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PRISCILLA PRESLEY: Obrigada, Obrigada mesmo... eu tenho que voltar 
mais vezes aqui...(risos) 

LARRY KING: Você tem sido uma avó que paparica os netos? 

PRISCILLA PRESLEY: Eu acho que sim... mas eu não vejo meus netos o 
suficiente... eles são muito ocupados e no fundo vc sempre quer vê-los mais 
e mais... 

LARRY KING: Quantos anos eles tem? 

PRISCILLA PRESLEY: Danielle tem 13 e é bonita… muuuito bonita. 

LARRY KING: (Risos) outro problema vindo por aí... 

PRISCILLA PRESLEY: Bem…sim, acho que sim... e meu neto tem 10 
anos... Benjamin, ele é um garoto fantástico... 

LARRY KING: Quando Elvis dava seus shows e você comparecia aos 
mesmos, como era isso pra você? Eu digo, ele era seu marido – e havia toda 
aquela adoração ao redor dele… 

PRISCILLA PRESLEY: Como era isso? 

LARRY KING: Sim, para você… 

PRISCILLA PRESLEY: Eu tinha sentimentos mistos naquela época porque... 
obviamente...eu sabia o quanto ele tinha batalhado para chegar aonde 
chegou – e também pensava o quanto ele ainda estava batalhando para 
manter a carreira naquela forma intensa... se isso fosse para a felicidade 
dele, eu estaria feliz também... Eu também olhava muito para as garotas ao 
redor, eu tinha muito ciúme e queria saber quem e como eram as pessoas 
que estavam sentadas nas primeiras filas... 

LARRY KING: Quem estava "se atirando" para ele…  
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Jumpsuit “Tapestry” que foi pouco registrado em fotos. Esta ainda mais 
rara de Elvis nos bastidores de Las Vegas, 1970. 


