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Lykken er af glas Ole Blegel Hent PDF Forlaget skriver: Lone og Per Nordgren lever i et lykkeligt ægteskab,
indtil den unge Susanne Larsen dukker op i deres tilværelse, og Lone begynder at mærke, at hendes mand er

ved at glide fra hende. Desperat prøver hun at vise ham, hvordan Susanne virkelig er.

Men Per har set sig blind på Susannes øjensynligt ægte uskyldighed og afviser Lone med, at hun er jaloux.

Helt galt bliver det, da Per får tilbudt sit ønskejob – en foredragsturné i USA. For han tager ikke Lone med,
men Susanne.

Ole Blegel (1922-1985) var svensk oversætter, skuespiller og forfatter af særligt populærlitteratur og
føljetonfiktion, der udkom i magasiner både i Sverige og Danmark, bl.a. i serien Familie Journalens

Succesromaner."Familie Journalens Romansucceser" er en serie kærlighedsromaner, der tidligere er blevet
publiceret som føljetoner i avisen Allers, Hendes, Hemmets Journal, Saxons og Svensk Dameblad.
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