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ELVIS LIGANDO PARA O HOTEL
Houve uma história que Elvis contou durante anos e anos que é a seguinte:
“...nós voamos para Mobile (Arkansas) e no Hotel não havia ar condicionado!
Cara. Nenhum! De qualquer maneira no caminho para a cidade nós
passamos por um Holiday Inn e então eu disse: “Vamos Lá” Eu peguei o
telefone e liguei para o Holiday Inn e disse: “Madame eu gostaria de alguns
quartos eu estou indo já para aí” Mas eu não disse a ela quem era, então ela
me disse: “Desculpe senhor, não há quartos...não há quartos, o senhor não
ouviu...ELVIS PRESLEY está na cidade!!!”
GANHANDO O GLOBO DE OURO:
Elvis estava em Las Vegas quando o Prêmio Globo de Ouro (Golden Globe)
estava sendo transmitido do hollywood Palladium. Elvis estava entre os
shows das 20:15 e o da meia noite quando assistiu a transmissão da
televisão do seu banheiro. Algumas pessoas estavam descansando por perto
quando ouviram Elvis gritar “MEU DEUS, NÓS GANHAMOS!" Com isso Elvis
veio correndo do banheiro colocando suas calças! “Nós Ganhamos” disse
olhando para todos a sua volta! “Nós ganhamos o Golden Globe” !
VOCÊ SABIA QUE:
ROCK´AROUND THE CLOCK: Elvis cantou esta música nos concertos de
1955 e 1956, incluindo performances em Lousiana Hayride e em Kingsport
no Tennessee em 14 de maio de 56?
ONLY YOU: Em meados de 1950 Elvis ocasionalmente cantou esta música
em um concerto, incluindo performance em La Crosse?
LIVROS: Elvis só perde em número de títulos para Jesus Cristo?
LUIS BONFÁ : O compositor brasileiro que escreveu “Almost in Love”
conheceu Elvis pessoalmente, sendo que no encontro Elvis pediu outras
músicas mas ele não fez?
ELVIS E MICHAEL JACKSON: Elvis topou com os Jackson Five quando
estavam em Las Vegas. Na ocasião Elvis aproveitou para mostrar o grupo a
Lisa Marie e olhem quem fazia parte dele...Michael Jackson!
BRASILEIROS QUE VIRAM ELVIS: Aguinaldo Rayol, David Cardoso, Beto
Carrero, o ator Carlos Aires e o escritor Mauricio C. Brito foram alguns dos
brasileiros que assistiram Elvis ao vivo?
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PRINCIPAIS LIVROS NO BRASIL
O Brasil também lançou livros sobre Elvis e muito bons por sinal.
Selecionamos os melhores até o momento. Uma matéria exclusiva do fanzine
Elvis Triunfal!
“ELVIS” (Maurício C. Brito) Maurício
C Brito foi um dos poucos brasileiros
que tiveram o privilégio de assistir
Elvis ao vivo em 1976. Dentista por
profissão, mas escritor e músico por
hobby, Mauricio escreveu uma grande
biografia chamada inicialmente de
ELVIS, MITO E REALIDADE. Seu
livro apesar de receber críticas de
alguns fãs é ainda o mais abrangente
em se tratando de biografia. Por ser
músico e muito crítico em se tratando
de música, Maurício é bastante isento.
Quando analisa o material produzido
por Elvis coloca sua opinião não como
fã, mas como músico, fato que as
vezes desperta mal-estar em alguns
leitores. Mesmo assim é um livro
obrigatório
para
quem
deseja
conhecer os principais momentos da
carreira de Elvis.
ELVIS EM TURNÊ – (Waldenir Cecon)
O Presidente do fã clube ELVIS WORLD
de Mato Grosso se propôs a fazer um
livro sobre as turnês de Elvis, mas foi
além disso. “Elvis em Turnê” é o livro
definitivo sobre o assunto “shows”! É um
verdadeiro guia que você pode saber
datas, músicas, que jumpsuit usou, local
e informações de bastidores! É
destinado para fãs que gostam de
assuntos técnicos da carreira de Elvis!
Um excelente livro!
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