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Tomis-A Niels Barfoed Hent PDF Tomis-A er det dæknavn, som den hemmelige sikkerhedstjeneste i Prag gav
Niels Barfoed, da han i oktober 1986 rejste ind bag Jerntæppet på en hemmelig mission. I Prag blev Barfoed
overvåget af mere end 30 "skygger" og blev til sidst arresteret, forhørt og en sen nat eskorteret til grænsen,

kropsvisiteret og udvist til Vesttyskland.

I Tjekkiet har man fornylig åbnet arkiverne fra kommunismens dage for enhver. De viste sig at rumme
minutiøse rapporter om Barfoeds færden.

Tomis-A er et møde med en fortid, der har slået dørene op, men også et møde med nutiden, med det moderne
Tjekkiet og det, der kom ud af Murens fald. Barfoed har genset Martina, som han skabte problemer for

dengang. Og han har opsøgt en af sine gamle "skygger", Vera, og prøvet at lære hende at kende. Og historien
får nyt indhold.

Fortiden er ikke forbi. Den stiller stadig spørgsmål. 'Guds møller maler ufortrødent', lyder et tjekkisk
ordsprog. Det kunne være bogens motto.
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