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sydlige Cuaresma vinde rammer øen, får kriminalkommissær Mario Conde overdraget ansvaret for en

vanskelig efterforskningsopgave. En ung kvindelig kemiprofessor, fra det samme universitet i Havana som
Conde år forinden havde studeret på, er fundet myrdet i sin lejlighed. I stuen findes der spor af marihuana.
Kvinden havde en pletfri akademisk og politisk karriere, men under efterforskningen støder Conde på et

samfund i begyndende forfald, hvor narko og svindel afslører en mørk side af det nutidige cubanske samfund.

Sideløbende forelsker Conde sig i en smuk og uimodståelig kvinde. Og ved siden af efterforskningsarbejdet
lever Conde sorgløse og lykkelige dage uden at gøre sig den mindste forestilling om udfaldet af dette intense

kærlighedsforhold.

"Forårsblæst over Havana" er den tredje bog i Havana-kvartetten af den prisbelønnede cubanske forfatter
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