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I den lille engelske landsby Edgecombe St. Mary bor den pensionerede Major Ernest Pettigrew. Han lever et
stille liv efter de normer, som sande engelske gentlemen har gjort det i generationer før ham: ære, pligt og

anstændighed. Han sætter pris på de små ting i livet såsom en gåtur og god kop te. Hans brors pludselige død
bliver den direkte årsag til et helt uventet venskab med landsbyens pakistanske kioskejer Mrs. Jasmina Ali.
Mrs. Ali og Pettigrew har meget til fælles; de har mistet deres ægtefæller, og de nyder at diskutere litteratur.
Deres venskab vokser snart til noget andet og større, men den lille landsby har mere end svært ved at se

majoren som andet end byens mest agtværdige borger og Mrs. Ali som andet end den evige fremmede. Kan
deres forhold og lykke overleve omverdenens fordomme og fordømmelse?

»På den første side i det første kapitel af hendes første roman, Majorens sidste forelskelse, inviterer Simonson
sine læsere til kærlighed ved første blik. Læs en side, og du bliver helt vild med Simonsons sjove, skarpe,

herligt charmerende fortællekunst. Sig ikke, du ikke var advaret. Den handler om intelligens, mod, værdighed
og rygrad. Major Pettigrew's last stand har det hele.«

- New York Times 

Majorens sidste forelskelse er en skøn og hjertevarm feel-good roman om kærlighed i en sen alder - en
kærlighed som skal overvinde svære odds. Historien er fortalt med vidunderlig britisk lune og underspillet

humor. Romanen er solgt til udgivelse verden over og har været en meget stor salgssucces. 
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