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1. hej, vad gör du? 
2. hej, jag lyssnar på musik 
3. vad lyssnar du på för musik? 
4. just nu lyssnar jag på Johnny Hallyday, känner du till honom? 
5. javisst, det är Frankrikes populäraste rocksångare 
6. ja, eller det var, han dog den 6:e december 2017 
7. ja just det, han dog av cancer eller hur? 
8. det stämmer 
9. vilket var hans riktiga namn? 
10. han hette Jean-Philippe Smet 
11. när föddes han? 
12. han föddes tisdagen den 15:e juni 1943 i Paris 
13. var han fransk? 
14. ja, hans mamma, Huguette Clerc var fransk men hans pappa, Léon Smet, var belgare 
15. kontakten med pappan var inte bra, pappan överger sin son 
16. varför kallade han sig Johnny Hallyday? 
17. han ville ge sig ett mer amerikanskt namn 
18. varifrån kommer namnet Hallyday? 
19. mamman är tvungen att lämna sonen till Jean-Philippes faster Hélène Mar  
20. och Hélène Mar var gift med en amerikansk dansare, Lee Lemoine Ketcham, eller hur? 
21. det stämmer och hans namn som artist var Lee Hallyday 
22. han börjar sin karriär på 60-talet och han var en av de första att 

sjunga amerikansk rock på franska 
23. han gjorde enorma shower och han blir snabbt en av Frankrikes 

populäraste artister 
24. han sålde över 60 miljoner skivor i Frankrike och hans karriär 

varade i 50 år 
25. har han barn? 
26. javisst; hans första fru var sångerskan Sylvie Vartan med vilken han 

var gift 1965-1980 och de har sonen David tillsammans 
27. har han inte varit gift med Nathalie Baye också? 
28. absolut, de var gifta mellan 1982-1986 och de har dottern Laura 
29. och vem är Læticia Boudou? 
30. det är hans tredje och sista fru, de gifte sig 1996 och de har två 

adopterade döttrar från Vietnam 
31. vad heter de? 
32. de heter Jade, född 3 augusti 2004 och Joy, född 27 juli 2008 
33. tyckte han om politik? 
34. inte särskilt, men han var kompis med Nicolas Sarkozy och han tyckte om högerpartiet 
35. en berömd mening av Johnny Hallyday: ”Jag vill inte vara vänster för att det känns bra att som kulturperson 

vara vänster; jag är höger för att jag tror det är bra för Frankrike" 
36. var är han begravd? 
37. han är begravd på ön Saint Barthélemy där han hade ett hus sedan 2007 
38. på hans grav står det Jean-Philippe Smet 
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