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»Den enda boken om Steve Jobs som rekommenderas av de som
kände honom bäst.« | APPLE INC.

»En fantastisk bok. Efter att ha jobbat med Steve i över 25 år känner
jag att den med stor insikt fångar hur hans komplexa och unika

personlighet utvecklades. Jag hoppas att den kommer att betraktas
som den definitiva biografin.« | ED CATMULL, VD PIXAR &

DiISNEY ANIMATION

Att bli Steve Jobs är en djuplodande och nyanserad biografi som
ifrågasätter den etablerade bilden av Steve Jobs som lika delar geni
och skitstövel, som en självisk och temperamentsfull ledargestalt,

hänsynslös mot både medarbetare och vänner.

Utifrån intervjuer med Steve Jobs inre krets - familj, vänner och
konkurrenter - har journalistveteranerna Brent Schlender & Rick
Tetzeli (den förstnämnde även personlig vän till Jobs) tecknat ett
betydligt mer mångfacetterat och intimt porträtt av Jobs än tidigare
biografier. Med avstamp i hans första tid som grundare och VD för



NeXT och köpet av Pixar 1986 framträder en person som genomgår
en långsam men dramatisk utveckling, kantad av misstag,

omskakande insikter och misslyckanden.

Här besvaras inte minst den mest brännande frågan om Apple-VD:ns
liv och karriär: Hur kunde en ung man som var så nyckfull och
arrogant att han blev utslängd från företaget han var med och
grundade komma tillbaka och bli en av vår tids mest visionära

företagsledare? En person som skulle förändra miljarder människors
vardagsliv?

BRENT SCHLENDER rapporterade löpande om Steve Jobs och
Apple i Wall Street Journal och Fortune under nästan 25 år. Han
kände dessutom Steve Jobs personligen, och använder sig i den här
boken av material både från sina många intervjuer med Jobs och från

deras inofficiella samtal.

RICK TETZELI, chefredaktör på Fast Company, har skrivit om
teknik i två decennier. Han har tidigare varit redaktör på både

Fortune och Entertainment Weekly.
»Schlender och Tetzeli presenterar en välavvägd och noggrann

berättelse om Jobs toppar och dalar, med ord hämtade från de som
kände honom bäst. Det är en dokumentation över ett

häpnadsväckande liv, som hittills bara varit tillgängligt genom ett
filter av medierapportering och vad Jobs själv ville tillåta. Det

tvingar oss att tänka annorlunda.« | APPLE INSIDER

»Den här boken lyckas fånga Jobs återhämtningsförmåga, hans
vägran att ge upp, hans rastlösa drivkraft att hålla sig kvar i leken,
hans enorma kunskapsaptit detta, långt mer än bara genialitet, är vad
som gjorde honom stor. Att bli Steve Jobs har precis rätt fokus: inte

en framgångssaga, men en utvecklingshistoria. Uppslukande,
insiktsfullt, inspirerande läs och lär!« | JIM COLLINS, författare till

Good to Great
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