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E quando falamos em Rock? Lembramos de um cantor que se tornou 
símbolo deste movimento, melhor...virou Rei! Nesta matéria iremos ver as 
marcas de Elvis e mostrar o quanto é difícil vencê-lo mesmo tendo partido há 
31 anos. Vamos tentar entender as dificuldades atuais de se criarem novos 
“Elvis Presleys” e compreender o quanto ainda é uma barreira para os 
atuais “ídolos”. 

 

O RECORDISTA EM VENDAGEM DE DISCOS 

 
A estimativa da RCA é que Elvis está chegando nos 2 bilhões de cópias 
vendidas até hoje. É uma marca difícil de se contabilizar até porque nos anos 
50 quando surgiu, não havia uma contagem oficial e organizada. Foi graças 
ao surgimento de Elvis que as vitrolas começaram a serem comercializadas 
entre jovens. A conquista fonográfica de Elvis entrou para o Guiness Book 
como o maior êxito fonográfico de todos os tempos. Para entendermos o 
porque isso aconteceu vamos aos números. Elvis teve em média 77 álbuns 
durante sua carreira 1954 a 1977, para cada álbum havia em torno de 3  

 

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE ELVIS TRIUNFAL – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM 

PRISCILLA PRESLEY: Com certeza, sempre que ele podia. 
 
LARRY KING: Então um relacionamento ali continuava, de alguma forma. 
 
PRISCILLA PRESLEY: Com certeza. 
 
LARRY KING: Mas você era a "mãe durona" e ele era o "pai bacana" muito 
típico, a propósito!!!! 
 
PRISCILLA PRESLEY: Eu sei que é. 
 
LARRY KING: Com filhas. 
 
PRISCILLA PRESLEY: E com filhos também, estou descobrindo agora, sim. 
 
LARRY KING: E quando Elvis morreu, Lisa Marie tinha, quanto, 9 anos? 
 
PRISCILLA PRESLEY: Ela tinha 9 anos de idade. 
 
LARRY KING: Onde você estava naquele dia? 
 
PRISCILLA PRESLEY: Estava em casa, me preparando para ir a uma consulta 
médica. E eu... 
 
LARRY KING: Em Los Angeles? 
 
PRISCILLA PRESLEY: Em Los Angeles. Joe Esposito foi atendido ao telefone 
pela minha mãe e disse que precisava falar comigo. Eu já havia saído para a 
consulta, então ele falou com minha irmã Michele. Ela então foi me encontrar no 
consultório e me disse que algo estava muito errado, que Elvis havia sido levado 
para o Hospital e que estava mal, então eu voltei para minha casa. Joe me ligou 
novamente dizendo que estava mandando um avião me buscar em LA, porque 
era realmente muito sério. 
 
 LARRY KING: Ele não te disse que Elvis estava…. 
 
PRISCILLA PRESLEY: Ele disse. Disse que era muito sério e que Elvis havia 
morrido. 
 

A ENTREVISTA CONTINUA NO PRÓXIMO 
FANZINE NÚMERO 15! ATÉ LÁ! 

Em todos os setores da cultura, 
esporte, política, religião teremos as 
grandes celebridades que 
representam cada um destes 
setores. Quando falamos em Kung 
Fu, lembramos do lendário Bruce 
Lee! Este lutador que morreu aos 33 
anos se tornou símbolo de como se 
tornar um mestre nas artes marciais. 
Alcançou a perfeição no seu estilo 
Jet Kune Do que o próprio Bruce 
Lee criou. Sua morte em 1973 não 
apagou o mito que já era e até hoje 
tem uma força gigantesca nas artes 
marciais. Quando falamos em 
futebol, lembramos de Pelé, que 
ganhou 3 copas do mundo, mais de 
1300 gols. Em 1981 foi eleito o atleta 
do século XX. Até hoje ninguém 
superou Pelé em suas marcas! 


