
TIPPSRUNDA om LORENA

27 Juli 2007

Millstolpe i Lorenas liv

1.   Alla redan vet att Lorena föddes den  27 07 77.  Det finns vissa som kanske t.o.m. vet
att hon föddes på JJ Aguirre Universitets Sjukhuset (mamman läste då vid Chiles
universitet). Frågan är ¿vilken tid såg Lorena världen för första gång?

1.   Kl:  7:00  på morgonen
X.   Kl  17:00
2.   Kl:  7:00  på kvällen

11.   Från Januari 2006 arbetar Lorena på Kuba för
en internationell organisation. Vad heter sin högsta
chef?

12. Förutom den återkommande “carrete”
(festandet) Lorena håller sina kurvor och kondis
med att träna två eller tre gånger per vecka:

13. Sedan april 2006 bor Lorena i Nuevo Vedado, Havanna, i ett hus delad i två bostäder.
Efter ett inbrott förra året vaktas huset av 3 vakter som turas om (19:00-07:00) Vad har
dessa vakter åstadskommit?

1.   De har lyckats avslöja en väl
organiserad liga som låg bakom de
flesta inbrott på utläningars bostäder
i Havanna och som dessutom var
knarklangare. För insatset fick de en
FN:s medalj.
X.   Det har blivit flera inbrottsförsök
när de har råkat ta en lur under
vakttiden.
2.    De blev kompisar med Lorena
och brukar sitta i vardagsrummet och
tittar på TV och dircker kaffe hela
natten så att det finns ingen risk att
någon tränger sig in i huset utan att
bli märkt.

14.   Lorena har hittat sitt livs kärlek, en ung franskman som svarat till namnet Guilhem.
Han var på besök i Havanna och blev helt förtjust
i en underbart flicka som dansade reggeton, som
visade sig vara min dotter. Vid vilket tillfälle
träffades dem?

1.    2:a Världsmästerskap i reggeton
X.   Alla hjärtans dag
2.   Klubb Tropicanas 60 årsjubieleum

1.  Fidel Castro
X.  Ban Ki-moon
2.   Fredrik Reinfeldt

1.   Simning och jogging
X.   Dykning och akupuntur
2.   Spinning och boxning

Lorena vive en el segundo piso



2.  Mammorna brukar kalla sina barn med olika smeknamn. Vilket smeknamn fick Lorena
svara på innan hon började hota med anmällningar om mobbning och trakasserier?

1.   Bomboncito de caramelo
X.  Gordita Amor
2.   Cremita de vainilla

3    Lorena gick på Fågelskolan under sin grundskoletid.
Sedan fick hon välja en linje och en gymnasieskola.
¿Vilken linje och gymnasie valde hon då?

1   . Samhällsvetenskap + Spyken
X.  Samhällsvetenskap+Katedral
2.    Ekonomi+Spyken

4.   Studenten är en av de viktigaste stunder i svenskarnas
liv. Lorena såg sagolikt ut med sin långa klänning. Hennes
kavaljer till ball var en som med tiden har blivit en av hennes
närmaste vänner. Vad hetter den nära vänen?

1.   Hannes Hogeman
X.   Anders Liljegren
2.   Max Sjöblom

5.  Lorena var inte säker på vad hon skulle läsa efter gymnasiet
och provade på lite annat inna hon bestämde sig för vad som
hon skulle läsa de följande 5-6 åren. Vad läste hon då?

1.   Miljövetenskap
X.   Teknisk basår
2.  Religionhistoria

6.    Lorena visade inte enbart intreese för sina studier utan (säskilt) för olika extra-
akademiska aktiviteter, bland andra Puben på Kalmars Nation där hon någon gång
funderade på att andra sin inrikting och bli bartender. Förutom denna aktivitet, vad
kunde ha väckt uppmärksamheten av denna ädel, hängiven och servideinriktade flicka?

1.  Frälsningsarmé (FA)
X.  Student Teve (Steve)
2.    Uttrykes Politiska Föreningen (UPF)

7.     Som många andra studenter vid Lunds Universitet läste Lorena en termin utanför
Sveriges gränser. Då passade hon på att resa lie runt när hon hade eller tog ledigt. I vilket
land, universitet och linje var hon utbytestudent?

El Monte, Chile, 1979

Lund, juni 1996

1.   Chile+Katolska Universitet+Politologi
X.   Cuba+Havannas Universitet+ Statsvetenskap
2.    Chile+Chiles Universitet+Economi

8.   Ett av Lorenas första uppdrag på Internacional
IDEA var som assistent till Paul Michigan på en
liten ö i Asien som hade varit portugisisk koloni
och som efter 25 år under Indonesien styre var ny
i den demokratiska banan. Vilten ö talar jag om?

9. Förutom en massa mötte Paul och Lorena ägnade
sig åt att leta efter en sällsynt  substans de tyckte
producerades i landet. Vad var det för något?

10.   Under en resa till olika länder där Lorena presenterade
boken  Thuth, Justice and Reparation fick hon blindtams-
inflamation och fick akutopereras i landet där hon befann sig
då. I vilket land blev hon opererad?

1.    Guatemala
2   . Afghanistan
3.    Peru

Antofagasta, augusti 2002: Dominique (tysk utbytestudent), Sylvia, Lorena, Ximena y Anders

1.    Papua Nya Guinea
X.   Macao
2.   Timor-Leste

1.   Kopi Luwak
X   Kovalina
2.  Thai-Loi

Både bilder togs i

samma land. (2005)


