
Nu börjar tuppens år i Kina

I Kina har varje år namn efter ett djur. Nu börjar tuppens år och i huvudstaden Peking syns tuppar överallt. 

n På lördag börjar det nya året  
i Kina. Då börjar tuppens år.  
Apans år tar slut. 
I Kina får alla år namn efter djur.  

Allt beror på en gammal historia  
om Buddha. Det var han som  
grundade religionen buddhismen.  

När Buddha var på väg att dö  
ville han träffa alla djur.  
Men det var bara tolv djur  
som kom.  
För att tacka djuren som kom 

döpte Buddha åren efter dem.  
Djuren fick sina år i den ordning 
de besökte Buddha. 
 
Först råtta sedan oxe, tiger, 
kanin, drake, orm, häst, get, apa, 
tupp, hund och gris. 
De kinesiska åren kommer alltid  
i den ordningen.  
Nästa år är det alltså hundens år.  

Det sägs att de som föds  
i tuppens år blir bra affärsmän.  
De tycker också om att visa upp 

sig. De är modiga och har mycket 
att göra.  

Nyåret är årets största högtid  
i Kina.  
De flesta är lediga hela veckan.  
För en del är det den enda  
lediga tiden på året. 
På gatorna är det parader  
och fyrverkerier. Barnen får röda 
kuvert med pengar.  
Rött är en färg som betyder tur 
i Kina. 
BENGT FREDRIKSON
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Det är vi som gör 8 SIDOR

n 17-åriga Alexander Isak 
gjorde mål för Sverige  
i fotboll. Många läsare  
blev glada när vi skrev  
om det på 8sidor.se 

– Du är en bra fotbollsspelare, 
skrev Hamdi och Abdikarim. 

– Du är bästa fotbollsspelaren  
i Sverige och jag är stolt över 
dig, skrev en annan läsare.   

– Du är bra på fotboll. Jag vill 
också spela fotboll som du, 
skrev Arezu.

n Ett möte mellan en katt 
och en orm. Det fotograferade  
8 Sidors läsare  
Darko Mijajlovic i Serbien. 

Alexander Isak spelar i landslaget. 

n Många blev också glada 
när vi berättade att det nu 
bor tio miljoner människor  
i Sverige.  

– Det är bra! skrev en läsare.  

– Jag hoppas att Sverige  
blir fler och fler i framtiden, 
skrev läsaren Nono. 
 
– Jag är så glad som har 
tillstånd att bo i Sverige.  
Det är ett fantastiskt land och 
människor är snälla, skrev Ali.
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Tuppen, hunden, grisen och råttan är fyra av de tolv djur som ger åren namn i Kina. 


