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Frognerfisser Alexia Bohwim Hent PDF “Jeg holdt glasset med tequila op mod lyset og kunne lige ane at
bunden var dækket af hvidt pulver. Det gik op for mig at det var amfetamin. Nogen forsøgte at dope mig.
Også i dag. Jeg bundede.” Frognerfisser fortæller historien om Billie, der vokser op i Oslos velhaverkvarter,
Frogner, i løbet af 80’erne og 90’erne. Hun begynder tidligt at drikke og eksperimentere med stoffer og sex
sammen med sin bedste veninde, Susy. Selv da de begge bliver mødre, fortsætter deres liv med mænd, stoffer,
sprut, musik, fester, byture og sex. De to unge kvinder tager sig samme friheder, som mange mænd gør. Både

Billie og Susy nægter at indordne sig de borgerlige normer om, hvordan en ’pæn pige’ og en ’god mor’
opfører sig og sammen laver de klubben FF, Frognerfisserne, og indgår en ubrydelig, hellig pagt om aldrig at
blive som menneskene rundt omkring dem. "Alexia Bohwim udleverer fuldstændigt sig selv og andre unge

medlemmer af Oslos øverste socialklasse." EB 4 stjerner ”Et chokerende indblik i hvordan det er at vokse op i
en bydel, hvor det kun er performance, der tæller”. Dagsavisen
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