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Mas quando Priscilla veio morar em Graceland, Elvis e Anita pararam de se 
ver. Hoje em dia ela vive no Texas e se recusa a dar entrevistas. Eu não a 
culpo. Recentemente um colecionador pagou US$8.000 por uma carta de 
amor que Elvis havia escrito para Anita. Ela não tem a menor idéia como a 
Christie’s conseguiu essa carta para leilão, porque Anita queimou todas elas 
antes de se casar em 1964.    

ENCONTROS COM GAROTAS 

(JOE ESPOSITO) Sim, sim, eu não sinto vergonha alguma por isto...Tantas 
mulheres – fãs -  eram loucas apenas para encontrar com Elvis....De alguma 
forma, acho que eu fiz o sonho de muitas garotas virar realidade. E pelo fato 
de Elvis ser tão famoso, ele não tinha liberdade para simplesmente sair por 
aí, paquerando, coisas normais....Tudo era planejado da forma mais ética e 
correta possível. Eu não me sinto mal, porque isto não fez mal a ele. Na 
maioria das vezes, Elvis apenas sentava com 3 ou 4 garotas ao seu redor e 
ficava lendo para elas em sua suíte no Hotel. Acho que ele só precisava estar  
todo tempo certo de que suas fãs de fato ainda o amavam. Mal saberia ele 
que ainda o amariam tanto mesmo 26 anos após sua morte....   

     

ELVIS TERIA COMETIDO SUICÍDIO?  

(JOE ESPOSITO) Até o final de sua vida, Elvis pode ter agido de forma auto 
destrutiva por tomar todos esses medicamentos prescritos. Mas de forma 
alguma que ele conscientemente acabaria com a sua própria vida!!! Eu 
estava constantemente com ele durante seus últimos meses. Ele era 
fascinado pelo tema “Vida pós-morte” e ele sempre se referia sobre como 
deveria ser no mundo espiritual. Mas Elvis amava a vida. A vida para ele era 
os palcos, era o que ele mais amava fazer. Na noite que antecedeu a morte 
dele, ele estava se preparando para sair “On Tour”... Nesta época, Dee 
Presley nem sequer morava mais em Memphis ! Todas as alegações que ela 
faz são mentirosas e são feitas na base do “ouvi dizer que...”   
 

CONVITES PARA ATUAR EM CINEMA 

(JOE ESPOSITO) Todos nós sabemos que Elvis declinou do convite de atuar 
como o protagonista no filme “A Star in Born” (no Brasil, “Nasce uma 
estrela”) – porque o Coronel não achava que este fosse um personagem que 
agregasse alguma coisa à imagem de Elvis. O outro filme foi “Being There”. 
O produtor queria Elvis estrelando o filme de qualquer maneira. Mediante a 
barreira do Coronel, Peter Sellers acabou atuando no papel que seria o de 
Elvis nesse filme.   

ANN-MARGRET E ELVIS 

(JOE ESPOSITO) Ann-Margret foi a coadjuvante favorita de Elvis em todos 
os tempos. Eles eram muito bons amigos e por muitos anos. Todas as vezes 
que ela abria temporada em Las Vegas, Elvis sempre lembrava de mandar 
para ela um bonito arranjo de flores. Ann- Margret foi a única coadjuvante de 
Elvis que veio ao seu funeral. 

 

ANITA WOOD 

(JOE ESPOSITO) Eles namoravam antes de Elvis ir para o Exército – ela 
passou uma pequena temporada na Alemanha também e depois 
continuaram a se ver por um tempo quando Elvis voltou do Exército.  


