FANZINE ELVIS TRIUNFAL – PÁGINA 30

FANZINE ELVIS TRIUNFAL – PÁGINA 11

CURIOSIDADES SOBRE O REI
Guilherme Carneiro
1) O cavalo favorito de Elvis , "RISING
SUN" morreu às 23h e 45 min do dia 20
de junho de 1986. Ele foi enterrado no
pasto
existente
nos
fundos
de
Graceland. Sua cabeça foi posicionada
no sentido do nascer do sol. O cãozinho
"EDMOND" morreu no dia 19 de maio,
depois de mais um ano doente.
2) Em maio de 1973, Elvis fez uma
apresentação especial no dia das mães
às 3 horas da manhã! Durante o show
cantou várias musicas que segundo ele
eram as favoritas de sua mãe.
3) Durante a musica "HEARTBREAK HOTEL" em outro show, uma das
pernas de sua calça se rasgou, Elvis prontamente tirou o lenço do pescoço e
amarrou em volta da perna que havia se rasgado.
4) Durante um show em setembro de
1970 Elvis tomou um refrigerante e
comentou: "Dizem que isto é absorvido
pelo organismo 12 vezes mais rápido do
que a água, assim se de repente eu sair
correndo vocês já sabem...

Cidade: Dayton
Data: 07 de abril de 1972
Horário: 20:30h
Local: University of Dayton Arena
Público pagante: 13.788

Cidade: Detroit
Data: 06 de abril de 1972
Horário: 20:30h
Local: Olympia Stadium
Público pagante: 16.216

Cidade: Macon
Data: 15 de abril de 1972
Horário: 14:30h e 20:30h
Local: Olympia Stadium
1º. Show - Público pagante: 11.500
2º. Show - Público pagante: 11.500

5) Um jornalista questionou Elvis sobre
suas fotos em um chuveiro no filme G.I
Blues, fez a seguinte pergunta: Como se sentia ao posar semi-nu? Elvis
respondeu: "Bem, se isto ajuda arrecadar fundos para os povos subdesenvolvidos, estou disponível!
6) Ao sair pelo Portão Musical de Graceland, um fã lhe disse: “Você e
Priscilla são felizardos por terem um ao outro!”. Elvis respondeu: “É o que
sempre digo a ela”
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Cidade: Jacksonville
Data: 16 de abril de 1972
Horário: 14:30h e 20:30h
Local: Vetereran’s Memorial
1º. Show - Público pagante: 09.258
2º. Show - Público pagante: 11.500

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

