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Svensk filmografi
Den unga studentskan Olga, kallad "Stormfågeln", agiterar ivrigt bland studenterna i Ryska
Polen och har vunnit Paul, som hon älskar, för revolutionens sak.
Efter ett stort möte, där hon talat, måste hon emellertid fly, och med Pauls hjälp lyckas hon
ta sig över gränsen.
Pauls föräldrar har med oro och ängslan sett hans politiska engagemang och försöker få
honom på andra tankar, främst genom att försöka gifta bort honom med den unga Maria
Witte.
Paul blir snabbt förälskad i Maria och bröllopet äger rum. Men på återvägen från vigseln får
Paul plötsligt se Olga, som återvänt för att fortsätta kampen.
Olga blir emellertid genast häktad och skall transporteras till Sibirien. Men Olgas kamrater
överfaller transporten och lyckas befria Olga, som flyr in i de ödsliga skogarna. Där hittar
pälsjägaren Iwan henne så småningom, tar hand om henne och gömmer henne för
gendarmerna, som fortfarande jagar henne.
Inte långt därifrån är Paul nu verksam som läkare, och när Olga får veta det, söker hon upp
honom. Han försöker förgäves gömma henne, när gendarmerna efter att följt hennes spår,
omringar huset. Men efter att ha mutat deras befälhavare, låter denne Olga fly. På nytt är
hon ensam ute i ödemarken.
Snöstormen kommer och sopar igen alla spår efter henne. Paul ger sig ut att leta, men allt
är förgäves.
Då får han bud från ett närbeläget kloster att hon hittats och död förts dit. I stum förtvivlan
knäböjer Paul vid hennes döda kropp.

