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 EDITORIAL  Olá amigos e Leitores 
do Fanzine Elvis Triunfal. Nesta 
última edição de 2007 trazemos uma 
matéria especial sobre o Hawaii, essa 
terra tão adorada por Elvis que foi 
cenário de grandes momentos de sua 
carreira. Na seção “Álbum de 
Recordação” vamos lembrar nossa 
participação no programa “Show 
Mais” de Darcio Arruda em 2005. 
Trazemos mais curiosidades sobre o 
Rei e uma matéria sobre o “Natal de 
Elvis”, afinal estamos em mês 
natalino. Você ficará sabendo um 
pouco mais sobre a última namorada 
de Elvis, Ginger Alden que foi a 
última pessoa a conversar com Elvis. 
Na seção FTD fizemos uma análise 
do cd “Jungle Room Sessions” que 
foi a última sessão de gravação do rei 
em 1976. Preparamos uma análise de 
Elvis sobre sua atuação no cinema 
que despertará muitos questiona- 
mentos entre os leitores. Mas nem 
tudo são flores, coloquei um desabafo 
devido a um incidente ocorrido numa 
reportagem em minha casa. Alunos 
de jornalismo dizendo que realizariam 
um tributo a Elvis usaram meu acervo 
e minha imagem para ilustrar uma 
matéria sobre fanatismo, o mesmo 
fanatismo que fez o fã de John 
Lennon matar o próprio ídolo. 
Infelizmente 30 anos depois a mídia 
insiste em denegrir a imagem de Elvis 
e de seus fãs. Fizemos com que a 
Faculdade retirasse a matéria e 
pedisse desculpas pelo ocorrido. A 
partir de hoje pensaremos três vezes 
antes de conceder uma entrevista. 
Desejamos a todos um feliz ano novo 
com muitas realizações! Ass. 
Marcelo Neves 
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