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 EDITORIAL  Olá amigos! Como foi 
conturbado para nosso fã clube 
durante os meses de março e abril. 
Tivemos nossos cartões de banco 
clonados e nosso dinheiro roubado. 
Não tivemos nem como enviar as 
cartas como sempre fizemos. Mesmo 
assim iremos prosseguir com nosso 
fanzine e não nos deixar abater. Na 
edição passada comemoramos o 
primeiro ano dos fanzines. Agora 
começamos uma nova jornada rumo 
ao segundo aniversário! Para este 
número vamos fazer a cobertura do 
que foi o Especial de 68. Sem dúvida 
um marco na história do Rock e de 
Elvis. Afinal este ano estaremos 
comemorando os 40 anos desde que 
foi transmitido pela NBC TV em 
dezembro de 68. Estaremos contando 
um pouco sobre o filme “Almost 
Elvis” que mostra o mundo 
competitivo dos covers americanos. 
Em nossa seção FTD debulhamos o 
álbum “The impossible Dream” que 
possui um show memorável de 1971. 
Na seção entrevistas iremos mostrar 
uma com Maurício Camargo Brito, o 
escritor de “Elvis Mito e Realidade”. 
Fora isso estaremos com nossas 
costumeiras seções “galeria de 
fotos”; “curiosidades” e “letras 
traduzidas”. Esperamos que 
apreciem este trabalho feito com 
muito carinho! Estamos a cada 
número melhorando nossa 
comunicação trazendo este assunto 
que parece interminável que é Elvis 
Presley. Boa leitura! 

Marcelo Neves & Vivian Ondir 
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