„Wprost” z listą najbogatszych Polek
Lista 50 najbogatszych Polek, Platforma Obywatelska w kryzysie i co Viktor Orban zrobił mediom na Węgrzech to tylko wybrane tematy najnowszego wydania tygodnika „Wprost”.

W tym wydaniu „Wprost” publikujemy jedno z najważniejszych naszych zestawień w roku – Listę 50 najbogatszych
Polek. Warto dowiedzieć się, kto pnie się w górę, kto spada w dół, bo w takich zestawieniach jak w soczewce widać
to, co dzieje się w całej gospodarce – pisze m.in. we wstępniaku redaktor naczelny „Wprost”, Jacek Pochłopień.
Ponadto we „Wprost”:

 Polska ma swoje tabu i pieniądze są jednym z nich. Szkoda, bo ludzie powinni głośniej mówić o swoich
osiągnięciach – mówi w rozmowie z Szymonem Krawcem trenerka Ewa Chodakowska.

 Jeśli rząd rzeczywiście uderzy w prezydenckiego doradcę Michała Królikowskiego, będzie to też cios w Jarosława
Gowina, którzy marzy o tym, by z ugrupowaniem Kukiz'15 budować polityczny obóz Andrzeja Dudy. O wojnie
na górze z Kukizem w tle pisze Joanna Miziołek.

 Partia szykuje się do nowego otwarcia, ale nastroje są podobne do ostatnich sondaży. Słabe. Joanna Miziołek
rozmawia z politykami Platformy Obywatelskiej i opisuje jesienną depresję tej partii.

 Dziewczynka, 12 lat. Po urodzeniu nie ważyła nawet 2 kg, we wczesnym dzieciństwie przeszła kilka operacji
ratujących życie z powodu licznych wad wrodzonych, w tym wady serca. Nikt nie pytał jej matki, czy piła w ciąży
alkohol. O problemie FAS w nowym numerze pisze Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.

 W nowym numerze o braku zaufania do lekarzy i poporodowej opiece marzeń. Z profesorem Markiem
Wichrowskim rozmawiała Agata Jankowska.

 Bywało, że jak kobiety widziały mnie sprzątającego, to miały dziwne miny. Pracowałem między innymi
dla Natalii Przybysz. Była w szoku, że facet tak umie posprzątać – mówi Sebastian, rodowity warszawiak
po trzydziestce, który sprząta zawodowo od czterech lat. O czystości po męsku w nowym "Wprost" pisze Artur
Zaborowski.

 W nowym numerze tygodnika Helena Kowalik przybliża sprawę wychowanki rodzinnego domu dziecka, która
po latach oskarżyła opiekunów o molestowanie. Wymyśliła to, by dostać odszkodowanie, czy ujawniła prawdę?
Więcej we "Wprost".

 "Obecnie wszystkie już gazety ogólnokrajowe i lokalne na Węgrzech są w rękach pro-orbanowskich oligarchów".
O mediach na Węgrzech opowiada w rozmowie z Anną Gielewską Daniel Renyi, dziennikarz 444.hu.

 To nie tylko powrót do znanej baśni science fiction, lecz także nawiązanie do równościowego przesłania
poprzednich tytułów serii. O nowym serialu „Star Trek: Discovery” pisze Bartosz Czartoryski.

Te oraz wiele innych materiałów na łamach najnowszego wydania tygodnika „Wprost”, które
25 września trafi do kiosków i salonów prasowych na terenie całej Polski, a 24 września od godziny
20:00 będzie dostępne w formie e-wydania.

