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Så gik der tid med det er et drama om politik, kærlighedens vildveje og terror, der udspilles over 10 dage i
september. Et uventet ministerskift til den unge, liberalistiske politiker Thomas skaber uro i ministeriets

dagligdag, og den karrierebevidste ministersekretær Henriette kommer på overarbejde, da en anonym trussel
mod den pigeglade minister bliver defineret som terror af politiet. Den selvbevidste studerende Stine indleder
samtidig en diskret jagt på ham med en ubehagelig meddelelse. På universitetet giver truslerne om ny politik
anledning til, at institutleder Helle tager en af ministeriets embedsmænd under kærlig behandling. Thomas,
Henriette, Stine og Helle får i stigende grad nerverne uden på tøjet, men spændingerne udløses i en intens

serie af konfrontationer mellem dem fra torsdag aften til lørdag morgen.

Peter Bogason, f. 1947, har afsluttet en karriere som professor og i de senere år som konsulent inden for
samfundsvidenskaberne.

Peter Bogason har tidligere udgivet to romaner; Koldkrigerens Hemmelighed 2012 og Family 2014.
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