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AS PREFERÊNCIAS DO REI

E-mail da Val Presley
Oi Marcelo Neves do Elvis Triunfal, admiro muito você e o Pablo Aluísio, pelo
que vocês fazem por esse grande artista que todos nós amamos. Eu sou de
São Luís do Maranhão e gostaria de me cadastrar no Fanelvis, pois como
vocês sou alucinada pelo Elvis e tenho muito material, sei muito da vida dele
mas desconheço no meu Estado algum fã clube dele eu inclusive gostaria de
orientações para fundar um aqui, talvez tenha e eu não sei. Um depoimento
do meu amor por Elvis: Quando eu nasci, ele estava exatamente com 16
anos, logo estava ainda buscando seu estrelato, após uns dois anos ele já
vinha fazendo sucessos isolados, mas por incrível que pareça, apesar da
pouca comunicação na época, mas assim que ele estourou, que deixou o
caminhão para exercitar o dom a que veio, eu comecei a ouvi pelo rádio seus
primeiros acordes e desde então eu acompanho a sua obra, arte, amores,
filmes, tudo. E a maior vontade que tenho é de visitar seu túmulo e me
certificar de que ele existe, porque na minha mente ele continua vivo. No dia
que ele passou para o outro plano, em 16 de agosto de 77, eu já estava com
26 anos e fiquei por vários meses muito deprimida, como se tivesse
realmente perdido alguém que tivesse convivido comigo por todo esse
tempo. Até hoje, quando começo a ler sobre ele, ou assistir seus
documentários eu me transporto, e sinto ele junto de mim, é indescritível,
como acontece, eu me transformo para outro mundo e confundo o real pelo
imaginário. Amo a Priscila e Lisa por saber que aqui na terra além da Gladys
mãe, foi quem ele mais amou. Um grande abraço e responda-me. Val
Presley - São Luis - Ma.

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

Guilherme Carneiro, nosso colaborador do site Elvis Triunfal, nos
enviou as preferências do Rei em vários itens e algumas curiosidades
como: filmes, atrizes, livros etc.

1) Atrizes coadjuvantes favoritas de Elvis: Ann-Margret / Nancy
Sinatra / Mary Ann Mobley / Juliet Prowse / Shelley Faberes. AnnMargret com certeza foi a preferida do Rei, uma parceria que deu certo
no filme e fora dele também. Juliet Prowse filmou G.I Blues ao lado de
Elvis em 1960. Em 1970 aparece em “That’s The Way It Is” para
assistir um de seus shows. Juliet acabou morrendo de câncer anos mais
tarde.
2) Atrizes que Elvis menos gostou de trabalhar: Stella Stevens /
Barbara McNair / Mary Tyler Moore / Carolyn Jones. Mary Tyler
Moore contracenou com Elvis no filme “Change of Habbit”,
infelizmente o filme não emplacou, assim como a amizade entre os
dois. Mary acabou se tornando uma grande atriz nos Estados Unidos,
mas falava muito pouco sobre sua participação em “Change of Habbit”.
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