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Huvudpersonen Hagar ger sig iväg på en resa bortom tid och rum. Hon färdas genom ett drömskt landskap där
hon möter förlorade vänner, familjemedlemmar och kärlekar.

Kinesisk utflykt är skriven till minnet av Ka. Det är en smärtsamt vacker berättelse om sorg och försoning.
"Var är nu vännerna, var är alla dessa människor som stod mig nära, dessa dyrbara blickar i vilka min själ
speglade sig och såg sin egen outtömlighet? Vilka var de egentligen, varifrån kom de, vart gick de? Jag kan
inte minnas deras namn. Var är denna dunkla gestalt, min älskade, som fyllde mina dagar och nätter med det
ännu icke avslöjades, ännu icke upplåtnas hemliga och ljuva spänning och som med en enda blick kom mig att
rysande förnimma lyckans bottenlösa avgrund under mig."
Kortromanen Kinesisk utflykt kom ut första gången 1949.
Nu ges den ut med ett efterord av Eva Kuhlefelt, litteraturvetare och kritiker.
Utflukt til Longmengrottene (dag 8). Xinglongyi Hotel Inn ligger cirka et kvarter unna togstasjonen med bil, i

en klassisk kinesisk bygning. Utflukt til Den himmelske freds plass og Den Forbudte By på dag 2;. mens Pearl
Palace Restaurant tilbyr kinesisk mat med slående utsikt over Yangtze-elven. Oversettelse for 'utflukt' i den
norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis. kinesisk; engelsk koreansk
engelsk – koreansk; Kina eller China (tradisjonell kinesisk 中國, forenklet kinesisk 中国, Hanyu Pinyin: Zhōngguó. må
du få med deg en utflukt til Den kinesiske mur. Utflukt til kanalbyen Zhujiajiao med kinesisk hagekunst;
Akrobatikkshow; All transport i forbindelse med utflukter; Lunsj dag 6 og 7; Middag dag 5, 6, 7 og 8; Opplev
mer i ferien – bli med på utflukt!. Neste stopp blir Phuket Town hvor vi besøker et kinesisk tempel.
Før lunsj stopper vi på en cashewnøtt-fabrikk. Utflukt Okinawa. Dra på en spennende utflukt i Okinawa.
Besøk verdens tredje største akvarium og opplev Okinawas kultur gjennom forestillinger! Parken er anlagt i
typisk kinesisk stil og ble i 1982 et nasjonalt monument. Dag 3 - Dagens f ø rste utflukt tar oss til Dongtai
Road Antiques Market.
Side 1 av 9 PROGRAM ”Et kinesisk eventyr” …. Chongqing, Cruise Yangtze-elven, Shanghai, Hangzhou,
Gule fjell og Beijing 25. mars – 7. april 2015 På en utflukt så keiseren at tørre blader falt i vannet tjenerne
kokte til ham. I følge kinesisk medisin styrker den milten, demper svetting.

