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Znakomicie napisana, fascynujaca biografia, ktora rozprawia sie ze
stereotypowym postrzeganiem Steve'a Jobsa jako geniusza i

drania.Droga Steve'a Jobsa odpowiada na fundamentalne pytanie o
zycie i kariere wspolzalozyciela i prezesa firmy Apple: jakim
sposobem mlody czlowiek, lekkomyslny i arogancki az do tego
stopnia, ze wyrzucono go z wlasnego przedsiebiorstwa, stal sie
jednym z najbardziej skutecz-nych i wizjonerskich przywodcow
biznesowych naszych czasow?Opierajac sie na obszernych
wywiadach z osobami z najblizszego kregu Jobsa, czlonkami

rodziny, przyjaciolmi i konkurentami, uzna-ni dziennikarze - Brent
Schlender i Rick Tetzeli - portretuja Steve'a w swietle

wydobywajacym o wiele wiecej odcieni i szczegolow niz
opublikowane dotychczas biografie. Przeprowadzajac doglebna i
zajmujaca analize poczatkow kariery Jobsa, Schlender i Tetzeli
tworza solidny fundament opowiesci o skomplikowanej, usianej
przeciwnosciami drodze, ktora w poszukiwaniu nowej biznesowej
tozsamosci podazal wspoltworca Apple'a. Ewolucja Jobsa, ktora

rozpoczela sie od zalozenia firmy NeXT i przyspieszyla po zakupie
Pixara w 1986 roku, to historia wzlotow i upadkow, przeblyskow
geniuszu i bledow, a takze niesamowitych, szczesliwych zbiegow



okolicznosci.Sam Jobs nie przepadal za ogladaniem sie za siebie i
roztrzasaniem minionych wydarzen; tymczasem - jak pokazuja

autorzy - dopiero taka retrospekcja pozwala odkryc niewidoczne na
pierwszy rzut oka wplywy, ktore przyczynily sie do jego

pozniejszego sukcesu. Jobs przejal wiele umiejetnosci menedzerskich
od Eda Catmulla, prezesa Pixara; dojrzal, stajac sie po raz drugi

ojcem na poczatku lat dziewiec-dziesiatych; wykorzystal szlak, jaki
swoimi biznesowymi osiagnieciami przetarl na rynku komputerow
osobistych Bill Gates; sporo tez zawdzieczal skupionej wokol siebie
ekipie lojalnych menedzerow, ktora starannie oslanial przed prasa.
Jak twierdzi zona Jobsa, Laurene, Steve byl "nieustannie uczaca sie
maszyna"; edukacja ta trwala zreszta przez caly czas po powrocie do

Apple'a w 1997 roku.
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