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O pai de Priscilla era um oficial do exército, o que facilitou ainda mais a 
aproximação de Elvis com a família de Priscilla. Nem a própria Priscilla 
entendia o que Elvis tinha visto nela! Por que um cantor tão desejado pelas 
mulheres de todos os cantos do mundo, iria se interessar por uma estudante 
da oitava série? Elvis então como 24 anos se encantou com a menina 10 
anos mais jovem. Queria vê-la com freqüência em sua casa na Alemanha, 
mas para conseguir isso deveria conversar com os pais da menina. Elvis foi 
até lá e com muita educação foi conhecer a família Beaulieu. O pai de 
Priscilla foi logo no assunto, sem meias palavras, queria saber o que ele 
pretendia com sua filha! Elvis disse com total convicção que estava 
apaixonado por ela! Os pais de Priscilla ficaram abismados com o Elvis que 
 

 
 
de várias atrizes ficarem no encalço de Elvis durante as filmagens em 
hollywood! Em alguns casos Elvis admitia sua infidelidade e pedia perdão de 
seus erros. Porém, Priscilla não se aprofunda em suas traições com Mike 
Stone, o que também é pouco explorado em seu livro. Neste primeiro capitulo 
do DVD você verá imagens de Priscilla aos 14 anos de idade acompanhando 
Elvis em sua partida da Alemanha. Priscilla até o acompanhou em seu carro 
ao aeroporto. Se virou na despedida e disse adeus a Priscilla conforme o 
prometido. Além disso, ganhou o uniforme que Elvis usou no exército.   
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Por Marcelo Neves 

Nosso fã clube realizou no dia 30 de agosto de 2008 mais uma de suas 
reuniões. Tivemos aos todo 70 participantes (sendo 64 pagantes). 
Mantivemos o número de público, porém, a mudança repentina do tempo 
pode ter atrapalhado para que este número fosse maior. Mesmo assim nosso 
balanço foi positivo visto que os 640 reais arrecadados na bilheteria, mais os 
260 reais gerados na venda de salgados, resultou a quantia de 900,00 reais 
!!! O dinheiro foi todo revertido ao Lar da Mamãe Clory que utilizará o dinheiro 
em reformas internas da instituição! Queremos agradecer de coração todos 
os presentes nesta 3ª. Reunião do Fã Clube e as pessoas que fizeram parte 
na organização do evento. Veja a seguir os principais fatos que aconteceram 
nesta reunião que lembrou os 31 anos sem Elvis Presley! 

1°. CAPÍTULO – ELVIS MEETS PRISCILLA 
 
Imagine o que deve ter passado na cabeça de 
uma garotinha de 14 anos conhecendo o maior 
ídolo mundial daquele período e vendo esse 
ídolo se apaixonar por ela?  Para até um conto 
de fadas, mas aconteceu de fato quando Elvis 
esteve em serviço militar na Alemanha no final 
da década de 50. 

acabavam de conhecer, 
totalmente diferente do astro 
que desenhavam na mídia! 
Tratando a todos como Sr. E 
Sra. Elvis conquistou a 
futura sogra e também o 
sogro! A confiança foi tanta 
que Elvis não tocou 
sexualmente Priscilla até o 
dia do casamento, 
cumprindo sua promessa 
(segundo Priscilla). Algo que 
a pertubava muito era o fato  


