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N ä s ta  v e c k a . . .
Vi är kvar i Hanoi och tittar närmare på stadens 

liv och pågående urbana förändringar.

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se
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vietnam
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V E C K A N S

“bli den förändring du söker i världen” 
g a n d h i
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Grattis alla grisar - nu är det 
äntligen er tur igen!

Välkomna in i grisens år! Alla ni som är födda i 
grisens tecken har ett särsklit gynnsamt år att se 
fram emot! Tidigare grisår var 1995, 1983, 1971, 
1959, 1947, 1935, 1923, 1911 och 1899. Observera 
att om man fyller år i januari eller februari bör man 
kontrollera när nyåret inträdde just det året då man 
föddes. 

Veckan inleddes med 
två dagar i Chen-

nai i Indien. Samma 
trafi kproblem där 

som i Indiens övriga 
storstäder. Som tröst 
fi ck vi dock en fräsch 
26 rätters ayuruvedisk 
lunch för 16 kronor. 

Inte helt fel! 

Föutom hund och gris 
fi nns det ytterligare 
tio djur i zodiaken 

och vart tolfte år åter-
kommer samma djur. 
I Vietnam är Maria en 
katt men i Kina är hon 
kanin. Mikael är dock 

alltid en apa! 

Vad som väntar 2007 
års grisdöttrar är 
oklart men pojkar 

som föds i år kommer 
i alla fall att lyckas 
bra med det mesta 
i livet sägs det här, 

särskilt fi nansiellt och 
yrkesmässigt.  

Från Chennai har vi via Bangkok tagit oss till 

Hanoi i Vietnam, där vi landade mitt i årets 

viktigaste högtid. Tet är en tid på året då man 

för en gång skull stänger igen sina butiker 

och verksamheter. Många passar då på att 

resa iväg för att umgås med släkt och vänner. 

Tet är den vietnamesiska versionen av det 

kinesiska nyåret och fi ras under ett par dagar 

i januari/februari. Hundens år är nu förbi och 

vi har tagit klivet in i grisens år. 

När allt är stängt i staden är det tur att man 

har vänner som underhåller en. Här i Hanoi 

blir man dessutom lätt inbjuden på kalas om 

man råkar gå förbi ett sådant. Vi har under 

veckan testat fl ertalet tetspecialiteter - med 

undantag för de med huvud och fötter förstås! 

När butikerna öppnar igen efter Tet sägs det 

att årets första kund sätter normen för den 

kommande försäljningen under året. Vi är ju 

miljonärer, åtminstone på pappret (1 miljon 

Dong  = 500 kr), så lite shopping blir det nog!
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