


• Kup książkę
• Poleć książkę 
• Oceń książkę 

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Tytuł oryginału: Grumpy Cat: A Grumpy Book

Tłumaczenie: Olga Kwiecień

ISBN: 978-83-246-9848-6

Copyright © 2013 by Grumpy Cat
All rights reserved
First published in English by Chronicle Books LLC, San Francisco, California.

Grumpy Cat Images Copyright and “Grumpy Cat” Trademark are the exclusive property 
of Grumpy cat Limited, Ohio, USA.

Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. 
All rights reserved.

information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

All rights reserved. No part of this book may be reproduces or transmitted in any form

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any

niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii 
metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorkich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi 
bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte 
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej 
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne 
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION 

z wykorzystania informacji zawartych w książce.
nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe

Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres 
http://septem.pl/user/opinie/grumpy
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: septem@septem.pl
WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Printed in Poland.

http://helion.pl/rt/grumpy
http://helion.pl/rf/grumpy
http://helion.pl/ro/grumpy
http://septem.pl
http://ebookpoint.pl/r/E37AT


okropne pomniki
od zarania dziejów ludzie stawiali pomniki zrzędom. 

Te cuda świata od dawna służą temu, by szczęśliwi ludzie 

mogli się na chwilę zatrzymać i zacząć martwić.
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