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talvez fosse uma tentativa de colocar Elvis em um novo mercado! O Rei 
gravaria músicas que foram sucesso de artistas “atuais” como Olívia 
Newton John e Carpenters. O problema é que o entusiasmo em gravar foi 
diminuindo no Rei. A saída que encontraram foi levar o estúdio até 
Graceland, já que Elvis se recusava a sair. Em 1976, Barbra Straisend 
tentou fazer uma parceria com Elvis no filme “A Star is a Born” um 
remake do sucesso de Judy Garland, porém, o Coronel queria os créditos 
somente para Elvis, colocando Barbra como atriz secundária. O projeto 
naufragou e o longa foi feito com outro ator, se tornando um grande 
sucesso! Elvis tinha planos em ser diretor de filmes, até tentou produzir um 
filme de Karatê que não foi levado adiante! Em 1977, demonstrou sinais de 
 

 
 
valium, qualude, demerol, etc. Elvis tinha seus problemas de saúde como 
qualquer outra pessoa, onde procurava se tratar. Portanto, se alguém 
afirmar que Elvis morreu devido a drogas ilegais como cocaína, maconha 
etc... está passando uma informação incorreta! Este assunto pode estar 
muito bem esclarecido para fãs de mais idade que vivenciaram aquele 
período, mas para os atuais é necessário um esclarecimento. Houve muito 
mistério no resultado da autópsia. Até mesmo entre os médicos que 
fizeram a autópsia, há versões diferentes. Fato curioso foi uma revelação 
feita por um médico mineiro que era residente no Hospital Memorial 
Baptista de Memphis. Veja a seguir uma matéria do site do Conselho de 
Medicina de Minas Gerais: 
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Muitas atrizes de Hollywood tinham vergonha de dizer que participaram de 
um filme com Elvis, já que a crítica adorava rebaixar as produções de Elvis. 
Ann pelo contrário sempre fez questão de dizer e com orgulho que 
contracenou com Elvis em “Viva Las Vegas”. No próprio site oficial da 
cantora, ela sempre coloca em evidência Elvis, vale lembrar que Ann 
participou até agora de 71 filmes, alguns de muito sucesso! 
 

 

 

Ann estrelou ao lado do grande ator Jack 
Nicholson o filme “Tommy” de 1975. 
“Tommy” era uma ópera rock que se 
tornou cult com o passar dos anos. Neste 
filme outras celebridades participavam 
como Elton John e Tina Turner no 
elenco! Em 1995 outro grande sucesso: 
“Grumpier Old Men” ao lado de Sophia 
Loren, Jack Lemon e W. Matthau! Em 
sua carreira como cantora recentemente 
gravou um álbum gospel juntamente com  
James Blackwood e o grupo “Jordanaires” 
que acompanhou Elvis no início de 
carreira. O álbum se chama “God is 
Love” e inclui uma versão de “Peace in 
the Valley” também gravada por Elvis! 

Mesmo aos 66 anos, Ann continua 
esbanjando beleza e vitalidade, 
mostrando que é uma atriz 
diferenciada. Outra atividade é realizar 
shows em Las Vegas, sua agenda de 
apresentações sempre está atualizada 
no site oficial www.ann-margret.com 
O selo FTD quando relançou as 
gravações do filme “Viva Las Vegas” 
apresentou uma versão em dueto de 
Elvis e Ann na canção “Today, 
Tomorrow and Forever”. Como o 
Coronel Parker não admitia que outra 
pessoa dividisse uma canção com 
Elvis, a canção não foi lançada em 
disco. Os duetos que foram feitos em 
filme, só eram vistos no longa! Uma 
pena, pois “Today, Tomorrow and 
Forever” é linda! 

Acima a capa do mais 
recente álbum de Ann 
Margret “God is Love”, 
com o grupo Jordanaires!! 

depressão e de outras várias 
doenças que eram tratadas com 
muita medicação! Apesar de ser 
um assunto “tabu” para muitos 
fãs, Elvis não era um viciado em 
drogas ilegais, tudo o que 
consumia tinha o aval de seu 
médico, Dr. Nick, porém, tal 
procedimento foi considerado letal 
segundo a justiça americana que 
caçou o diploma do médico. Elvis 
não morreu de overdose de 
remédios, pois a quantidade que 
tomava, era a mesma todos os 
dias! O que segundo alguns 
legistas disseram é que seu 
coração estava muito inchado 
causado pelo uso continuo destes 
medicamentos, como por exemplo: 


