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PERYSKOP

59 / Gadżety

4 / Polska i świat

Na narty, nie tylko dla prezydenta

60 / Zawiedzeni frankowicze
To już pewne: przewalutowania
kredytów frankowych na złote
po pierwotnym kursie nie będzie

POLITYKA
8 / Kto na lidera?
Po wpadkach Petru i Kijowskiego
opozycja znalazła się na rozdrożu

NAUKA

12 / Protest w Sejmie

64 / Sztuczna krew

Ryszard Petru i Grzegorz Schetyna
deklarowali współpracę, a pokłócili się
jak dzieci

16 / Preisner o rządach PiS

68 / Z bliska

Pierwszy raz się boję, że może
w Polsce dojść do wojny domowej
– mówi kompozytor

70 / Mądra świnia

21 / TVP kłamie
Kaczyńskiego przemysł pogardy

SPOŁECZEŃSTWO
24 / W Ełku gorąco
Strach przed uchodźcami zawładnął
mieszkańcami miasta

29 / Prof. Cezary Szczylik
Twierdzę, że chorzy na raka umierają
z powodu zaniechań polityków
– mówi onkolog

32 / „Powidoki”
O ostatnim ﬁlmie Andrzeja Wajdy
opowiada Bogusław Linda

ŚWIAT
36 / Król Netanjahu
Premier Izraela idzie na ideologiczną
wojnę z liberalnymi elitami

40 / Nadija Sawczenko
OKŁADKA: FOT. MAREK SZCZEPAŃSKI, JACEK TURCZYK/PAP, ANDREW HOLT/GETTY IMAGES
FOT. TOMASZ WASZCZUK/PAP

Powstała właśnie w laboratorium
polskich naukowców

Jeszcze pół roku temu była bohaterką
Ukrainy. Dziś jest oskarżana o zdradę

Konik polny

24

SPOŁECZEŃSTWO

ZAMIESZKI W EŁKU
Daniel zginął około 23. W sylwestra o tej porze
nikt jeszcze nie śpi, więc informacja szybko
się rozchodzi. Ludzie oburzeni. Rodak zginął
z rąk „brudasów”! Jedni podają, że dźgnięty
nożem, drudzy, że chyba pocięty maczetą.
Tak się zaczęło
32

SPOŁECZEŃSTWO

BOGUSŁAW LINDA
Ostatni ﬁlm Andrzeja miał być tylko i wyłącznie
artystyczny, a stał się polityczny
– pracę przy „Powidokach” wspomina znany aktor

46 / USA po wyborach
Jeśli Donald Trump spełni wszystkie
swoje obietnice, to z historycznych
osiągnięć Obamy nie zostanie wiele

50 / Tajna broń Putina
Rosja wie, jak potężną bronią są media
społecznościowe. Dlatego u siebie robi
wszystko, by mieć je pod kontrolą
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54 / Dama sprzedana
Za pół miliarda, w wielkim pośpiechu,
minister kultury kupił kolekcję sztuki
książąt Czartoryskich

74 / Yann Martel
Znany pisarz o swojej najnowszej
powieści i o tym, dlaczego po
czterdziestce nie wolno być biednym

79 / Bunt Michelle Williams
Nie chce być tylko ponętną blondynką
i udowadnia to w świetnym ﬁlmie
„Manchester by the Sea”

82 / Dziwni metalowcy
Nocny Kochanek gra na serio,
a śpiewa dla zabawy. Teraz wychodzi
ich nowa płyta „Zdrajcy metalu”

FELIETONY
6 / Krzysztof Materna
Jak to ogarnąć?

45 / Marcin Meller
Opozycja imienia Prezesa

POLITYKA

Coming out

ZBIGNIEW PREISNER
Polska była krajem podziwianym, a dziś ci sami ludzie
pytają mnie, co się dzieje? I wtedy jest mi wstyd,
bo nie wiem, co powiedzieć

54

BIZNES

KULTURA

53 / Zbigniew Hołdys

42 / Mozambik
Po 40 latach Portugalczycy wracają do
dawnej kolonii. W poszukiwaniu pracy

Bywają optymistkami i pesymistkami,
mają swoje humory, potraﬁą się bawić
i nie przestają zadziwiać naukowców

BIZNES

MINISTER NA ZAKUPACH
Tajemniczy szejk i tajne negocjacje, czyli jak Piotr Gliński
kupił kolekcję Czartoryskich ze słynną „Damą z gronostajem”
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