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Dedicatória

A todos que ainda acreditam que Elvis é o Rei do
Rock.
Já se passaram muitos anos desde seu falecimento,
mas é principalmente devido aos fãs que o seu
nome se mantém forte na mídia, pois o amor por
Elvis é passado de geração em geração, de pais
para filhos, de amigos a amigos.
Longa vida ao Rei do Rock.
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Introdução
Elvis Presley não foi o que chamamos de um homem
normal.
Ele é uma daquelas raras pessoas que tiveram suas vidas
transformadas em lenda.
Porém, o conhecimento público sobre a vida de Elvis está
muito mais baseado no estereótipo que traçaram sobre sua
pessoa do que no conhecimento verdadeiro de sua história.
O que todos acham que sabem sobre Elvis é isso:
Elvis nasceu em uma cidade pequena, gravou um disco de
presente para sua mãe, foi descoberto por uma gravadora e
se tornou o rei do rock.
Após um período de glórias, o excesso de trabalho e as
drogas acabaram culminando com um final de carreira
melancólico, indigno de todo o sucesso que ele havia
alcançado, levando-o a morrer com apenas 42 anos.
Isso é o que os leigos acham que sabem sobre Elvis, algo
que a mídia sensacionalista gosta de publicar a fim de
ganhar mais dinheiro com sua imagem, porém essa é uma
história distorcida da vida de um homem especial.
Não existe personagem mais profundo, carismático e
enigmático na história da música do que Elvis.
A história da música pode ser delimitada como antes e
depois dele.
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Elvis foi o precursor de um novo estilo musical, que
misturava de maneira única a música gospel, o country
branco e o R&B negro. Ele também tinha uma nova
maneira de se apresentar, expressando uma fúria
alucinante enquanto cantava e se requebrava no palco,
deixando os jovens (e seus pais) enlouquecidos.
Devido aos supostos movimentos indecentes que realizava
nos palcos, ganhou o apelido de Elvis ―The Pélvis‖, que o
ajudou a ganhar cada vez mais fama junto à juventude.
Elvis sacudiu o mundo nos anos 50, 60 e 70, e até hoje
ainda é inspiração para diversos artistas, famosos ou não.
Se hoje as mulheres ficam loucas com os movimentos dos
cantores nos palcos, foi porque Elvis foi o primeiro a se
movimentar de maneira sensual.
Se hoje existem mega shows transmitidos via satélite, é
porque Elvis foi o primeiro a fazer isso.
Se hoje alguns artistas fazem grandes turnês em Las
Vegas, é por que Elvis foi o primeiro a fazer com sucesso.
Quem poderia parar Elvis?
Não demorou muito para que suas apresentações fossem
rotuladas de obscenas, sendo acusado por muitos de ser
uma péssima influência para os adolescentes.
O sistema bem que tentou pará-lo, proibindo que suas
músicas fossem tocadas em diversas estações de rádio,
fazendo protestos e quebrando seus discos, e até proibindo
que ele se movimentasse de maneira sensual em algumas
de suas apresentações sob a ameaça de ser preso.
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Mas nem isso refreou o tsunami chamado Elvis.
Vamos neste livro apresentar a vida e a carreira de Elvis a
uma nova geração de jovens, que hoje carece de ídolos que
tenham um forte impacto na sociedade, pois atualmente os
cantores e bandas são descartáveis, surgindo e
desaparecendo em um piscar de olhos sem deixar qualquer
marca no mundo.
Vamos retratar também alguns momentos que marcaram a
vida de Elvis, bem como responder algumas perguntas que
ainda intrigam milhões de pessoas ao redor do mundo.
O que matou Elvis?
Elvis está vivo?
Elvis era loiro?
Elvis realmente tocou com os Beatles ?
Elvis era um viciado em drogas?
Tentaram roubar o corpo de Elvis após sua morte?
O que era a Máfia de Memphis?
O ocorreu no camarim de Elvis, antes de seu último show
em Las Vegas?
Leiam com carinho este livro, e se deliciem na
maravilhosa vida do Rei do Rock.
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Capítulo 1
A infância de Elvis
Elvis Aaron Presley, filho de Gladys Love Smith e de
Vernon Elvis Presley nasceu em uma humilde casa na
cidade de East Tupelo (East Tupelo seria agregada mais
tarde à cidade de Tupelo, formando assim uma única
cidade), estado do Mississipi, no dia 8 de Janeiro de 1935
às 04h35h.
Elvis foi o sobrevivente de um difícil parto de gêmeos,
aonde seu irmão idêntico Jesse Garon foi natimorto.
Depois deste parto traumático, Gladys não pôde mais
engravidar, vindo Elvis a ser o único filho do casal Gladys
e Vernon.
Desde cedo sua mãe o fez acreditar que quando um de dois
gêmeos morre, o que sobrevive herda toda a força do
outro.
Ele sempre acreditou que poderia se comunicar com seu
irmão Jesse, tendo inclusive o costume de ir até o pequeno
túmulo onde Jesse estava enterrado, ficando ali sentado por
horas ―conversando‖ com ele.
Elvis levou este hábito até a sua vida adulta. Amigos
pessoais, incluindo sua ex-esposa Priscilla, relatam que ele
por inúmeras vezes deixava-os no meio de uma conversa
para ir conversar com seu irmão em algum lugar
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reservado, principalmente no jardim da meditação, em
Graceland.
A família de Elvis era muito pobre, tendo somente uma
cama em sua casa. Devido a isso, ele dormiu na mesma
cama que os pais em grande parte de sua infância.
Outro fator que contribuiu para isso foi a constatação de
que Elvis tinha graves crises de sonambulismo, sendo que
em uma dessas crises ele quase caiu de uma janela
enquanto andava dormindo pela casa.
Devido a essas crises, Elvis mesmo adulto ainda tinha
medo de dormir sozinho, fazendo com que ao menos um
dos membros de sua equipe ficasse em seu quarto, caso ele
dormisse desacompanhado.
Um momento difícil de sua infância foi um período de
ausência de seu pai, que foi preso por falsificar um cheque
de pequeno valor.
Vernon foi indiciado por falsificação com mais dois
amigos, Luther Gable e Travis Smith, sendo sentenciado a
três anos de prisão na penitenciaria do Estado de
Mississipi. Como ele teve um bom comportamento,
cumpriu somente 08 meses desta sentença.
Com a ausência do pai, Elvis passou a ficar muito tempo
com sua mãe, fato este que fez com que Gladys passasse a
ter um total domínio sobre ele.
O vínculo entre os dois a essa altura era algo muito forte,
fazendo com que Elvis e Gladys fossem muito apegados.
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Uma curiosidade a respeito do relacionamento dos dois é
que Elvis passou a chamar sua mãe sempre pelo seu
apelido de Satnin.
Elvis tinha um amor incondicional por sua mãe, sendo que
a sua morte precoce em 1958 o afetaria pelo resto da vida.
Sua família passava por diversos problemas financeiros,
principalmente devido a falta de vagas de emprego na
região, fato este que fez com que a família trocasse de casa
constantemente.
Em 1945, Elvis foi inscrito no concurso de novos talentos
da Feira anual e show de laticínios de MississippiAlabama como representante da sua escola (alguns dizem
que foi um diretor que o inscreveu, outros dizem que foi
uma professora da quinta série, Oleta Grimes). Elvis
cantou Old Shep sem o apoio de nenhum instrumento,
obtendo o segundo lugar no concurso, ganhando como
prêmio cinco dólares e ingressos para todas as diversões da
feira.
Um dos sonhos de Elvis era ganhar uma bicicleta no seu
aniversário em Janeiro de 1946, mas seus pais infelizmente
não tinham dinheiro para comprá-la. Sua mãe então o
convenceu a ganhar um violão ao invés da bicicleta, sendo
que este violão passou a ser sua companhia constante,
inclusive na escola.
O violão custou 12,95 dólares e foi comprado na Tupelo
Hardware Company. A partir daquele momento Elvis e o
violão tornaram-se inseparáveis.
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