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Being Elvis Ray Connolly Hent PDF Hvordan var det at være Elvis Presley? Hvordan må han have følte det,
da han i løbet af tre år efter sin studentereksamen blev et af de mest berømte mennesker i verden – lige så

beundret som berygtet? Hvor forvirrende må det have været at opdage, at selv om alle smilede, når han trådte
ind i et lokale, så afskar hans enestående berømmelse ham fra enhver form for normalitet resten af hans liv?
Hvorfor kunne han ikke lide at sove alene? Hvorfor lå han i en alder af 42 år ensom, søvnløs og ulykkelig på
et hotelværelse og var overbevist om, at hans karriere havde været en fiasko? Hvorfor følte han sig forrådt af

Hollywood? Var han overhovedet klar over, hvor god en sanger han var?

BEING ELVIS fortæller Elvis Presleys usædvanlige historie som den forløb – ikke i bagklogskabens lys eller
fra en bredere, mere verdensklog synsvinkel, men sådan som sangeren selv må formodes at have set og

oplevet det.
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