Muﬀe 2 - Og bakom synger
hverdagen
«Er du morsom, eller?! Jeg hadde ikke turt å nevne
Røret igjen for en million!»
Om boka
«Og bakom synger hverdagen» er bok nummer to
om Muﬀe. Mons Ulrik Ferdinand André, til daglig
kalt Muﬀe, er en gutt med sans for mysterier. Etter å
ha løst en sak om ei jente i klassen helt på
egenhånd mener Muﬀe selv at han har «fått øya
opp» når det kommer til saker som bør løses.
Derfor gir det ham dårlig samvittighet at han ikke
sier noe særlig når Nille, ei jente i Muﬀe sin klasse,
blir mobba. Når Nille krangler høylytt med
mattelæreren en dag tenker Muﬀe på å snakke med
henne. Dette blir litt vanskelig når Nille stormer ut av klasserommet, krasjer i
norsklæreren, Krisa, og styrter videre uten å svare mer på Krisas spørsmål om det gjør
vondt mer enn: «Bare når jeg ler.» .
Et par timer senere sitter Nille på sofaen til Muﬀe og vil prate med ham. Hun møtte dattera
til «Røret», mattelæreren, på en busstur forrige helg, forteller hun. Da Nille utbrøt «Du er
dattera til Røret!» hadde stemninga blitt iskald og Nille nevnte ikke Røret igjen den turen.
Hun var sikker på at noe var gærent. At et eller annet var helt krise som gjorde at Røret
ikke hadde kontakt med dattera si mer.
Derfor blir Nille og Muﬀe enige om at de skal finne ut av hva det er som foregår.
Forfatteren
Arne Garvang, som har skrevet serien om Muﬀe, er kjent som både skuespiller og
forfatter. I tillegg til Muﬀe-bøkene har han også skrevet blant annet «Reklameskatten» og
«Ensomme stjerner». Han var også kjent som Pelle Parafin i Tramteaterets «Serum,
Serum» (1980), «Pelle Parafin og Automatspøkelsene» (1981) og «Randi og Ronnys
restaurant» (1986), alle sammen i TV-serien om Pelle Parafins Bøljeband. Arne Garvang
døde 22. juni 2017, 68 år gammel.
Min mening
Personlig liker jeg denne boka veldig godt. Det er utrolig mange morsomme synspunkt
Muﬀe har på livet og han har alltid hysteriske kommentarer om det er noe som gjør ham
nervøs, ukomfortabel eller noe lignende. I tillegg til å lese boka har jeg og familien min
hørt denne utallige ganger på lydbok, lest inn av forfatteren. Vi har ledd på de samme
stedene hver gang, samme stedene som jeg lo da jeg leste boka første gang. Virkelig en
bok som kan få deg til å le i spenning.
Terningkast
Jeg vil gi denne boka terningkast 5 fordi det er en kjempebra bok som du
ikke slutter å lese når du først er i gang og selv om jeg egentlig ikke er en
så veldig fan av humorbøker var denne bare «spot on»!
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