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Elvis : familjen Presleys egen berättelse boken PDF FAMILJEN PRESLEYS EGEN BERÄTTELSE Elvis är
historien om en komplicerad människas stormiga liv och den karriär den högt begåvade Elvis gjorde. Boken
skildrar den legendariske underhållningsartisten Elvis Presleys liv som make, far, son, kusin, vän och andlig

sökare. Elvis är en unik och fascinerande bok som bygger på många timmars intervjuer med familjen,
förstärkt med citat från Elvis själv. Här berättas ingående om livet på Graceland. Vi får följa Elvis

kärlekshistoria med Priscilla från början till slut, möta honom i rollen som far till sin dyrkade Lisa Marie, ta
del av hans fixa idéer och främsta intressen och inse hela vidden av hans gigantiska musikaliska talang som
ännu i dag saknar motstycke. Elvis är illustrerad med bland annat privata bilder på familjemedlemmar och
foton av Elvis personliga tillhörigheter från arkiven på Graceland. ”Det här är en riktigt underhållande

berättelse om en av genom tiderna största personligheter inom musikvärlden.” ”Jag njuter från första sidan till
sista. Elvis has not left the building.” Torbjörn Gustavsson, Östgöta Correspondenten “Det här är både

gripande och intressant. Dessutom är det ett fantastiskt bildmaterial …” Länstidningen Södertälje ”… boken
blir faktiskt gripande.” Aftonbladet ”Att läsa boken om Elvis är som en blandning mellan att promenera

genom Graceland i drömmarna och att lösa ett förhörsprotokoll om familjen Presley. Det privata fotoalbumet
har blottats.” Resumé ”Ett måste för alla Elvisfans.” Smålands-Tidningen ”En guldgruva för den som gillar
avguderi.” Folkbladet ”Boken om Elvis, familjen Presleys egen berättelse är en njutning från pärm till pärm.”
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FAMILJEN PRESLEYS EGEN BERÄTTELSE Elvis är historien
om en komplicerad människas stormiga liv och den karriär den högt

begåvade Elvis gjorde. Boken skildrar den legendariske
underhållningsartisten Elvis Presleys liv som make, far, son, kusin,
vän och andlig sökare. Elvis är en unik och fascinerande bok som
bygger på många timmars intervjuer med familjen, förstärkt med

citat från Elvis själv. Här berättas ingående om livet på Graceland. Vi
får följa Elvis kärlekshistoria med Priscilla från början till slut, möta
honom i rollen som far till sin dyrkade Lisa Marie, ta del av hans



fixa idéer och främsta intressen och inse hela vidden av hans
gigantiska musikaliska talang som ännu i dag saknar motstycke.

Elvis är illustrerad med bland annat privata bilder på
familjemedlemmar och foton av Elvis personliga tillhörigheter från
arkiven på Graceland. ”Det här är en riktigt underhållande berättelse
om en av genom tiderna största personligheter inom musikvärlden.”
”Jag njuter från första sidan till sista. Elvis has not left the building.”
Torbjörn Gustavsson, Östgöta Correspondenten “Det här är både
gripande och intressant. Dessutom är det ett fantastiskt bildmaterial
…” Länstidningen Södertälje ”… boken blir faktiskt gripande.”

Aftonbladet ”Att läsa boken om Elvis är som en blandning mellan att
promenera genom Graceland i drömmarna och att lösa ett

förhörsprotokoll om familjen Presley. Det privata fotoalbumet har
blottats.” Resumé ”Ett måste för alla Elvisfans.” Smålands-

Tidningen ”En guldgruva för den som gillar avguderi.” Folkbladet
”Boken om Elvis, familjen Presleys egen berättelse är en njutning

från pärm till pärm.” Smålänningen
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