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Edward Feathers, bedre kendt som Gamle Filth. De to mænd afskyr hinanden, også før de forelsker sig i den
samme kvinde. Ved en skæbnens ironi ender de i deres alderdom som naboer i det sydlige England, hvor
livets skuffelser og alderdommens erfaring fører dem sammen i noget, der næsten kan ligne et venskab.  

DE SIDSTE VENNER er historien om to mænd, der har det samme arbejde, er forelsket i den samme kvinde
og alligevel er vidt forskellige. Med skarp pen og under spillet britisk humor fortæller Jane Gardam om deres

liv i slagskyggen af Imperiet og klassesamfundet.

"Jane Gardam er en fremragende forfatter. Hendes prosa gnistrer af vid,  barmhjertighed og humor. Hun
underholder os, og hun får os til at spekulere. Vær taknemmelig for hendes bøger." Washington Post

"Sølvbeslået romantrilogi." Politiken

"Bid mærke i navnet: Gardam. Jane Gardam (...) Eminent roman om en pensioneret dommer i tilværelsens
efterår." Weekendavisen
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