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De grote schepen zijn terug van hun lange tocht naar verre landen.
Uit India hebben ze specerijen meegebracht, uit China kisten vol met porselein...
Als alles is overgeladen op een trekschuit komt Lin tevoorschijn.
Hij is als verstekeling de hele wereld rond gereisd, op zoek naar zijn vriend.

Nieuwsgierig klimt hij hoog in de mast.
Hij kijkt verbaasd om zich heen. Zulke gekke huizen heeft hij nog nooit gezien.
,* denkt Lin.

*Qiyi xiaoguo − spreek uit: Tsjie-ie sjiau-kwo = Vreemd landje

