
 

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM  SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM  

GALERIA DE FOTOSGALERIA DE FOTOSGALERIA DE FOTOSGALERIA DE FOTOS    
    

    

FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 24 FANZINE ELVIS TRIUNFAL –  PÁGINA 17 

SOBRE GAIL BREWER-GEORGIO DIZER EM SEU LIVRO QUE ELVIS 
AINDA ESTARIA VIVO  
 
(JOE ESPOSITO) Essa mulher se envolveu nisto tudo por dinheiro. Eu acho 
que ninguém em sã consciência acredita nas estórias absurdas dela. Digo, 
durante todos estes anos, ela tem dito aquilo que quer dizer...Ninguém nunca 
a desafiou ou a repreendeu por conta dos fatos que ela diz ter apurado. É 
tudo na base do “ouvi dizer” por parte dela. Leve em consideração que ela 
sequer estava no funeral de Elvis. Quanto a trazer à tona a ficção de que 
“Elvis está vivo....” – aquele telefonema que ela supostamente teria recebido 
de Elvis, bem, nós todos sabemos que a ligação foi feita por David Darlock, o 
rapaz que admitiu isto para mim mesmo e de que tudo isto era um boato, isso 
há anos atrás. Ainda assim, Gail insiste que era Elvis ligando para ela após a 
morte dele. É incrível, impressionante, mas ela ainda persiste com suas 
afirmações e a mídia ainda se interesse em ouvir o que ela tem a dizer... O 
que me impressiona mais ainda é que Graceland, mesmo com todo o poder 
que tem, nunca fez uma declaração oficial em reprimenda a todos os 
rumores acerca de que Elvis estaria vivo, e tudo o mais. 

O QUE ELVIS ESTARIA FAZENDO SE AINDA ESTIVESSE VIVO? 
 
(JOE ESPOSITO) Acho que ele teria voltado à linha de entretenimento 
cinematográfico, produzindo filmes. Ele queria muito fazer filmes de melhor 
categoria e talento era o que não lhe faltava. Acho que ele gostaria de sem 
envolver com direção cinematográfica. Quanto à sua carreira musical, acho 
que ele teria voltado as suas origens e teria gravado mais músicas no estilo 
“country” e “gospel”Mas o que ele mais adorava era “rock’n roll” sem dúvida.  

Larry King que também já entrevistou Priscilla questionou Joe se ela 
realmente enfrentou muitos problemas por ser esposa do Rei do Rock, 
veja a resposta: 

(JOE ESPOSITO) Sim. Não era uma tarefa fácil ser casada com Elvis, pode 
acreditar. Ele não era um homem de “uma única mulher”. Ele amava as 
mulheres de modo geral e jamais seria fiel à apenas uma só. Deve ter sido 
uma “barra pesada” ser esposa de Elvis. E deve ter sido ainda mais difícil ter 
que assumir o papel de “viúva” de Elvis, embora eles estivessem divorciados 
desde 1973. Eu sinceramente acredito que se Elvis não tivesse morrido tão 
precocemente, ele e Priscilla teriam voltado a viver juntos. Elvis sempre disse 
que ela foi à única mulher que ele amou de verdade. E que ela foi a única 
mulher que verdadeiramente o compreendeu.    


