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凉了半截 liánglebànjié koude rilling 
不自在 bùzìzài zich onbehaaglijk voelen 
充满 chōngmǎn vol zijn van 
自责 zìzé zichzelf verwijten 
细节  xìjié details 
变得沉默 biàndéchénmò  

 
zwijgzaam worden (let.: 
veranderen, worden, 
zwijgzaam) 

两手一摊 liǎngshǒuyītān zijn (haar) handen 
vertwijfeld uitstrekken 
(let.: twee, hand, een, 
uitstrekken) 
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省略 shěngluè  

 
weglaten 

呐喊助威 nahǎnzhùwēi luidkeels toejuichen (let.: 
luidkeels roepen, 
toejuichen) 

喃喃 nánnán mompelen 
过不下去 guòbùxiàqù niet verder kunnen leven 

(let.: leven, niet, verder 
gaan) 

背叛 bèipàn verraden 
出卖 chūmài verlinken 
纠正 jiūzhèng  

 
corrigeren 

偿命 chángmìng  
 

met zijn eigen leven 
boeten 

   
426   
   
一如既往 yīrújìwǎng  

 
net als vroeger (let.: 
zoals, van vroeger) 

一字一句 yīzìyījù elk woord, elke zin 
壮胆 zhuàngdǎn zijn (haar) moed 

inspreken 
支吾 zhīwú  

 
stamelen 

顿觉 dùnjué plotseling voelen 
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相通 xiāngtōng wederzijds contact 
hebben 

顾不得 gùbùdé niet kunnen veranderen 
脚下 jiǎoxià op dat moment 
深浅 shēnqiǎn  

 
diepte 

沉下 chénxià wegzinken 
气喘吁吁 qìchuǎnxūxū naar adem snakken (let.: 

adem, zwaar ademen, 
zuchten, zuchten) 

锒铛入狱 lángdāngrùyù geboeid in het gevang 
zitten (let.: ijzeren ketens, 
binnengaan, gevang) 

悄 然 qiāorán verdrietig 
沉沉入睡 chénchénrùshuì wegzinken in een diepe 

slaap (let.: zinken, zinken, 
binnengaan, slaap) 

怀里 huáilǐ in de armen liggen 
凌乱 língluàn in de war 
雷诺 léinuò Renault auto 
买得龙 mǎidélóng Metro (groothandel keten) 
不怀好意  
 

bùhuáihǎoyì slechte bedoeling hebben 
(let.: niet, slecht, goed, 
intentie) 
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害羞 hàixiū verlegen 
驾驶  jiàshǐ besturen 
一本正经 yīběnzhèngjīng bloedserieus, doodernstig 

(let.: heel, wortel, ernstig) 
敢开牙  
 

gǎnkāiyá slang: ben je nou 
helemaal met je grote 
mond 

黑着 hēizhe zwartwerker 
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烦躁 fánzào opgewonden, geirriteerd 
别扭  
 

biéniǔ  
 

moeilijk 

勉强 miǎnqiáng forceren 
顽皮 wánpí kattenkwaad 
捣蛋  
 

dǎodàn  
 

moeilijkheden 
veroorzaken 

紧紧  
 

jǐnjǐn hecht 

拽  
 

zhuāi trekken 



添油加醋 tiānyóujiācù kleurrijk vertellen (let.: 
toevoegen, olie, bijdoen, 
azijn) 

唾沫 
 

tuòmò 
 

speeksel 

横飞 héngfēi spatten 
实事求是 shíshìqiúshì  

 
bij de feiten blijven (let.: 
echt, feit, zoeken, deze) 

抽出时间 chōuchūshíjiān tijd vinden  
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感激 gǎnjī dankbaar zijn 

不尽 bùjǐn  
 

eindeloos 

行为 xíngwèi actie, gedrag, houding 
无形 wúxíng onzichtbaar, ongrijpbaar 

无以为报  wúyǐwèibào voor een gunst niets 
kunnen terugdoen (let.: 
niet, nemende, als, 
beloning)  

内疚 nèijiù schuldig geweten 
冤家对头 yuānjiāduìtóu  

 
 

tegenstander en vijand 
(let.: vijand, tegenstander) 

夸张 kuāzhāng overdrijven  
配合 pèihé  

 
harmonieus, gecombineerd 

圆谎 yuánhuǎng  
 

een leugen opdissen 

花枝 huāzhī mooie vrouw 
颤 chàn  

 
schudden, trillen 
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喝闷酒 hēmènjiǔ zijn (haar) zorgen 

wegdrinken 
   

	


