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Niels Barfoeds politiske engagement og interesse for det tidligere Østeuropa udmøntede sig i 1988 i Hotel
Donau. Heri beskrev han forholdene i DDR, Tjekkoslovakiet, Polen, Ungarn og Rumænien og fortalte som
sine møder med protestsangeren Wolf Biermann, dramatikeren Václav Havel, forfatteren Herta Müller m.fl.
Ved at beskrive kunstnernes og de intellektuelles vilkår fik Barfoed stater og systemer til at træde frem og

gjorde frihedens grænser tydelige.

Nu godt 25 år efter går Barfoed tilbage til sin beskrivelse af forholdene. Han supplerer og korrigerer ud fra
såvel de artikler, han skrevet i forbindelse med Murens fald, som de iagttagelser, han i årenes løb har gjort

under rejser og i mødet med både de nævnte og andre forfattere og intellektuelle.

Den nye og reviderede udgave af Hotel Donau er med forord af Uffe Ellemann-Jensen.
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