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Nenhum artista ainda conseguiu repetir o êxito de Elvis até hoje! Ao todo
foram 638 shows, todos com lotação máxima! Muitos empresários estão
trabalhando pesado em Las Vegas tentando transforma-la naquela “Vegas”
dos bons tempos!

ANOS 70 – Parte 4
C'Mon Everybody
Coletânea com trilhas sonoras muito
procurada por fãs. Porém muito difícil ser
encontrado. Apenas importado. Faz parte
da série Candem!

I Got Lucky (1971)
Álbum da série Candem difícil de ser
encontrado. Não foi lançado no Brasil.
Traz algumas canções do filme “Easy
Come Easy Go”, que na época não teve
um álbum somente dedicado a ele!

R$ 70,00

R$ 70,00

Elvis Sings the Wonderful World of
Cristhimas
Álbum gravado em 1971 mas só lançado
no Brasil em 1977, ainda é fácil encontralo nos sebos. Também em CD.

R$ 20,00

Elvis as Recorded at Madison Square
Garden
Álbum muito fácil de ser encontrado e
muito popular no Brasil. Foi gravado ao
vivo em 1972 no famoso estádio de Nova
York! Um álbum fantástico!

R$ 30,00

Burning Love (1972)
Álbum do lançamento de “Burning Love”,
não foi lançado no Brasil! Também muito
procurado pelos fãs! Contém canções de
filmes dos anos 60 também!

R$ 70,00

Las Vegas em 1973 anunciando o show de Elvis
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Waldenir Cecon lançou um livro que conta exatamente sobre a fase “Las
Vegas” o livro “O REI DE LAS VEGAS”. Nele o autor registra todos os
shows feitos por Elvis, colocando a relação de músicas de cada show e
orientação sobre bootlegs. O livro conta passagens interessantes onde
podemos constatar momentos felizes e difíceis em Vegas. Uma delas foi uma
ligação dizendo que o matariam durante o show, mesmo assim não cancelou
e foi armado para a apresentação! Priscila também visitava Vegas para
assistir os shows do ex-marido, e por algumas ocasiões Elvis anunciava
durante o show a presença de sua ex-mulher. Em algumas apresentações
Elvis estava muito amargurado, sendo que uma delas pediu a presença do
pastor Rex Humbard em seu camarim, já que estava presente no show. O
pastor fez algumas orações e Elvis começou a chorar!
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