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EDITORIAL
Mais
uma
vez
realizamos nossa reunião do fã clube.
Este terceiro encontro foi marcado
pela presença dos amigos, covers e
presidentes de outros fã clubes. A
cobertura está disponível nesta
edição e aguardamos que você possa
comparecer na próxima reunião.
Trazemos a terceira parte da
entrevista de Priscilla Presley no
programa
Larry
King.
É
um
depoimento importante para os fãs,
pois apresenta detalhes íntimos entre
este famoso casal. Analisamos o DVD
“Elvis by the Presleys” capítulo por
capítulo para você ter uma noção do
que vai encontrar. O DVD foi lançado
em 2005 trazendo imagens raras do
acervo da família, muito importante
para seu acervo também. Trazemos
notícias recentes como a venda do
Jumpsuit Peacock por 300 mil
dólares! Mostraremos como foi a
Elvis Week 2008 que lembrou os 31
anos sem Elvis e os 40 anos do
Especial da NBC. Conheça Jorge
Brasil, um novo cover que está se
lançando profissionalmente. Tudo
isso e mais outras informações
tradicionais em nosso fanzine.
Agradecemos o apoio de todos e dos
outros fã clubes que nos enviam
mensagens de apoio! Já estamos
preparando nossa 4ª. reunião e
contamos com sua presença! Nosso
ideal está sendo alcançado graças a
sua ajuda em participar de nossos
eventos e comprar nossos fanzines!
Um grande abraço a todos!
Marcelo Neves & Vivian Ondir
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