FANZINE ELVIS TRIUNFAL – PÁGINA 2

EDITORIAL
Nesta edição de
número 14, realizamos uma pesquisa
para mostrar os resultados da carreira
de Elvis. Mesmo tendo partido há 31
anos praticamente, Elvis continua
mantendo recordes e impondo
limitações aos novos ídolos! Elvis
continua invencível graças ao seu
talento, sua obra e ao amor de seus
fãs que não diminui, só aumenta!
Trouxemos o depoimento de Rogério
Saliba sobre seu encontro com
James Burton em 1995, um
depoimento enviado ao site Elvis
Triunfal. Você vai ler a incrível história
de Richard Moreno que era um dos
guardas do International Hotel em
1969, ano em que Elvis voltava a se
apresentar ao vivo. Vai conhecer um
pouco sobre Sônia Presley que
preside o fã clube de Elvis mais
antigo do Brasil, o Ceará Gang Elvis,
fundado em 1962. Em outra matéria
interessante você vai saber o que
aconteceu com o Market Square
Arena, palco do último show de Elvis.
Além disso, teremos nossa galeria de
fotos, letra traduzida e muito mais!
Queremos agradecer aos membros
do fã clube que vem adquirindo
nossos
fanzines.
Desta
forma
poderemos continuar com nossas
atividades, visto que os fanzines são
nossa única fonte de renda para
gerenciar o Elvis Triunfal. Um grande
abraço e aguardamos todos os
membros em nossa 3ª. Reunião
agendada para 30 de agosto de 2008!
Vamos novamente relembrar o maior
de todos os cantores!
Marcelo Neves & Vivian Ondir
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