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”´Det var en gang et egg,’ sier tehusverten og ler. ’Resten får du vite etterpå.’ Landsbyen ved Guleelva har
våknet til rosa motlys. Noen av oss har funnet veien til tehuset, en dunkel hule i en brun, stupbratt åsrygg. I
bakgrunnen putrer kjelene, for vi som elsker den livgivende te, får aldri nok av den.”
Slik begynner den kinesiske legenden om Jordens tilblivelse, og slik begynner den prisbelønte forfatteren
Torbjørn Færøvik sin mektige fortelling, som tar oss gjennom 4000 år av Kinas historie – fra
Longshan-kulturen, som rikets første sivilisasjon 3000–2000 år før Kristus, til Maos maktovertagelse i 1949.
Underveis møter vi konger og keisere i legendariske dynastier som Zhou, Han, Tang og Ming, vi møter
fattigfolk og bønder, kvinner med snørte føtter, filosofer og misjonærer, og de revolusjonære kreftene med
Mao i spissen.
Som alltid preges teksten av Færøviks adelsmerke som forfatter med et imponerende kildetilfang og en
enestående evne til å formidle sine kunnskaper engasjerer han sine lesere fra første til siste side.
"Midtens rike - en vandring i Kinas historie" av Torbjørn Færøvik - Se omtaler, sitater og terningkast. Kjøp
'Midtens rike, en vandring i Kinas historie' av Torbjørn Færøvik fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har

følgende formater tilgjengelige: Innbundet, CD, E. Midtens rike (Innbundet) av forfatter Torbjørn Færøvik.
Pris kr 399. Se flere bøker fra Torbjørn Færøvik. Midtens rike, [dʒʌŋgwå], det vanligste kinesiske navn på
Kina. Navnet ble opprinnelig brukt i betydningen «de sentrale rikene», dvs.
de gamle kinesiske. Midtens rike – En vandring i Kinas historie (Cappelen Damm, 2009) Maos rike - en
lidelseshistorie (Cappelen Damm, 2012) Priser. Brageprisen 1999 for. Midtens rike (Heftet) av forfatter
Torbjørn Færøvik. Reiseskildringer. Pris kr 169. Bla i boka. Se flere bøker fra Torbjørn Færøvik. Porten til
Midtens rike. ROLF MELHEIM / SOFIE XIAOFEN GJERULL / XIAOLING YAO. Porten til Midtens rike
er en lærebokserie i kinesisk mandarin for ungdomsstrinnet. Oppgave 1. Hvilken rolle spilte Kina for
spredning av den buddhistiske religionen? Fra 500-tallet var flere keisere med på å gjøre Kina til
kjerneområdet for den. Porten til Midtens rike – kinesisk mandarin 1-3 innleder en lærebokserie på til sammen
tre tekstbøker, en digital læringsressurs og lærerveiledning. Midtens rike (Innbundet) av forfatter Torbjørn
Færøvik. Historie. Pris kr 350 (spar kr 49).
Se flere bøker fra Torbjørn Færøvik.

