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PRISCILLA PRESLEY 
NO LARRY KING LIVENO LARRY KING LIVENO LARRY KING LIVENO LARRY KING LIVE    –––– parte 1 parte 1 parte 1 parte 1    

    

    
LARRY KING: Agora. 
 
PRISCILLA PRESLEY: Sim 
 
LARRY KING: Você não tinha muito a falar a 5 anos atrás? 
 
PRISCILLA PRESLEY: Sim, eu tinha, mas eu não sou muito chegada a dar 
entrevistas. 
 
LARRY KING: Por quê? 
 
PRISCILLA PRESLEY: Por quê? Há uma parte de mim que, você sabe, há 
toda uma geração que cresceu ficando quieta sobre várias coisas. Não dá pra 
você simplesmente sair falando a respeito de tudo e com todos. Quando sou 
entrevistada há uma série de coisas que eu tenho cuidado ao falar e sou 
defensiva ao falar. Então… 

LARRY KING: Mas você está confortável aqui. 
 
PRISCILLA PRESLEY: Estou. 
 
LARRY KING: E você sabe, existe um enorme interesse em você, sua filha e 
seu falecido marido. Você nunca casou novamente, não é? 
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O CAMPEÃO DA INTERNET 
 

Em 2005 o portal IG perguntou quem seria o melhor cantor ou cantora de 
todos os tempos. O portal deixou para que os próprios internautas 
selecionassem os candidatos. Elvis ganhou com 26% dos votos (3469 
votos). A tabela abaixo foi retirada do próprio site que realizou a pesquisa. O 
fenômeno Elvis também invadiu a Internet transformando ele no cantor 
detentor de maior número de páginas na rede. São mais de 3.000.000 de 
sites de todos os cantos do planeta! Elvis também faturou como a 
personalidade do século XX numa pesquisa feita pela revista TIME. Mas a 
revista ignorou o resultado colocando Albert Einstein em primeiro. A decisão 
foi criticada por outras revistas e sites. 

 

 

LARRY KING: Nossa convidada especial 
esta noite é Priscilla Presley. Muitas coisas 
para falar! É ótimo tê-la aqui conosco, a 
última vez que ela esteve aqui foi em agosto 
de 1986, já faz muito tempo... eu ainda 
fumava naquela época! Ainda não tinha tido 
problemas cardíacos. Bem, Priscilla, o que te 
fez demorar tanto a retornar ao nosso 
programa? Porque você tem sido convidada! 
 
PRISCILLA PRESLEY: Tenho sido sim. 
Obrigada. Acredito que eu tenha bastante a 
falar. 
 


