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Irv Cass – É a grande estrela do filme pois aparece em quase todo o 
documentário. Apesar de sua performance ruim em My Way, ganha o 
concurso de Memphis. Você com certeza vai reparar que o playback usado 
por Irv é mais acelerado do que a canção original. Mesmo assim é o grande 
campeão. Como já é um profissional, vive somente de seus shows pelos 
EUA e até possui um trailer para carregar seu show! Assim como Elvis 
costuma dizer que ama seu pai durante suas apresentações. 
 
B&K  - A EMPRESA QUE REALIZA SONHOS 
 
No documentário é possível ver como é a B&K, a famosa indústria de 
“Jumpsuits”. A B&K é talvez a maior referência em trajes sobre Elvis. São 
verdadeiras réplicas das originais. Para os americanos os trajes são 
encontrados por 1000 dólares cada um, para fora dos Estados Unidos este 
valor sobe para 4000 dólares! Butch Polston conta como teve a idéia de 
fundar a B&K. Eles estavam cansados de verem pessoas imitando Elvis com 
 

 
 
do usam seus produtos. Um dos trajes que é campeão de vendas é o Aloha 
Eagle, usado por Elvis em 1973. Como é cheio de detalhes seu preço 
também é bastante alto. Só para se ter uma idéia, apenas uma pedraria do 
jumpsuit custa 2 dólares, imagine o valor total deste macacão! Para os 
covers ter um traje deste representa o grande sonho de fazer o mais próximo 
do que Elvis fazia no palco.É a chance de vestir a roupa de seu maior super-
herói.  
 
AMIZADE E RIVALIDADE 
 
Assim como ocorre no Brasil, os covers possuem uma grande amizade entre 
eles e também muita competitividade. Isso fica evidente em Almost Elvis. 
Elvis possuía essa ansiedade de ser melhor do que outros artistas, apenas 

trajes de péssima qualidade. Em 
alguns casos a imitação era 
mais cômica do que um tributo a 
Elvis. Hoje a B&K exporta seus 
Jumpsuits para todo o mundo, 
incluindo o Brasil. A empresa 
conta às vezes com a mão de 
obra de 300 pessoas para 
atender a demanda. Como Elvis 
é o cantor mais imitado do 
planeta, não faltam clientes para 
eles. A B&K se orgulha de dizer 
que os melhores covers do mun- 
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TRAVELS WITH ELVIS – (autor Jack Barth) Este 
livro tem o objetivo de mostrar os caminhos que Elvis 
percorreu nos Estados Unidos. É um guia para você 
visitar lugares que Elvis visitou. São desde parque 
de diversões, lanchonetes até cinemas. Alguns 
destes lugares acabaram virando ponto de encontro 
entre fãs. A loja Lansky de Memphis onde comprava 
suas roupas nos anos 50 é uma. Até hoje fãs visitam 
a loja afim de registrar a visita com filmagens e fotos. 
O Mac Donald`s de Memphis onde comprou alguns 
lanches também ficou marcado por sua passagem 
no final dos anos 70. 
 
ELVIS SEARCH FOR GOD – (Jess Stearn) A busca 
de Elvis por Deus durante toda a sua vida é 
registrada neste livro americano. Durante toda a sua 
carreira artística Elvis fazia questão de colocar 
músicas de louvor em suas apresentações. Nos 
anos 50 se apresentou no Ed Sullivan cantando 
“Peace in the Valley”; em seus filmes também 
colocava canções gospel; no Especial de 68 idem e 
em seus shows nos anos 70 havia sempre uma 
música de louvor no repertório.  
 
ELVIS TOP SECRET – Este livro traz os relatórios 
sobre Elvis contidos no FBI. O livro perdeu um pouco 
seu glamour depois que estes relatórios pararam na 
Internet. O livro tenta criar um paralelo entre Elvis e o 
FBI. Como é de conhecimento dos fãs, Elvis adorava 
insígnias e o trabalho do FBI também era foco de 
sua admiração. Muitos acreditam que Elvis forjou a 
morte a mando do FBI que desejava ocultar sua 
atuação como agente secreto. Uma história pra lá de 
fantasiosa, mesmo assim ganhou um livro sobre o 
assunto. 


