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meus pais e – tudo foi feito "à velha moda", eles se encontraram e 
combinaram sobre as coisas juntos.  

LARRY KING: Quando foi que seus pais souberam o quão sério isto era, 
eles ficaram bravos? 

PRISCILLA PRESLEY: Sim, o meu pai. Acho que isso começou a ficar 
claro quando Elvis voltou para os EUA, em 1960. Eu já não ouvia falar de 
Elvis há algum tempo e minha mãe dizia: "Vê bem, eu te disse. Eu disse 
que ele iria esquecer de você." Bem, eles disseram então que eu tinha que 
voltar a realidade, retornar para a Escola e começar a fazer coisas que 
uma menina da minha idade na época fazia.... mas era muito difícil para 
mim. Eu não confiava em mais ninguém. Eu tinha uma única amiga a quem 
eu dizia o que se passava e era só isso.   

LARRY KING: Então, o que aconteceu?  

PRISCILLA PRESLEY: Elvis começou a ligar cerca de 21dias depois e foi 
então que tudo recomeçou novamente… 

LARRY KING: E eles não poderiam fazer nada que parasse isso? 
 
PRISCILLA PRESLEY: Não, não a esta altura. Era difícil porque ele 
poderia ligar a qualquer hora da noite... e nós falávamos 3, 4 horas ao 
telefone a cada ligação. 

 
 

Elvis leva Priscilla até o aeroporto, sua despedida para os Estados Unidos 
 

FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 8 FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 33  

16 Extended Play Singles (recontagem dos singles)  

01)   Elvis Presley (inlcuding Blue Suede Shoes), Gold  
02)   Heartbreak Hotel, Gold  
03)   Elvis Presley (inlcuding Shake, Rattle & Roll), Gold  
04)  The Real Elvis, Platinum  
05)  Elvis, Volume 1, 2X Platinum  
06)  Love Me Tender, Platinum  
07)  Elvis, Volume 2, Gold  
08)  Peace in the Valley, Platinum  
09)  Loving You, Volume 1, Gold  
10)  Loving You, Volume 2, Platinum  
11)  Jailhouse Rock, 2X Platinum  
12)  Elvis Sings Christmas Songs, Platinum  
13)  King Creole, Volume 1, 1 Platinum  
14)  King Creole, Volume 2, 2 Platinum  
15)  Follow That Dream, Platinum  
16)  Kid Galahad, Gold    

 
As vendas recordistas de Elvis são ainda maiores do que a contagem oficial. 
Elvis é o cantor detentor de maior lançamentos Bootlegs (gravações sem 
autorização da gravadora). Os Bootlegs são os “piratas” como eram 
chamados até o termo ser usado para quem faz cópias dos originais. Elvis 
possui mais de 1000 títulos em bootlegs pelo mundo. Se fossem 
contabilizados o número da venda de álbuns seria absurdamente maior. 
Essas gravações foram feitas em sua maioria de shows ao vivo, geralmente 
realizadas por algum técnico ou fã.  
 

         
 

Graças aos bootlegs os fãs não ficaram sem material inédito depois da morte 
de Elvis. Seus lançamentos são esperados com ansiedade como se fosse 
um novo trabalho de Elvis. 

 


