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I fem år holdt fanget i Østberlin bag jerntæppet af en dansk kontraspion og frarøvet muligheden for at se sine
to små børn. Og samtidig ombejlet af hundredetusinder af fans og tilbedt af kunstnere, prinser, milliardærer

og luskede pladeselskabsfolk.
I denne bog fortæller jazz- og gospelsangeren Etta Cameron for første gang hudløst ærligt sin fantastiske
livshistorie, som begyndte på en lille, kroget ø på Bahamas, inden tilværelsens kastevinde sendte hende til
Miami, London og Østberlin. En dag i begyndelsen af 1972 stod hun pludselig i Danmark som en fri kvinde

efter at have været fanget bag Berlinmuren.
Siden blev Etta Cameron hele Europas disco- og funkdronning, inden hun gav sit hjerte til jazz, gospel og

spirituals.
Dette er fortællingen om en kvinde, der med en ufattelig styrke har levet og overlevet ved musikkens, troens
og tilgivelsens kraft. Det er historien om en mors fantastiske savn efter sine børn. En beretning om at miste

sin barndom. Om smerte. Om et liv i strid modvind – med bedrag, løgne og dyb ensomhed.
Hun gav smerten vinger er en barsk biografi, som fanger, fænger og overrasker - men som også rører læsernes

hjerter med masser af smil, kærlighed og et ukueligt livsbegær.
Denne bog samler puslespilsbrikkerne til portrættet af et usædvanligt og sammensat menneske. Etta Cameron.
Naturstridig. På sin helt egen følsomme måde. Stærk som en okse. Og sårbar som en lille pige. Uovervindelig.

Og til at vælte omkuld med et pust.
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