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en ung normandisk kvinna. David är jude. Deras kärlek är förbjuden och deras flykt farlig, men till slut når de
en liten bergsby där den judiska befolkningen lever i fredlig samvaro med de kristna. Men andrummet varar

inte och flykten har bara börjat.

Det är oroliga tider och korstågen härjar i södra Europa. En stor här på väg till Jerusalem passerar byn och
bränner synagogan där byns judar befinner sig. Efter förödelsen är Vigdis ensam kvar med en bebis. Hon
bestämmer sig för att försöka ta sig till Jerusalem för att leta efter sin familj. Det blir en lång och mödosam

resa för en ensam kvinna. En flykt, en resa hem vad ett hem nu är.

Främlingen är stark kärlekshistoria mellan en kristen flicka och en judisk pojke i en tid av religiösa
oroligheter. Intoleransen är på väg att skapa kaos i hela Europa med omnejd samtidigt som människor i sin
vardag, både i kristna och muslimska länder, lever sida vid sida i samförstånd. Historien upprepar sig.
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