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Lugnas Sommarkryss - Kryzza lugnt

Across
6. - låten var med i Shrek 2001, skrevs av
Leonard Cohen. Jeff Buckley har gjort en
fantastisk version av låten. Vad heter låten?

7. - De gör en vacker duett tillsammans hon
heter Taylor Swift vad heter han i efternamn?

Down
1. - I filmklassikern The Bodyguard från 1992
spelar hon Rachel Marron. Vad heter hon i
förnamn?

2. - Låten är en klassiker från filmen Top Gun.
Vad heter gruppen?

1 2 3

4 5

6

7 8 9

10

11 12 13

14 15

16

17 18

19 20 21

22 23

24 25 26

27

28

29



21/06/2022, 16:26 Lugnas Sommarkryss - Kryzza lugnt

https://crosswordlabs.com/embed/favoritkrysset-kryzza-lugnt 2/2

10. - Annie Lennox och David Stewart är
medlemmarna i denna grupp. Vad heter den?

11. - Vilket ord saknas "Du, lilla ........., flyg
över ängarna?

13. - Vilket ord saknas i denna favorit? Ser Du
..... Där Du Är Ikväll?

14. - Vem har skrivit låten "I will Always Love
You".Ett förnamn.

17. - Vilken är frekvensen som Lugna Favoriter
sänder på i Stockholm? (använd bokstäver)

21. - You're the Inspiration är en sång skriven
av Peter Cetera och David Foster. Vad heter
gruppen som fick en hit med låten 1984?

22. - Ed Sheeran sjunger en duett med denna
sångerska som även kallas Queen B. Vad är
hennes artistnamn?

25. - Bette Midler har gjort den underbara låten
The Rose, men vad heter pojkgruppen som gjort
samma låt?

27. - She´s like the wind är en låt från filmen
Dirty Dancing vad heter den manliga
skådespelaren som även sjunger låten. Hans
efternamn.

28. - Så du är en tvilling, jag visste det, det såg
jag nästan direkt. Vad heter låten?

29. - Hon vann Melodifestivalen i år och kom
fyra i stora Eurovision i maj. Vad heter hon i
förnamn?

3. - I september kommer Richard Marx till
Sverige för tre intima exklusiva spelningar. Vad
heter en av hans hitlåtar?

4. - Han sjunger om en kvinna i rött. Vad heter
han i efternamn.

5. - Singeln toppade den franska singellistan i
elva veckor. Sången handlar om taxiföraren
"Joe" i Paris, som känner till flera ställen i den
franska huvudstaden. Vad heter sångerskan i
förnamn?

8. - Lionel Ritchie och Adele har gjort en låt med
samma titel. Vad heter låten?

9. - Vem sjunger sommarhiten Dina färger var
blå. Ett förnamn.

12. - Hon är en brittisk femtonfaldigt Grammy-
belönad soul-och jazzsångerska och låtskrivare.
Vilket är hennes artisnamn?

15. - Hennes skiva Himlen runt hörnet firar 30
år i år. Vad heter hon i förnamn?

16. - Vad heter programmet som sänds varje
kväll på Lugna Favoriter?

18. - Låten på albumet Dr. Space dagbok låg
etta på Svensktoppen i 22 veckor. Vad heter
låtskrivaren och sångaren i efternamn?

19. - Elton Johns vackra lugna favorit "Circle of
life" är med i en film. Vad heter filmen?

20. - Gruppens frontfigur är
gitarristen/sångerskan Chrissie Hynde. Vad
heter gruppen?

23. - Hon är en stor stjärna som gjorde
tiltellåten till Titanic. Vad heter hon i förnamn?

24. - Han har gjort en fantastisk cover på
Imagine av John Lennon. Vad heter han i
efternamn?

26. - En sång från filmen A Star Is Born (2018)
som framförs av Lady Gaga och Bradley Cooper.
Vad heter den?

27. - En fågel. Och en begravning någonstans
vid en sjö. Vad heter artisten i efternamn?


