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Brian Head Welch, vars tidigare böcker gått in på New York Times lista över bäst säljande böcker,
återkommer här med en osminkad och oförglömlig vandring genom hans liv med Kristus och de bibeltexter
som hjälpt honom att komma närmare Gud. 2007 berättade Brian Head Welch, före detta gitarrist i
hårdrocksbandet Korn, den dramatiska historien om sin musik, sitt drogmissbruk, och sin mirakulösa räddning
genom Jesus Kristus i boken Save Me from Myself, som gick in på New York Times lista över bäst säljande
böcker. Den inspirerande och fängslande boken blev inledningen på ett nytt kapitel i hans liv, där han erkände
de misstag han gjort tidigare i livet och såg fram mot en ljusare framtid med Gud vid sin sida. Här i Starkare
fortsätter Head att berätta om sitt liv i fyrtio målmedvetna dagar av andakter, uppbyggda kring några särskilt
utvalda bibeltexter som har bidragit till att forma hans kristna tro och hjälpt honom att hitta ljusglimtar i livets
mörkaste stunder. Denna fyrtio dagar långa vandring är öppenhjärtigt och passionerat skriven, och vi får
berättelser ur både hans tidigare och hans nuvarande liv. Han skildrar uppriktigt hur han brottats med perioder
av depression efter att han mött Gud, hans beskriver sin kamp mot mörkret i processen att växa i tron, och hur
Guds skrivna ord under dessa perioder av svaghet blivit en av nycklarna till att han nu är starkare än någonsin.
Head tillämpar såväl Gamla som Nya testamentet på alla aspekter av sitt liv från tiden med Korn till sin nya
solokarriär, till de livsavgörande besluten, och till sin relation med sin dotter och berättar i detalj hur Gud,
oavsett vad det har handlat om, alltid har gett honom den vägledning han har behövt för att bli starkare som
människa. Starkare är till lika delar en dagbok som kartlägger hans växande relation med Gud, och ett andligt

vittnesbörd om Bibelns obestridliga kraft, och sammantaget blir Starkare en andaktsbok som inte liknar någon
annan den är både ett gripande bevis på ordets makt att förvandla, och en inträngande granskning, helt utan
skygglappar, av vad det innebär att fullkomligt överlåta sig till Jesus Kristus. Brian Head Welch var med och
grundade bandet Korn. Efter många års kamp mot drogmissbruk upplevde han år 2005 ett radikalt andligt
uppvaknande som hjälpte honom att bli fri från alkohol och droger. Han skrev om sina upplevelser i
självbiografin Save Me from Myself, som gick in på New York Times lista över bäst säljande böcker. Samma
titel fick också hans första album som soloartist. I dag fokuserar han på sin uppgift som ensamstående pappa
till sin dotter Jennea, och bygger vidare på sin karriär som soloartist.
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