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На корицата
„Сцени на речния бряг по време на празника Цинмин“, централна част на свитъка
Тази част от картината изобразява оживено пристанище на р. Биен. По време на Северна Сун (960–1127)
по реката се превозва жито до столицата. Тя е важна транспортна артерия. На картината се виждат тълпи от
хора и товарни лодки. Някои от хората са спрели за кратка почивка в чайната, други похапват. По реката една
до друга плават лодки. Това е известното пристанище Хунцяо, където се съединяват два маршрута – наземен
и воден (вж. стр. 71).
На стр. 1
Музикален инструмент от бронз (вж. стр. 29)
На стр. 3
Игра на поло (вж. стр. 61)
На задния форзац
„Сцени на речния бряг по време на празника Цинмин“, крайна част на свитъка
От двете страни на висока кула има редица сгради – включително чайни, ресторанти, кръчми, месарници,
храмове и административни учреждения (вж. стр. 71).
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