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være barn i et hjem, hvor moderen er både psykisk syg og magtsyg. Digtene beskriver hverdagen for et

omsorgssvigtet enebarn spændt ud mellem forældrenes indbyrdes krig. Det er digte om at være usynlig, om at
prøve at finde sig selv på trods af de kobberrør, der "lader vandet hvine sin svimlende englesang" i et alt for

stort hus med alt for megen tavshed.

"Findes der kobberrør i himlen" udkom på færøsk i 2012 og fik straks mange læsere, især blandt folk, som har
været ude for omsorgssvigt. Digtsamlingen blev i 2013 tildelt Færøernes Litteraturpris.

Katrin Ottarsdóttir er født og opvokset i Tórshavn, Færørene. Hun er uddannet filminstruktør fra Den Danske
Filmskole (1982) og er en pioner inden for færøsk film. Hendes spillefilm omfatter bl.a. "Atlantic Rhapsody"
(1989), den prisbelønnede roadmovie "Bye Bye Blue Bird" (1999) og senest den delvist selvbiografiske
"Ludo" (2014). Hendes dokumentarfilmproduktion omfatter  bl.a. to portrætfilm om forfatterne Tórodur

Poulsen og Jóanes Nielsen.

"Findes der kobberrør i himlen" er hendes debut som forfatter.
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