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PALAVRAS CRUZADAS ELVIS TRIUNFAL

O nome do
Pai de Elvis

...Parker, o
empresário
de Elvis
Presley

SOBRE MATURIDADE
Existia uma diferença grande de maturidade ente os dois. Afinal, no início do
romance Priscilla estava com 14 anos e Elvis 24. Elvis havia tido outros
relacionamentos intensos e Priscilla era uma garotinha que estava ainda no
colegial. A insegurança de Priscilla nos primeiros anos de convivência com
Elvis acabaram fazendo com que ele fosse quase um pai para Priscilla. Era
ele quem escolhia suas roupas, que colégio estudar, que curso extra poderia
fazer como balé ou karatê. Em algumas ocasiões Elvis dizia até a forma
como deveria se vestir numa festa e de como se comportar. Como não
possuía uma personalidade forte, Prisiclla acatava tudo o que Elvis solicitava.
Quando queria mostrar que tinha suas próprias opiniões, deixava Elvis
extremamente furioso.

Backing Vocal
preferido por
Elvis

... wonder of
you (Música do
Rei)

Membro da
Máfia de
Memphis

Penúltima
namorada do
Rei

Nome
carinhoso que
Elvis era
chamado por
Vernon

O que Elvis
era pro
Rock?

Vester Presley,
grau de
parentesco

30#.....Hits
Álbum de
Sucessoss

.....Presley,
Elvis cover
do Paraná

Dia do
nascimento
de Elvis

O nome da
filha de Elvis

Aloha...Hawaii,

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM

Devemos levar em conta também que a cultura das décadas de 50,
60 e 70 era outra, assim como os referenciais masculinos. Elvis nasceu no
sul dos Estados Unidos, morava numa cidade “caipira” e que pensamentos
considerados “machistas” hoje em dia, eram normais para aquela época.
Com o avanço do feminismo, da mudança radical dos anos 60 e com o
advento da pílula anticoncepcional, as mulheres começaram a mudar. Os
homens também tiveram que mudar suas concepções da mulher. Elvis teve
dificuldades de se relacionar com Prisicilla sexualmente depois do
nascimento de Lisa. A idéia de ter relação sexual com uma mulher “mãe” era
visto como estranho para Elvis. Foi algo que precisou amadurecer para se
relacionar bem com a esposa. Nem Elvis e nem Prisicilla tinham o hábito de
discutir a relação. Algo que foi lamentado por ela em seu livro. Apenas no
final da vida de Elvis é que uma conversa mais aberta começou a
surgir...mas havia sido tarde demais.
Elvis não era moderado quando gostava de alguma coisa. Havia
tempos que gostava de cavalos, então comprava dezenas de cavalos. Em
outros tempos gostava de motos, comprava dezenas de motos e assim por
diante. Prisiclla não tinha maturidade para ajudar. Elvis quando atravessou
turbulências em sua carreira. O crescimento dela começou quando iniciou a
administração de Graceland e criou a Elvis Week. Elvis necessitava
infelizmente de uma mulher com maturidade para ajudá-lo a controlar seus
exageros. Linda Thompson era uma mulher que tinha mais controle sobre
Elvis do que Priscilla, tanto que após o fim do romance com Linda em 1976,
Elvis declinou. A namorada seguinte, Ginger Alden de apenas 20 anos não
conseguiu ajudar Elvis no momento em que mais necessitava. Segundo
pessoas próximas a Elvis, Ginger era sem dúvida a mais imatura de suas
namoradas.
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