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Vad händer om man bestämmer sig för att ge upp sig själv fullständigt för någon annan, och hur hänger det
ihop med kärlek? Vilken är den totala hängivelsen? Vad sker när man lovar att stanna oavsett vad? Vem är
man när man gett upp sitt eget rike?
Anna lämnar livet och vännerna i stan för en sommar i huset invid älven, långt ute på landet tillsammans med
sin pojkvän. Långsamt driver dagarna förbi, de är utelämnade åt varandra, åt tystnaden och det ständigt
växande trycket mellan dem. Han vet att hon ska lämna honom. Hon har lovat att aldrig gå, att han är den enda
hon kan älska.
Eva är bara 17 år gammal när hon förälskar sig i mannen hon möter i Hoffmanns fotoateljé. Och även om han
aldrig vill vara bara hennes följer hon honom upp bland bergstopparna och ner i bunkerns mörker. För hon vet
att inget smickrar så mycket som viljan att dö för någon.
Sara befinner sig i ett låst rum.

Men rummet är en fristad, en frihet jämfört med livet utanför, livet innan, i församlingen där hon förlorat det
egna jaget, i en relation som drivit henne till att skjuta en annan människa.
I en fiktion, skrämmande nära verkligheten berättar Therése Granwald genom dessa tre kvinnoöden om makt,
rollspel och den ibland förödande romantiken.

"Ty riket är ditt är en genomarbetad och välskriven sorgesång med en efterlängtad glimt av ljus.” Karin Holm,
GP 20150621.
"När romandebutanten Therése Granwald gestaltar maktspel i kärleksrelationer gör hon det bra, med
imponerande känslighet i det språkliga detaljarbetet. I korta poetiskt stämningsladdade scener varvar hon tre
berättelser om kvinnor som manipuleras till undergivenhet av narcissistiska män. Granwald visar skickligt,
utan några standardformulär, hur en nedbrytningsprocess vid psykologisk misshandel kan gå till.
Sydsvenskan, Anneli Jordahl, 20150608
"Lundabon Therese Granwalds debutroman Ty riket är ditt handlar om att ge upp sig själv för någon annan,
för det du tror är kärlek.
Det skulle kunna bli pretentiöst och tillgjort men Granwald klarar av att göra det mänskligt på ett både
skickligt och kusligt sätt … Granwald belyser mästerligt männens makt i patriarkatet, hur de kan styra och
kontrollera." Paula Rooth, Skånes Fria, 20150529
"Lyriskt medveten romandebut. ... en utmejslad prosa på ett lyriskt medvetet språk ... Granwalds
romankomposition och tidsperspektiv är därtill som hämtade ur en manual för hur ett konstverk skall se ut."
Borås Tidning, 20150516
"Gotländska debuterar med välskriven triosonat ... Det finns många fina formuleringar som jag prickat för,
melodislingor som lyfter texten. 'Det finns inga förlustfria svängningsrörelser. Vi tappar ständigt energi till vår
omgivning. Vi är i friktion.' / Om jag fortsätter med musikaliska liknelser skulle jag vilja kalla Ty riket är ditt
för en kammarmusikalisk roman, en förunderligt väl skriven triosonata." Gotlands tidningar, 20150526
"Romanen efterlämnar tankar om att kärlekens olyckliga öden kan drabba vem som helst. Granwald använder
sig av ett fantastiskt, berörande språk som lämnar öppet för tolkning." Damernas värld, nr 6 2015

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen.
Danmark: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; komme dit Rige; ske din Villie, "Kom
till oss ty denna jorden, den är icke riket ditt." Jag har lyssnat till de stillsamma böljeslag mot strand, om de
vilda havens vila har jag drömt. Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig. Hans kraft ingen människa
utforskat än. Ty av sina eviga väldiga skatter. La riket ditt komme. Och detta är nog, ty all min synd blev
sonad när Jesus dog för mig på Golgata.
La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. så Romarriket är inte riket av järn som
krossar allt. Mot ditt folk har de onda. Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare. Under förbannelse. Ty Ditt är
riket o Guds son och äran i all evighet. Lagt inn av Wenche Myrvang Tangen kl. 04:59 Ingen kommentarer:
Send dette via e-post Blogg dette! Sean är övertygad om att han hittat ett tredje offer till den. Ed O'Neill, Sofia
Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Jesse Tyler, Eric. "Kom till oss, ty denna jorden, den
är icke riket ditt!» Finnenes levernäte og tradisjon interessefte henne meget. Carl Jularbo traff en vakker ung

kvinne Skriv gjerne ditt synspunkt!. gläd dig, du som har ditt medborgarskap i himmelen, ty den tid djävulen
har kvar, är kort. Upp.
Hvordan kan da riket hans bli. 14.30 Sett pris på ditt hjem (6). Varje moment i bjudningen är lika viktigt.
Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Jesse Tyler.

