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INTRODUÇÃO [À primeira edição, 1997]
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Capa de Rocketeer Special Edition nº1, de 1984. O personagem criado por  
Dave Stevens deu nova vida a rainha das Pin-Ups ao incluí-la como personagem  
da trama. Ele se tornaria o melhor amigo de Bettie nos 20 anos seguintes.
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                atingiu a glória em 1957. 
Isso aconteceu treze anos antes de eu ter nascido. 
Eu a conheci primeiro como uma nota de pé de página. Depois, 

na forma de uma fotografia: um sorriso preso em âmbar preto e branco 
brilhante. Então, quis conhecer Bettie Page, a mulher. 

O que encontrei foram os segredos dela. As coisas obscu-
ras que ela desejava que ninguém descobrisse. E me preocupo que eu a 
tenha traído por causa disso, embora nunca tenhamos nos encontrado 
pessoalmente. 

Havia duas Bettie Page. 
Havia a Bettie Rainha das Curvas — às vezes, conhecida apenas 

como Betty ou como A Tentação do Tennessee — que viverá para sempre 
em um milhão de fotos sexy, como a maior rainha das pin-ups americanas. 

Nessa imagem, ela é uma garota dos turbulentos anos de 1950, 
que se parece com a beldade da vizinhança, ainda que não restem dúvidas 
de que ela conhece muito bem os desafios da vida. Ela pisca e revira os 
famosos olhos azuis cintilantes e lhe atira um sorriso convidativo e mata-
dor. As curvas dela seduzem, extasiam e devastam quem a observa. É uma 
arma, um torpedo de pernas longas, apontado para o seu coração. Aquela 

Bettie
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Bettie é engraçada. É toda biquínis e lingerie. É pura doçura e uma volta 
no carrossel em Coney Island. 

Por quase cinquenta anos ela tem sido uma mulher-fantasia 
por quem os homens se apaixonam todos os dias, de novo e de novo, e 
cada geração guarda as fotos dela que possui, escondendo-as no meio das 
meias nas gavetas e sob os colchões, como se fossem uma venerada carta 
de amor escrita pela nossa maior paixão. Ela é a única Bettie que a maioria 
de suas legiões de fãs conhece.

Porém, há a outra Bettie — aquela que, hoje, é uma mulher velha. 
A verdadeira Bettie Mae Page — a Bettie que viveu uma vida fora daquelas 
imagens, mas possuindo a mesma cara e curvas, e assistindo a sua marca 
registrada se deteriorar com a idade. A Bettie que viveu uma vida que com-
binava tanto com a perversa e malévola série de fotos de submissão como 
com as fotos ensolaradas, praieiras, de rosto claro e jovem. Ela é a Bettie que 
a maioria de seus fãs pode não querer conhecer, que pode não se encaixar 
em uma fantasia. Porém, ela é um artigo dos mais genuínos e verdadeiros.  

Encontrei “Bettie” a primeira vez quando eu tinha 20 anos, em 
1990, na capa de uma revista, em uma loja de quadrinhos. Eu tinha acaba-
do de romper com a garota com a qual achava que ia me casar. Peguei os 
trezentos dólares que havia investido em um anel de noivado e torrei tudo 
numa pilha de gibis do Demolidor, de Frank Miller, e, assim, retomei um 
antigo caso de amor com suas histórias. 

Quando eu era uma criança pequena, tinha aprendido a ler 
porque meu pai, que era um policial patrulheiro, me trazia uns gibis 
velhos em cores, com as aventuras de Batman e Superman, os heróis da 
infância dele. Passei a acumular comics da mesma forma obsessiva como 
as pessoas que viveram durante a Depressão estocavam sua despensa, até 
ela transbordar. 

Era um garoto inquieto, livre e louco por aventuras. E os X-Men, 
Homem-Aranha, The Flash e outros de sua espécie me davam uma com-
pensação intensa nesse sentido. Em um dado momento, durante a época 
do ginásio, nossa amizade findou. Aos 17 anos, vendi toda a minha cole-
ção para pagar o aluguel de um mês. Vendi barato.    

Mas, três anos depois, redescobri meu amor. E, desta vez, eu queria 
saber mais sobre as pessoas por trás dos comics — os roteiristas, os artistas 
e suas inspirações. Como jornalista em formação que eu era, entrevistava 
as lendas dos quadrinhos para tentar me enturmar. Meu primeiro trabalho 
publicado foi uma entrevista com Stan Lee, da Marvel Comics. 

Logo, lendo entrevistas de outros poderosos dos quadrinhos, vi 
um nome ser seguidamente citado: Bettie Page. Ela era uma musa para 
alguns, um modelo para outros, a personificação da sensualidade para 
todos. Embora não lembre exatamente onde vi o nome de Bettie citado 
pela primeira vez, logo quis saber mais, e comprei uma cópia de um fanzi-
ne do tamanho de uma revista de quadrinhos, chamado Bettie Being Bad 
(“Bettie Sendo Má”). 

Aquela era, sem dúvida, uma homenagem à mística de Bettie Page. 
Estudei a publicação continuamente, li, reli e memorizei a direção que as 
curvas dela tomavam quando recheavam um biquíni minúsculo, me delei-
tava com o sorriso dela. Eu me imaginava ao lado dela. Fiquei viciado nela.

Não muito tempo depois, encontrei um amigo que dividia 
minha devoção por Bettie, e que me apresentou ao The Betty Pages, um 
fanzine de alta qualidade gráfica, bem impresso e produzido por Greg 
Theakston, um talentoso artista gráfico de Nova York, com um gosto ex-
plícito por pin-ups de garotas dos anos de 1950 e por Bettie em particu-
lar. Theakston havia escrito uma série de artigos divertidos sobre ela, que 
chamou de “O Caso do Desaparecimento da Rainha Pin-up Girl”.

Em 1957, prestes a alcançar seu sonho de sucesso no cinema e na 
televisão, que acalentou por toda a vida, Bettie Page desapareceu. Alguns 
de seus amigos sugeriram que ela podia ter sido liquidada em um ataque 
da máfia, por estar no lugar errado e na hora errada. Outros disseram que 
ela havia se casado, mudado para o exterior e se aposentado. Alguns ga-
rantiram que, na verdade, ela ficou apavorada e se escondeu, depois de ter 
sido intimada a comparecer diante de um subcomitê do Senado america-
no por causa de suas fotos em situação de bondage (submissão). 

Afirmaram ainda que ela havia se convertido ao cristianismo e 
voltado as costas para um tipo de vida do qual não queria mais tomar 
saber. Theakston chegou perto dela – muito perto. Ele encontrou anti-
gos namorados, fotógrafos e amigos. Juntou inúmeras pistas, mas eu não 
podia entender por que ele não era capaz de encontrá-la. O que não per-
cebi, então, era que ele já havia achado a Bettie que quis conhecer: sexy, 
eternamente jovem e misteriosa. Ele escolheu não ir adiante. Mas eu con-
tinuava curioso. 

Eu era, então, um estudante universitário aprendendo a me 
virar no jornalismo, escrevendo para qualquer um que viesse a me pu-
blicar. Resolvi que escreveria um artigo sobre o culto a Bettie. Em 1992, 
o comércio em torno dela chegava a milhões de dólares por ano, com a 
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exploração de sua imagem em camisetas, pôsteres, revistas, revistas em 
quadrinhos e muito mais. 

O escritor Gay Talese havia trazido Bettie de volta ao destaque nos 
anos de 1970, com uma menção em seu livro sobre o sexo na América, A 
Mulher do Próximo (Companhia das Letras). Odes à sua inocência tinham 
sido escritas, em revistas como Playboy e Rolling Stone. O desenhista Dave 
Stevens até mesmo ressuscitou a Bettie vintage como personagem de sua 
revista em quadrinhos lindamente concebida, The Rocketeer, que depois se 
tornou um filme da Disney de mesmo nome, mas sem Bettie.

Sujeitos como Theakston e Stevens fantasiaram sobre Bettie ter 
entrado em uma máquina do tempo de filmes B ou de estar vivendo em 
animação suspensa, em tubo de ensaio de algum cientista louco, e de lá 
saltou diante deles toda nova em folha, quarenta anos depois. Eu queria 
saber em quem Bettie havia se tornado. Comecei a perguntar por aí. 

Peguei carona na pesquisa de Theakston e segui a pista do irmão 
mais jovem de Bettie, Jack Page. Ele era um metalúrgico aposentado, de 
65 anos, que estava morando em Nashville, a cidade natal dela. Ele con-
versou comigo por um par de horas, mas sem acrescentar muito, sem me 
dizer nada que fosse realmente pessoal. 

Porém, ele revelou que ela estava viva e morando na Califórnia. 
E concordou em enviar uma carta para ela com algumas perguntas 
minhas. Não contava que pudesse sair algo daí. Entrevistei fãs locais e 
acrescentei ao meu artigo sobre o culto a ela. Um mês depois, recebi uma 
carta com seis páginas, escritas em pura letra cursiva, precisa e alinhada, 
de uma mulher que uma vez foi professora de inglês. 

A carta estava assinada, “Sinceramente, Bettie Page”. Nela, havia 
detalhes que somente a verdadeira Bettie poderia saber. Contou bastante 
sobre os anos em que esteve sumida, embora surpreendentemente tenha 
omitido os seus últimos treze anos. Daquela carta, eu completei a história 
de vida dela – ou, pelo menos, a maior parte dela: os maridos, empregos, 
moradias, os velhos amigos.

Tenho um papel estranho na vida de Bettie. Não a conheço, 
nunca a encontrei. Jamais sequer nos falamos por telefone. Somente a 
entrevistei por meio daquela carta, cinco anos atrás. Ainda que, por meio 
de minha pesquisa e das conversas que tive com pessoas cujos caminhos 
se cruzaram com o dela, sinto que conheço a história de vida dela tão bem 
quanto a minha própria e a de meus familiares. E, de maneira tranquila, 
somei-me à história dela.

Mas não creio que eu seja, realmente, parte da história de Bettie 
Page. Assim, você será poupado de muitas menções a mim neste livro, 
embora meus amigos e o editor me pedissem para eu deixar essa premissa 
para a posteridade. Que não se cometam erros: não sou nem um pouco 
tão significante quanto o são Dave Stevens, J. B. Rund, Greg Theakston, 
Olivia ou qualquer outra das incríveis e talentosas pessoas que ajudaram a 
trazer Bettie de volta aos holofotes, com seus cuidados e devoção. 

Mas tenho um certo orgulho em saber que, em 1993, em The 
Betty Pages, publiquei a primeira biografia completa de Bettie, revelando, 
pela primeira vez, a história real da Tentação do Tennessee — seus casa-
mentos e viagens, e, principalmente, o primeiro relato factual (embora 
incompleto) do que aconteceu a ela depois de desaparecer.

Agora, estou terminando esse trabalho de biografá-la. Pouco 
depois de ter sido editada a última edição anual de The Betty Pages, des-
cobri o Segredo – meu maior furo na vida de jornalista. Eu tinha desco-
berto que Bettie Page esfaqueou três pessoas, foi julgada por tentativa de 
assassinato e internada em um hospício. Levei anos para decidir como eu 
contaria a história, e acabei por revelá-la por inteiro, e estou verdadeira-
mente espantado que ninguém a tenha contado antes de mim.

É difícil crer que isso tenha sido um segredo tão blindado. Pelo 
menos uma fonte próxima a Bettie, que foi entrevistada para este livro, 
mostrou saber sobre “um esqueleto no armário de Bettie”, presumivelmente 
a história dos problemas mentais, mais tarde, em sua vida. Entretanto, a 
mesma pessoa disse que o esqueleto não era relevante para sua vida ou 
carreira e afirmou que não iria acrescentar nada ao nosso conhecimento 
sobre quem foi Bettie Page e que, por isso, não deveria ser revelado. 

Discordo. Embora eu possa respeitar os fãs que, por causa de seu 
longo caso de amor com Bettie, acham que se deve protegê-la a qualquer 
custo, sou um jornalista. Meu trabalho é dizer a verdade, boa ou ruim, e 
tão completa quanto eu for capaz. Acredito que passar por cima de vinte 
anos da vida de Bettie – quase um quarto de toda ela – é um erro. Bettie é a 
pessoa que é hoje por causa de todas as experiências de seu passado, e negar 
seu presente e passado é o mesmo que negar a soma dessas experiências. 

Não criei a história de vida dela – ela o fez, vivendo-a. Adoraria 
poder dizer que Bettie foi toda doçura e bondade e que teve uma vida de 
santa. Porém, como todos nós, ela é humana, e sinto que cabe a mim re-
latar sua história com honestidade — o que significa contar o que é bom 
e o que é ruim.     
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Na única biografia autorizada de Bettie Page até agora, escrita 
pela repórter Karen Essex e pelo controverso agente James Swanson, que 
uma vez já atuou como advogado de Bettie, foi dito que ela passou os anos 
de 1978 a 1987 morando com seu irmão Jimmie. Na verdade, ela passou 
encarcerada, num hospital do estado para doentes mentais, a maior parte 
daquele tempo. Só posso crer que Bettie mentiu para Essex. 

Nem todos vão concordar com minha escolha de contar a his-
tória completa de Bettie, incluindo os esqueletos do armário e tudo mais, 
e, certamente, nem todos acreditarão na luta pessoal e no dilema que tem 
sido escrever este livro. Sei que Bettie não quer revelar seu passado secre-
to, mas optei pela verdade, tão completamente quanto pude reconstruí-
-la, a partir de fontes e informações disponíveis para mim. 

Bettie se descreve como “sem um tostão e vil” em uma fita de áudio 
onde registrou uma entrevista, em novembro de 1992, para a série de TV 
Lifestyles of the Rich and Famous (“Estilos de Vida dos Ricos e Famosos”), 
sua primeira reaparição semipública. Ninguém sabia mais do que eu qual 
mensagem secreta estava escondida alí. Tenho certeza de que a maioria dos 
telespectadores pensou que Bettie estivesse se referindo à sua época notória 
como modelo de fotos de sadomasoquismo ou que fosse uma cristã renasci-
da, simplesmente envergonhada de ter se deixado fotografar nua. 

Entendi de modo diferente. Posso quase ver o desespero nas pa-
lavras de Bettie naquela entrevista e em outras que li dela. Por dentro, ela 
está dando rodopios para esconder do mundo um segredo que ela pensa 
que vai colocá-la além da redenção. Entretanto, para citar o velho adágio, 
creio que a verdade vai libertá-la. 

A ex-modelo viveu em isolamento quase completo nos últimos 
anos, comunicando-se com seus fãs apenas por meio de fitas de áudio e de 
entrevistas com jornalistas, na maioria das vezes. Apenas alguns poucos 
afortunados, como o cartunista Dave Stevens, penetraram em seu bem 
guardado domínio para encontrá-la pessoalmente. 

Bettie contou a seus amigos e entrevistadores que ela não quer 
que o mundo a veja como está hoje, grisalha e acima do peso, uma beleza 
desvanecida. E, em grande medida, penso ser esta a razão principal para 
sua postura à la J. D. Salinger [autor do romance O Apanhador no Campo 
de Centeio, que viveu décadas recluso em um sítio]. Ela é constantemen-
te lembrada das glórias de seu passado e melancolicamente deseja que o 
mundo se recorde somente delas, e não do ser humano que restou depois 
que a beleza de celuloide desapareceu de vista.

Também penso que Bettie tem medo de ser descoberta, medo 
que suas batalhas contra as doenças mentais sejam reveladas. Ao mesmo 
tempo, entretanto, também creio que, da mesma maneira, ela quer exa-
tamente isso, tem esperado por isso. E tem nos dado muitas insinuações 
nesse sentido. Sua carta para mim explica seus últimos anos em duas 
linhas críticas: “Desejaria poder apagar os anos de 1979 a 1992. Tive 
muitas dificuldades que não quero que se tornem conhecidas”. 

E, de um certo modo, Bettie apagou aqueles anos, deixando de 
mencioná-los em entrevistas e biografias breves que foram escritas com 
sua ajuda. Mas, pergunte-se, por que ela disse aquilo tudo? Por que ela 
fez, afinal, uma sugestão como aquela, muito mais portentosa que revelar 
uma simples década de vida calma com seu irmão?

Bettie estava testando a situação, creio. Pela vida inteira, ela 
procurou por aplauso e aceitação. E penso que ao se manter com a baixa 
autoestima que isso implica, ela está preocupada que seus fãs a desertem 
se descobrirem seu passado de violência e insanidade. Sei que isso não vai 
acontecer. Um fã de Bettie Page é o mais leal dos fãs. Pessoalmente, penso 
que a revelação vai ser um alívio para ela. E, talvez, seja um incentivo para 
ela aceitar os convites dos fãs para aparecer e saudar o mundo. 

Não peço desculpas por contar a história de Bettie. Tentei fazê-
-lo da forma mais justa e simpática possível. Mas, também, não evitei os 
percalços. Sim, Bettie foi uma vítima. Os abusos na infância e as investi-
das sexuais que ela suportou certamente foram fatores que contribuíram 
para seus anos conturbados, mais tarde. Mas devo dizer, honestamente, 
que ela foi também uma vitimizadora, por ferir gente mais velha e mais 
fraca do que ela. Uma está ligada a outra. 

Depois de todos sabermos a verdade, vamos poder lembrar de 
Bettie unicamente como a beldade da vizinhança que capturou nossos co-
rações com seu sorriso e curvas? Como reconciliar Bettie Page, a maravilha 
do sexo hardcore, o Anjo Sombrio, a Rainha das Curvas, com Bettie Page, 
o ser humano trágico, perseguida por demônios que não podíamos ver?

Fazemos do mesmo modo com que qualquer pessoa com a qual 
nos importamos. Compreendemos e oferecemos perdão pelos pecados 
e compaixão pela dor. Bettie, a garota glamorosa, vai viver para sempre, 
mas o ser humano frágil não vai. A vida dela é limitada, mas nosso amor 
não tem de ser.

Richard Foster 
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Capítulo 1

DISTANTE E 
ESTRANHA
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tinha 66 anos de idade e, pela pri-
meira vez em sua vida, estava só. Era março de 1982 e seu marido havia 
acabado de falecer, deixando-a na pequena casa de dois cômodos que 
tinham dividido desde que se mudaram do Líbano para a costa sudoeste 
da Califórnia, trinta anos antes. 

Ela não queria deixar a casinha em Linda Lane, na velha vizi-
nhança de classe média suburbana de Sunset Park, em Santa Monica, 
mesmo que parecesse muito grande agora, sem seu marido. Entretanto, a 
ameaça crescente de crimes da vizinha Los Angeles, com seus problemas 
de drogas e gangues, fez Haddad ter medo de viver sozinha. 

Então, quando um serviço habitacional para idosos, sem fins lu-
crativos, informou que havia encontrado uma possível companheira para 
morar com ela, Haddad achou que seus problemas tinham terminado. 

O serviço lhe enviou Bettie Page.
Com quase 59 anos, Bettie era uma mulher maciça, com 1,65 

metro de altura e pesando cerca de 80 quilos. Acentuando seu rosto gordo 
e severo, o cabelo pintado de preto estava cortado em franjas, que eram 
a marca registrada que uma vez a tornou em uma famosa rainha pin-up. 
Sua pele estava bem bronzeada e ela usava calças em tom pastel, com uma 

Leonie Haddad

Ainda com um ar inocente e primaveril, Bettie aparece aqui sem a franja que 
mais tarde se tornaria uma de suas marcas registradas. Ninguém imaginaria 
depois o quanto ela teve uma infância sofrida, na mais completa miséria.
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blusa de mangas longas, no calor da primavera, para esconder sua forma. 
“Ela era bem forte. Sempre usava mangas longas, porque seus braços eram 
grandes. Sempre usava calças e camisas de mangas longas”, Haddad recor-
dou, num inglês mal falado, com sotaque do Oriente Médio. “Tinha o 
cabelo preto e liso. Tingia de um preto intenso”.

Embora estivesse muito atrasada e não muito disposta a se des-
culpar, na primeira aparição para Haddad, Bettie mostrou-se uma mulher 
quieta, de boas maneiras, que falava com sinceridade sobre sua fé piedosa 
no cristianismo. Ela parecia ser uma boa escolha para ser uma companhei-
ra de moradia para Haddad, que estava ansiosa para encontrar alguém 
com quem dividir sua casa. Ela havia remodelado o quarto extra com mo-
bília nova e cara, e o equipou com uma cama de tamanho grande. “Ela 
tinha uma boa aparência, muito normal”, Haddad recordou. Mas, como 
diz o velho ditado, às vezes, as primeiras impressões enganam.

Bettie se mudou para lá quase imediatamente, trazendo seus per-
tences em mais de trinta caixas de tamanhos variados, as quais empilhou em 
volta da cama, como se fosse uma fortificação de papelão. “Ela posicionou 
as caixas em volta dela, e dormia no centro delas”, observou Haddad.

Logo, porém, a viúva solitária percebeu que Bettie não era uma 
boa companhia, era fria, distante, estranha, e falava pouco, usualmen-
te somente sobre seu passado, contando a Haddad que havia sido uma 
pin-up girl (modelo que faz poses sensuais) famosa. Ela dava alguns 
poucos detalhes, e Haddad achava que fosse um exagero. “Perguntava 
para mim: ‘Nunca ouviu falar de Bettie Page? Eu era uma modelo linda’”, 
recordou Haddad. 

Quanto à família, Bettie não falava muito, mesmo que seu 
irmão Jimmie morasse não muito longe dali. “Odiava a mãe dela”, contou 
Haddad. “Lembro de ela ter dito que não gostava de sua mãe”. A maior 
parte do tempo, Bettie passava enclausurada no quarto ou no pátio da 
casa, que era cercado pelas flores de Haddad, cuidadosamente plantadas. 

A anfitriã rapidamente se fez preocupada com o comporta-
mento de Bettie, que frequentemente se mostrava bizarro ou paranoico. 
Algumas vezes, ela se dirigia a Haddad alegando que havia uma conspira-
ção, que as pessoas a estavam roubando, pegando suas roupas e vitaminas. 

Embora devotadamente religiosa, Bettie nunca ia à igreja. 
Passava longas horas no banheiro, falando alto, como se estivesse pre-
gando um sermão. Acreditava que existiam sete deuses e gastava muito 
de seu tempo ditando seus evangelhos caóticos a um gravador de fita. 

Ela contou a Haddad que planejava escrever um livro sobre as profecias 
que os deuses lhe passaram. 

A dona da casa observou: “Ela costumava ir ao banheiro levando 
um gravador. Queria escrever um livro sobre os sete deuses. Certa vez, 
perguntei a ela por que acreditava que existiam sete deuses. E ela me res-
pondeu: ‘Você não sabia?’”.

Em um resquício de seus tempos de modelo, Bettie comia 
somente vegetais e alimentos saudáveis e mantinha a despensa cheia 
deles. Sempre cozinhava o jantar à meia-noite ou mais tarde e, às vezes, 
acrescentava ossos ao cozimento para melhorar o sabor, o que deixava a 
pequena casa e a mobília com um cheiro forte e desagradável. Bettie pa-
recia despreocupada quanto a limpeza. E nunca desempacotou as caixas 
em seu quarto. Amanhã, dizia sempre para Haddad, ela iria desempa-
cotar as caixas.

Uma vez, uma das amigas de Haddad veio visitá-la, mas ela 
não estava em casa. A amiga tocou a campainha, vendo Bettie através da 
janela da sala, sentada numa cadeira, assistindo à TV. Bettie não se virou 
ou atendeu à porta. 

Embora Bettie, quando jovem, adorasse os ambientes exteriores, 
a Bettie que Leonie Haddad conheceu ficava dentro de casa a maior parte 
do tempo, ainda que devia ter gostado de flanar pelas ruas sinuosas de 
Sunset Park, que levavam para a Marine Street, no Marine Park, onde os 
adolescentes locais jogavam bola. 

A única pessoa que a visitava regularmente era uma assistente 
social pública, do serviço de saúde mental, que aparecia ocasionalmente. 
Uma vez ou outra, Bettie e a assistente social saíam para comer uma 
pizza vegetariana. 

Haddad quis saber por que a assistente social a visitava. Ela disse 
que Bettie estava perturbada devido a um divórcio recente e precisava de 
assistência. Disse a Haddad que não se preocupasse com o comportamen-
to dela. Bettie estaria apenas um pouco perturbada.

Depois de Haddad ter conversado com a assistente social, Bettie 
foi às compras e estava atrasada para chegar em casa. Sempre preocupada 
com a violência, Haddad resolveu ficar acordada até tarde esperando por 
ela. Quando Bettie finalmente chegou, Haddad suspirou de alívio e lhe 
disse que estava quase ligando para a polícia. 

Bettie a fitou com fúria e gritou, “Não! Não! Jamais chame a 
polícia!” Haddad ficou assustada com a sua reação. “Ela nunca foi gentil. 
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