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Jocelyn Lane que mais tarde casou com um príncipe de verdade! Logo no 
início do filme, uma curiosidade. O ônibus usado nas gravações é do próprio 
Elvis. Hoje ele está em exposição em Memphis, exatamente como era na 
época. Nenhuma música foi gravada especialmente para o filme, Elvis utili- 

 

 
 
zou canções de vários álbuns para rechear “Tickle Me”. De início você tem 
“It’s a Long Lonely Highway” um excelente rock que está presente no 
álbum “Kissin Cousins”. Na cena do bar canta “It Feels so Right” do 
álbum “Is Back” de 1960.  Para fazer ciúmes em Pam canta “(such an) Easy 
Question” do disco “Pot Luck” de 1962. No celeiro improvisa uma 
coreografia ao som de “Dirty, Dirty Feeling” gravada em 1960 e lançada no 
“Elvis is Back”. Na cena romântica com Pam canta a lindíssima “I Feel That 
I’ve Known You Forever” de 62. E para finalizar com chave de ouro, a ótima 
“Slowly  But Surely” que pode ser encontrada no álbum “Fun in Acapulco”. 
Outras grandes canções como “Put Blame on Me” “Night Rider” e “I’m 
Yours” estão presentes na trilha. Só com essa seleção já deixa o filme pra lá 
de interessante! Outro ponto forte do filme é a parceria com o ator Jack Mul- 
 

 
Elvis e Jack Mullaney 

GIRL HAPPY – A música título do filme foi acelerada em 
estúdio fazendo com que a voz de Elvis ficasse mais 
fina! O FTD “Girl Happy” lançado recentemente mostra 
as duas versões, a acelerada e a normal. Na época em 
1965 houve pessoas que disseram que a voz de Elvis 
estava parecendo a de Mickey Mouse. Realmente a 
diferença é gritante, mesmo assim a versão acelerada é 
a que ficou no disco! 

ASTRODOME – O palco usado 
em 1974 numa arena girava 
enquanto Elvis dançava. A idéia 
era que todos pudessem assistir 
Elvis de qualquer “ângulo” , o 
problema foi que o Rei deve ter 
ficado tonto de dançar e girar ao 
mesmo tempo! Há imagens 
feitas de fãs deste show! 

RECADO – No filme “Elvis era assim” Elvis pega 
um bilhete que esta em seu cinto durante a 
execução de “Polk Salad Annie”. Aquele bilhete só 
foi descoberto décadas depois e para a surpresa 
de todos era de uma fã, que dava todas as 
coordenadas de onde estava hospedada!!!! 

TETO SOLAR – O Rei era 
sim muito acessível. Às 
vezes se divertia saindo com 
sua limosine ficando do lado 
de fora! Ele adorava ver a 
reação dos fãs que 
deliravam vê-lo tão próximo! 
A foto ao lado é datada de 
1972 e foi registrada por um 
fã que não perdeu a 
oportunidade! 


