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Grammisvinnaren och lovsångsledaren Chris Tomlin och Pat Barrett,
berättar tillsammans om den lilla björnen Tucker, vars liv, och

folkets liv i den lilla staden, för alltid förändras när de får lära sig hur
stor kungens kärlek är till dem. När Tuckers vänner behöver hjälp
beger han sig av på en resa för att träffa kungen som bor i ett slott

där dörren alltid är öppen.

Den här hjärtevärmande berättelsen, tillsammans med Lorna Husseys
underbara och underfundiga illustrationer, talar om för barn, unga
och gamla, att Gud är en god, god far och att de är älskade av

honom.

Du har hört tusen berättelser, men sanningen i det du här får läsa om
den goda, goda pappan kommer att röra vid ditt hjärta. Den här

vackra bilderboken, skriven av grammisvinneran och
lovsångsledaren Chris Tomlin och Pat Barrett, kommer att ge barn en

större förståelse av vem Gud är och vilka de är eftersom de är
älskade av honom.

En god, god far är inspirerad av lovsången "Good Good Father", som
går att höra på Chris Tomlins nya album. Den lilla björnen Tucker

vill ge den perfekta presenten till kungen, för att övertyga honom om
att hjälpa dem. Längs vägen till slottet möter han ett antal roliga djur



som alla ger honom råd, vilka bara gör honom mer förvirrad över
hurdan kungen verkligen är. Han känner sig inte alls säker på att

kungen verkligen kommer att vilja hjälpa honom. Just när Tucker är
redo att ge upp möter han kungen som springer mot honom med
öppna armar och erbjuder honom kärlek, förståelse och hjälp.

Om Chris Tomlin: En älskad lovsångsledare med många kända och
älskade lovsångsalbum bakom sig, förutom en grammis och flera
andra Awards. Bland hans sånger kan nämnas: "How Great is Our
God", "Amazing Grace (My Chains Are Gone)", "Our God", och nu
senast "Good Good Father". Men mer än allt annat älskar Chris att

vara make till Lauren och pappa till Ashlyn och Madison.

Om Pat Barrett: En make, pappa, låtskrivare och lovsångsledare som
bor i Atlanta, Georgia. Han är lovsångspastor i Grace-Midtown

Church och har skrivit "Good Good Father" tillsammans med Chris
Tomlin. Pat reser också en hel del med lovsångsbandet Housefires.
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