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PERYSKOP

60 / Samochody elektryczne

4 / Polska i świat

Czy Syrena Nixi stanie się naszym
narodowym autem na prąd?

63 / Gadżety

POLITYKA

Czas nowych smartwatchy

8 / Europrzekręty PiS
Polscy eurodeputowani zatrudniali
pracowników na lewych etatach
– europarlament żąda wyjaśnień

NAUKA
72 / Najstarsza kultura świata
Pierwsi ludzie pojawili się w Australii
już około 50 tys. lat temu, wszyscy
Aborygeni są potomkami jednej,
niewielkiej społeczności

14 / Tak działa propaganda
Dzięki 500+ i skutecznej propagandzie
wciąż pięć milionów Polaków popiera
PiS. Teraz jego media zmienią nas
w eurosceptyków

76 / Z bliska
Chwastówka

18 / Instrukcje dnia

78 / Zaraźliwe jak drapanie

Skąd posłowie PiS wiedzą, co mówić
w mediach

22 / Za kulisami MSZ
PiS właśnie kończy demontaż polskiej
dyplomacji

26 / PiS straszy Niemcami
Niepokoi mnie, że w Polsce
wciąż wraca się do stereotypów
antyniemieckich – mówi Cornelius
Ochmann z Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej
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72

NAUKA

ABORYGENI

Badania genetyczne wykazały,
że Aborygeni to najstarsza trwająca nieprzerwanie
kultura na naszej planecie.
I niepodobna do żadnej innej

34 / Afera bankowa
Kto i gdzie prał u nas brudne
pieniądze z Rosji?

40 / Pierwszy terrorysta RP
„Byłem samotny” – powiedział
policjantom, którzy go złapali.
„Nienawidzę ludzi” – napisał z aresztu

42 / Piotr K.
Najmłodszy polski milioner
za kratkami czeka na proces

ŚWIAT
48 / Papież Franciszek
Po czterech latach jego pontyﬁkatu za
murami Watykanu trwa wojna domowa

KULTURA
82 / Wojciech Młynarski
Przez dziesięciolecia Polska mówiła
– i nadal mówi – frazami z jego
piosenek

88 / Jerzy Kosiński na scenie
Maja Kleczewska wystawia
w Poznaniu „Malowanego ptaka”

91 / „Geniusz”

30 / Umieranie bez rodziców
Dlaczego dzieci na oddziale
intensywnej terapii muszą być same?

Dlaczego kiedy widzimy, że kogoś
swędzi, sami też musimy się
podrapać?

82

KULTURA

WOJCIECH MŁYNARSKI
Kpił z polskich rojeń o wielkości i konfrontował je
z przyziemną rzeczywistością. Był dla polskiej piosenki
kimś takim jak Różewicz i Mrożek dla poezji i dramaturgii

To wydana właśnie biograﬁa wielkiego
redaktora Maksa Perkinsa

94 / „Iron Fist”
Kolejny tytuł z uniwersum Marvela
zadebiutował w Netﬂiksie

FELIETONY
6 / Krzysztof Materna

30
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DZIECI ZA SZYBĄ
Matkę chorego na nowotwór mózgu 8-letniego Mateusza
wyproszono z oddziału intensywnej terapii w Lublinie.
Sprawa stała się głośna na cały kraj, więc pozwolono jej zostać,
dopóki dziecko nie umrze. Inni nie mają takiego szczęścia

Jest mi smutno

38 / Marcin Meller
Co by tu jeszcze?

39 / Zbigniew Hołdys
Mysia nora
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52 / Ameryka Trumpa
Programy satyryczne stały się
w Stanach głównym źródłem
politycznych newsów

BIZNES
56 / Kroplówka dla TVP
Rządzona przez PiS TVP jest na skraju
zawału, mnożą się więc pomysły,
jak ściągnąć opłaty za abonament

34

SPOŁECZEŃSTWO

OPERACJA LAUNDROMAT
Ponad 9 milionów dolarów rosyjskich brudnych pieniędzy
po cichu i bez problemu przeniknęło do polskiego systemu
bankowego. Traﬁły między innymi do stowarzyszenia
podejrzanego o szpiegostwo Mateusza Piskorskiego
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