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Sydafrika april 1987. Försvarsadvokaten Peter Harris väcks av ett anonymt telefonsamtal. Han måste
omedelbart köra till fängelset i Pretoria och träffa fyra män på avdelningen för högriskfångar. De är

medlemmar i ett specialförband inom ANC:s väpnade gren, anklagade för högförräderi och löper stor risk att
dömas till döden.

Peter Harris uppgift är att se till att de anklagade får en så rättvis rättegång som möjligt, men han möts av ett
övermäktigt motstånd från såväl polis som åklagare.

Rättsprocessen utvecklas alltmer till en kamp mot klockan, det finns tecken på att apartheidsystemet håller på
att krackelera, rent av falla samman. Kommer han hinna rädda deras liv ...?

I terrorns tid är en sann historia om ett av Sydafrikas mest uppmärksammade rättegångsfall. Det är en
spännande och dramatisk berättelse om människors hängivenhet och kamp för en bättre framtid, men också

om det höga pris de fick betala.

Peter Harris var försvarsadvokat och juridisk rådgivare åt ANC och fick senare en central roll under
övergångsperioden fram till valet 1994.
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Sydafrika april 1987. Försvarsadvokaten Peter Harris väcks av ett
anonymt telefonsamtal. Han måste omedelbart köra till fängelset i
Pretoria och träffa fyra män på avdelningen för högriskfångar. De är

medlemmar i ett specialförband inom ANC:s väpnade gren,
anklagade för högförräderi och löper stor risk att dömas till döden.

Peter Harris uppgift är att se till att de anklagade får en så rättvis
rättegång som möjligt, men han möts av ett övermäktigt motstånd

från såväl polis som åklagare.

Rättsprocessen utvecklas alltmer till en kamp mot klockan, det finns
tecken på att apartheidsystemet håller på att krackelera, rent av falla

samman. Kommer han hinna rädda deras liv ...?

I terrorns tid är en sann historia om ett av Sydafrikas mest
uppmärksammade rättegångsfall. Det är en spännande och dramatisk

berättelse om människors hängivenhet och kamp för en bättre
framtid, men också om det höga pris de fick betala.

Peter Harris var försvarsadvokat och juridisk rådgivare åt ANC och
fick senare en central roll under övergångsperioden fram till valet

1994.
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