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Steve Jobs jakiego nie znaliśmy. Osobiste i wyjątkowe 
spojrzenie wieloletniej partnerki twórcy Apple i matki 
dziecka, do którego przez wiele lat się nie przyznawał. 
Steve Jobs zostawił trwały ślad w rozwoju ludzkości. 
Bezgranicznie fascynowała go technologia, a on sam 
odważnie kroczył własną drogą. 

Chrisann Brennan poznała go jeszcze w szkole średniej, pod szorstką 
powierzchownością dostrzegając wartości często niezauważane przez innych: otwarty 
umysł, błyskotliwość, wizjonerstwo. Pociągały ją w Jobsie przede wszystkim 
uduchowienie, młodzieńczy zapał i idealizm. Te cechy wywołały zauroczenie, które z 
czasem przerodziło się w miłość. Ale geniusz miał też swoje ciemne strony, o których 
Brennan nie boi się wspominać. Chłód, nieobecność i zamykanie się w sobie także 
stanowiły część osobowości Jobsa. 

Nadgryzione jabłko to przede wszystkim intymne i szczere wspomnienia kochanki, 
towarzyszki życia i przyjaciółki. Książka ukazuje czytelnikowi ludzki wymiar Jobsa i na 
nowo odkrywa tajemniczą postać twórcy Apple.

“Po co i dla kogo Jobs przerabiał Dylana? Jak często lądował w czarnej dziurze i co go w 
nią wciągało? Jaki był prywatnie komputerowy mistrz Steve Jobs? Jego pierwsza miłość 
dała się namówić na książkę. Trzymacie w ręce połączenie małżeńskiej terapii z zapiskami 
kobiety zafascynowanej geniuszem ukochanego mężczyzny. „Był samotnikiem i niewiele 
mówił, posługiwał się piosenkami, by zrozumieć i opisać swój świat”. 
Jarosław Kuźniar, dziennikarz onet.pl

“Ta książka to prywatna historia kobiety, która kochała człowieka pełnego sprzeczności. 
Była jego przyjaciółką, partnerką, matką jego pierwszego dziecka, którego się wyrzekł. W 
obliczu osobistego i zawodowego kryzysu, wraca do wspomnień i choć to nie bajka o 
królewiczu na białym koniu, to jednak pozwala jej się odrodzić. Dlaczego? Sprawdźcie jak 
smakuje jabłko zerwane przez Chrisann, które nadgryzła jako 17 latka.”
Olga Kozierowska, działaczka społeczna, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

fragment książki:


“Kiedy tylko go zobaczyłam, od razu wiedziałam, że jest geniuszem, bo dostrzegłam w 
jego oczach niezwykły, świetlisty blask. Z czasem zrozumiałam też, że ma wyjątkową 
intuicję i jest ponad wiek dojrzały: stara dusza przepełniona wiedzą. Miał ciemnobrązowe 
włosy i alabastrową cerę, skórę zarazem nadwrażliwą i grubą – po latach zdałam sobie 
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- Co do okładki zdecydowanie 1, ale spróbujmy jeszcze opcję  z wyrzuceniem z tytulu „Steve Jobs i 
ja - wspomnienia” i umieszczeniem tego na gorze 
(okladka bedzie miekka z duzymi skrzydelkami, wewnetrzna strona zadrukowana, zobaczymy co z 
lakierem
Leszek wraca w przyszlym tygodniu).

Dodatkowo proszę o korektę  okladki w wersji nr 1: 
- poprawiłbym trochę typograficznie - różnicując czcionkę aby wybić nazwisko JOBSA, zmniejszyć 
nazwisko Brennan i dać je jednak poniżej (może druga, mniejsza belka lub kreska oddzielająca)
- jest błąd w słowie NADGRYZIONE - brakuje ‘G’ 
- poproszę o 3 wersje kolorystyczne belki i czcionek (w tym jedną z delikatnym akcentem czerwo-
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sprawę, że te cechy dobrze oddają też jego osobowość. Miał szelmowski uśmiech, jak 
pirat ukrywający skarb. Pociągał mnie emanujący z niego smutek. Jednocześnie trzymał 
się prosto, sprawiając wrażenie, że wrodzona skromność i siła pozwalają mu iść przez 
świat, pozostając sobą. Od samego początku podziwiałam tę jego cechę. Wiem, że 
niektórym trudno będzie uwierzyć w tę skromność, ale było to jak sól w czekoladzie – 
kontrastowy dodatek pozwalający docenić prawdziwy smak. Wszystko to składało się na 
niepokorną, błyskotliwą, niekonwencjonalną, niezręczną, zabawną i tajemniczą 
osobowość. Byłam w nim zakochana po uszy.”


