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 EDITORIAL  Elvis quando estava no 
exército mostrou suas qualidades 
como patriota de seu país e como 
uma pessoa humilde que não queria 
ser tratado com regalias por ser um 
astro do Rock. Essa sua passagem 
pelo exército influenciou milhões de 
jovens pelo mundo através de seus 
filmes como soldado e pela trilha 
sonora de G.I Blues. Neste fanzine 
iremos mostrar detalhes desta fase 
que foi também um divisor de águas 
em sua carreira. Na seção “cantinho 
do fã” você vai ler o depoimento de 
Antonio Gomes,  o Tony Presley da 
Paraíba. Em uma matéria também 
especial você saberá curiosidades 
sobre o álbum “Almost in Love” de 
1970 e principalmente sobre Luiz 
Bonfá, o autor brasileiro da canção! 
Acompanhe a segunda parte da 
entrevista de Priscilla Presley no 
programa Larry King. Leia também o 
artigo “Os sentimentos de um fã” 
escrito por Marcelo Neves. Na seção 
FTD uma análise do álbum The 
Nashville Marathon, um dos 
principais cds da série de grande 
sucesso entre os fãs. Além disso você 
terá nossas já conhecidas seções de 
fotos, letras traduzidas e 
curiosidades sobre o rei. Queremos 
aproveitar a oportunidade e lembrar a 
todos que nossa 3ª. reunião se 
aproxima em 30 de agosto de 2008. 
Esperamos ansiosamente rever todos 
os amigos e relembrar aquele que 
nos uniu através de sua obra musical, 
Elvis Presley! Um grande abraço a 
todos os leitores e membros! 

Marcelo Neves & Vivian Ondir 
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