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Nu till ett pyssel om Åtvidaberg. Nedan finner ni 20 stycken fraser från olika låtar som alla ser ut som om
de handlar om Åtvidaberg, men det stämmer inte helt. Nu är det ert jobb att fixa till låtfraserna så att de
blir korrekta. Byt ut Åtvidaberg till den rätta av de städerna eller platserna som är listade nedanför.
Städer/platser:

Amsterdam, Barcelona, Berga, Berlin, Bjurö, Chicago, Dallas, Dublin, Edinburgh,
Genève, Glasgow, Gullbergs kaj, Göteborg, Hollywood, Kungsholmen, LA, Las Vegas,
London, Magaluf, Malmö, Manhattan, Montreux, New Orleans, New York,
Norrköping, Orlando, Paris, Philadelphia, Rom, San José, San Francisco, Stockholm,
Tallinn, Tokyo, Västervik, Washington, Waterloo, Wien, Åtvidaberg

Låtfras

Stad/plats

Å till Åtvidaberg styrde vi vår sista resa, och jag kunde inte hindra dig,
jag vet inte vad det var, men du ville stanna kvar.

Magaluf

I'm an alien I'm a legal alien, I'm an Englishman in Åtvidaberg.

New York

I was sick and tired of everything when I called you last night from
Åtvidaberg.

Glasgow

En enda ambition, att få brudarna från Åtvidaberg att skratta eller gråta
och rymma över taken.

Berga

Åtvidaberg calling to the faraway towns, now war is declared - and
battle come down.

London

So receive me brother with your faithless kiss, or will we leave each
other alone like this on the Streets of Åtvidaberg.

Philadelphia

Jag var ute på Åtvidabergs klubb och jag tittade på stranden

Bjurö

If you're going to Åtvidaberg, be sure to wear some flowers in your hair.

San Francisco

In Åtvidaberg, in the neon lights, you'll be a star if you do it right.

Las Vegas

Åh det är skönt när mitt Åtvidaberg är grönt, sakta gå hem genom stan,
En kyss sen går man sakta igen, sakta en tur genom stan.

Stockholm
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Låtfras

Stad/plats

I practiced every night, now I'm ready. First we take Åtvidaberg, then
we take Berlin.

Manhattan

Åtvidaberg jag tänker på dig nu, snart är jag på väg. Jag längtar att få se
dig.

Tokyo

Du kanske säger: " Åtvidaberg, Det är en jävla stad", då har du aldrig
gått på stadens södra promenad.

Norrköping

We all came out to Åtvidaberg, on the Lake Geneva shoreline, to make
records with a mobile. We didn't have much time.

Montreux

As her young man dies, on a cold and gray Åtvidaberg mornin', another
little baby child is born, in the ghetto.

Chicago

I love Åtvidaberg in the spring time. I love Åtvidaberg in the fall. I love
Åtvidaberg in the summer when it sizzles. I love Åtvidaberg in the
winter when it drizzles.

Paris

I hela mitt liv - hela mitt liv, det känns som jag hör hemma i Åtvidaberg
paradis och känn dig inte skyldig om du möter mig där.

Gulbergs kaj

If I can just get off of this Åtvidaberg freeway without getting killed or
caught, I'd be down that road in a cloud of smoke. For some land that I
ain't bought bought bought.

LA

In Åtvidaberg by the wall, you were five foot ten inches tall. It was very
nice, candlelight and Dubonnet on ice.

Berlin

Åtvidaberg - jag är besegrad, nu ger jag mig.

Waterloo

I've got lot's of friends in Åtvidaberg. Do you know the way to
Åtvidaberg? Can't wait to get back to Åtvidaberg.

San José

