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Med dundrende hodepine våkner politietterforsker Mario Conde etter en særdeles fuktig nyttårsaften av at
telefonen ringer. Det er sjefen. Conde blir innkalt til stasjonen med det samme. En høyt plassert leder i det
cubanske industriministeriet, Rafael Morin, har forsvunnet på uforklarlig vis, og de har ikke ett minutt å miste.
Romanene syder av Cuba, rom og svette. Leonardo Padura blander et fantastisk plot med en betagende
atmosfære. Det er nesten så man kjenner duften av sigar, rom og forførende kvinner.
"Vinter i Havana er en vakker bok om de store temaene
døden og kjærligheten. Nå venter vi på mer." - Fredrik Wandrup, Dagbladet.
Tilbud og rabatter på reiser Billige reiser, aktuelle reisetilbud og gode rabatter. Det er stadig gode tilbud og
rabatter på ving.no - så følg med på denne siden. Opplev underlige og legendariske Cuba i vinter – bli med vår
norske lommekjente reiseleder på en reise du sent vil glemme Reis til annerledeslandet Cuba hvor. Hvordan
fungerer vår bookingsprosess? Finn din reise Ta utgangspunkt i destinasjon og tema, eller bruk søkefeltet til å
finne din reise. Snakk med oss Vær obs på at noen varer har en tekst med antall igjen på lager. Vennligst ikke
bestill mer enn angitt antall. Perfekte paradisøyer - Drøm deg bort til kritthvite strender, vaiende palmer og

turkisblått hav. Her finnes alt du trenger for en vidunderlig ferie i vinter.
Bli med Oceania Cruises på en uforglemmelig cruisereise jorden rundt i 2019. Les mer og bestill på
www.cruise.no FRI FRAKT OG RETUR på dameklær – Kjøp klær, sko og accessories til dame på nett –
Sjekk ut nettbutikken Velkommen til Zalando Norge! Hos Ticket finner du alle typer reiser på ett sted.
Sammenlign ulike reiseselskaper og bestill flybilletter, sydenreiser, cruise, hotell og leiebil. Alt du trenger å
vite om festivaler – året rundt. Hjem; Norske festivaler; Utenlandske festivaler; Om tjenesten; Norske
festivaler. Her finner du en komplett. Vi bruker cookies. Vi benytter oss av cookies for å drive denne
websiden. Når du bruker solia.no godtar du samtidig at vi bruker cookies. Les mer

