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TABLÓIDES DO HILTON HOTEL – Essas revistas vendidas no Hilton Hotel 
na época em que havia shows de Elvis são muito procuradas. Nela havia 
informações sobre o hotel, as reservas dos shows e muitas fotos do Rei. 
Cada uma é vendida por 300 dólares nos Estados Unidos. 
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Em 1976 Lisa Marie estava 
completando seus 8 anos de vida. E 
como Elvis sempre agradava sua 
princesinha, queria saber o que 
gostaria de ganhar de presente. Lisa 
adorava o cantor Elton John e 
mesmo tendo um “Elvis Presley” 
em casa, a menininha preferia o 
cantor inglês. Elvis não pensou duas 
vezes. No auge do sucesso de 
Elton John, Elvis fez o convite para 
cantar na festinha de Lisa. Não era 
um favor, ele estaria o contratando 
para a apresentação domiciliar. O 
cantor inglês aceitou o convite e foi 
até Graceland para cantar pra Lisa! 
A foto acima é o registro deste 
encontro. Porém é um episódio que 
o próprio Elton John não comenta e 
sabe-se pouco deste encontro. 
Também não há nenhuma foto de 
Elvis ao lado de Elton John pelo 
nosso conhecimento. Lisa voltou a 
encontrar Elton John depois de 
adulta e com certeza lembraram 
daquele aniversário de 1976. 

ERIC CLAPTON – Todos 
sabem quem é Eric  Clapton... 
errado, Elvis não. Clapton já era 
extremamente conhecido nos 
anos 60 e 70 por ter participado 
da gravação de algumas 
músicas dos Beatles. Numa 
ocasião Eric Clapton foi enfim 
assistir um show de Elvis na 
década de 70. Levado ao 
camarim os amigos de Elvis 
estavam eufóricos, pois era o 
grande Eric Clapton que queria 
conhecer Elvis. Ao ser 
apresentado a Elvis como um 
guitarrista, Elvis cortou a 
conversa e disse para chamar 
James Burton para bater um 
papo com Eric. Na imaginação 
de Elvis, Clapton era um novato 
que queria começar a carreira 
de guitarrista e ninguém melhor 
que James Burton para orientá-
lo. Elvis era um pouco 
desplugado do que acontecia no 
cenário musical, visto que sua 
paixão mesmo era a música 
gospel. 
 

 

SCARF – Na realidade um 
pano estampado com o 
rosto de Elvis que chega a 
custar 500 dólares no 
mercado de colecionado- 
res. Se você deseja 
adquirir objetos raros 
sobre Elvis, visite o site 
elvisnow.com. Você 
encontrará até objetos 
pessoais que custam 
verdadeiras fortunas. São 
sapatos, camisetas, 
óculos, etc.  Tudo vendido 
a peso de ouro 
praticamente! 


