
Około 14 miliardów lat temu nastąpił tak 
zwany Wielki Wybuch, który dał początek 

materii, energii, czasowi i przestrzeni.

O tych fundamentalnych 
właściwościach naszego 
wszechświata opowiada 
nauka, którą nazywamy 

fizyką.
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Mniej więcej 300 tysięcy lat od chwi-
li swojego powstania materia i energia 
zaczęły spajać się w złożone struktury, 
które nazywamy atomami.

Te atomy następnie związały 
się w cząsteczki.

O atomach, cząsteczkach i ich wzajemnych oddziały-
waniach opowiada nauka, którą nazywamy chemią.

Prawie 4 miliardy lat temu na planecie o nazwie Ziemia pewne 
cząsteczki zaczęły tworzyć nietypowo duże i skomplikowane 
struktury, które nazywamy organizmami.

Naukę o organizmach nazywamy biologią. 

Potem, jakieś 70 tysięcy lat temu, pewien szczególny rodzaj 
organizmów – ludzie – zaczął tworzyć jeszcze bardziej 
złożone struktury, które nazywamy kulturami.

Rozwój tych ludzkich kultur nazy-
wamy historią.
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skłodowska
curie

ENERGIA 
ATOMOWA

Przepraszam, nawet się 
nie przedstawiłem! 

Cześć. Nazywam się 
Yuval Noah Harari.

Jestem 
historykiem. 

Wiem, historycy zwykle  
nie mówią o fizyce, chemii 
  i biologii... 

Zwykle mówią 
o takich rzeczach 
jak rewolucja 
francuska.

Ale historia ludzkości jest 
w rzeczywistości bezpośred-
nią kontynuacją fizyki...

chemii... i biologii.

CHEMIA

MIKROSKOP
PierwszyZESTAW
LABORATORYJNY

Nie da się zrozumieć takich rzeczy, 
jak rewolucja francuska jeśli 
się najpierw nie zrozumie, jak 
 ewoluowali ludzie.

Ludzie są zwierzętami, 
a wszystko, co wydarzyło się 

w historii, było zgodne z prawami 
fizyki, chemii i biologii.
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Ludzie istnieli na długo przed tym, 
zanim narodziła się historia. Pierwsi 
ludzie wyewoluowali tutaj, w Afry-
ce Wschodniej.

2,5 miliona lat temu.

Widzisz tamtą 
grupkę?

To nasi 
pradawni 

przodkowie.

Zachowują się jakby 
znajomo, prawda?

Ale nie RÓŻNIĄ się 
aż tak bardzo od 
goryli...

...słoni... czy ptaków. Tak naprawdę ci pierwsi ludzie niczym szczególnym 
się nie wyróżniali. Wciąż byli zwykłymi zwierzętami, 
które nie miały większego wpływu na środowisko niż 
goryle, robaczki świętojańskie czy meduzy. Nic nie 
wskazywało na to, że pewnego dnia 
podbiją i przemienią cały świat...

Afryka
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Ta książka tłumaczy, dlaczego 
wszystko jednak potoczyło się 
inaczej...

To jest mały krok 
dla hipopotama, 
ale wielki skok 

dla ssaków.
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najwspanialsze widowisko na ziemi!

Sezon 6

Ewolucja!

Poprzednio 
 w Sezonie 1: 

Absolutna nowość!  
Organizmy 

wielokomórkowe 
wymyślają seks!

Poprzednio 
 w Sezonie 3: 

Wyginięcie 
dinozaurów!

Ten pierwszy 
pocałunek był 
niezapomniany!

Wszyscy myśleli, że 
w tym sezonie T. Rex 

rozjedzie konkurencję! 
Ale kto wiedział, że 

nadlatuje ta asteroida?

No i co? 
To ja będę 
zwycięzcą! 

Mniej więcej 
2 miliony lat temu.

Witamy w nowym sezonie „Ewolucji”, najwięk-
szego widowiska na Ziemi!

Oto nasze dziewięć par: poszukiwacze przygód, 
ludzie, którzy podjęli wyzwanie i opuszczą swój 
dom w Afryce, by skolonizować nowe, niezbadane 
terytoria. Aby odnieść sukces, musicie przysto-
sować się do funkcjonowania w różnym klimacie, 
w różnej topografii i przy różnej dostępności 
jedzenia!

Pierwszy odcinek zaczyna się 
u was, w Afryce Wschodniej.

wszyscy zaczynacie na 
rów nych prawach – wszy-
scy jesteście ludźmi.

Podjęliście odważną decyzję, by zostawić za 
sobą znajome terytorium. Ale musicie wiedzieć, 
że pod koniec tego sezonu będziecie innymi ludź-
mi. Liczne wyzwania, które napotkacie, zmienią 
wasze DNA, wasze ciało i wasz mózg. Pokolenie 
po pokoleniu wasz ród będzie ewoluować w odpo-
wiedzi na zmiany żywności i klimatu... Staniecie 
się różnymi gatunkami.

Uwaga! Wszyscy gotowi? 
 Trzy, dwa, jeden, 
     start!
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Oglądajcie nas znowu za dwa mi-
liony lat i zobaczcie, kto wygra 
ten nowy sezon „Ewolucji”, naj-
wspanialszego widowiska na Ziemi!!!

Au! Mamy pierwszy wypadek! Powiedz, proszę, 
Lucy, co się stało?

O rany, twoja 
biedna kostka! 

Paskudne 
skręcenie...

Cóż, obawiam się, że dla ciebie ta 
przygoda już się skończyła, Lucy. 

Chyba zostaniesz tutaj, w Etiopii...

Czy to naprawdę tak 
było, wujku?

Nie, niezupełnie. Nie wierz we wszystko, 
co zobaczysz w telewizji... W tym pro-

gramie pokazano ewolucję jako rywaliza-
cję między parami. W rzeczywistości popu-
lacja założycielska gatunku była zawsze 

znacznie większa. Ludzie żyli w grupach, a nie 
w samotnych parach. Przypuszczam, że to by 

się nie zmieściło w budżecie programu...

A słynna Lucy w ogóle nie należy do tej historii! Była 
australopitekiem. Zmarła milion lat przed 
pojawieniem się pierwszych ludzi...

A teraz krótka 
przerwa na reklamy. 
Nie odchodźcie od od-

biorników! Zaraz wra-
camy – za milion lat!

Kto 
zwycięży 

w Sezonie 6. 

Ewolucji? 
Najwspanialsze 

widowisko 
na Ziemi!

Przypakowani neandertalczycy? Chytre karły z wyspy Flores? 

Tajemniczy denisowianie z Syberii? Zostańcie z nami, a przeko-
nacie się sami!

Ja już wiem, jak kończy się 
ten sezon! Wygrywa Homo 
sapiens, a wszystkie inne 
gatunki znikają!

uwaga
na 

spoilery!
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Ten słynny obrazek jest TAK mylący! Wywołuje on wrażenie, że nigdy 
nie istniało na ziemi równocześnie więcej gatunków ludzkich.

Takie przedstawienie byłoby bliższe prawdy.

Więc dlaczego dzisiaj jest tylko  
jeden gatunek ludzki?

To bardzo dziwne... może na-
wet podejrzane. Nam, przed-
stawicielom Homo sapiens, jest 
trochę za wygodnie, gdy jeste-
śmy jedynym ludzkim gatunkiem 
w okolicy... Być może mieliśmy swoje 

powody, by wymazać 
pamięć o swoich braciach 

i siostrach.
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ZAPAL Pl\OMIEn’!

CODZIENNY Pl\OMIEn’ !!!

Jesteś erectusem, neandertalczykiem albo po prostu sapiensem? 
Nasza oferta jest właśnie dla ciebie!

Nowoczesna technika dla całej rodziny, równie prosta w obsłudze dla mężczyzn i dla kobiet, 
a także dla dzieci powyżej 10. roku życia! Koniec z czekaniem na przypadkowy ogień. Wybierz

TM

800 000 lat temu niektóre gatunki człowieka miały ogień tylko wtedy, gdy 
pojawiła się okazja, ale teraz mamy rok  ‑300 000, więc czas się unowocześnić!

 Moment, w którym zdecydowałam 
się na CODZIENNY PŁOMIEŃTM, zmienił 
 całe moje życie!  Nie czekaj na przypad‑

kowe pożary wywołane 
przez piorun. Naucz się 
samodzielnie rozpalać 
ogień! 

Wybierz odpo‑
wiadającą ci 
metodę

a) Tarcie b) Krzesanie

Niesamowite korzyści i mnóstwo emocji dla całej rodziny!

Oświetlenie nocne Ciepły, przytulny dom! Skuteczny środek odstraszający 
niepożądanych gości!

Gdzie, u licha, 
są moje 

pantofle?

Pod 
kanapą!

Zamar‑
zam!

To jest 
życie! 

Nastrojowe oświetlenie na specjalne okazje
Wszystkiego najlepszego 

z okazji urodzin! Ciąg dalszy 
wystawy jest 
chyba tam!

I wreszcie – najlepsze na koniec... Znaczna poprawa zaopatrzenia 
twojej spiżarni! W ogniową pułapkę możesz schwytać zwierzynę 
(zarówno dużą, jak i małą), a podkładając ogień pod nieprzebyte 
zarośla, możesz je zamienić w fantastyczny gigantyczny grill! *

* Specjalny bonus dla epoki kamiennej! Po wygaśnięciu pożaru buszu odkryj rozkosze gorącego jedzenia. Pieczone orzechy, bulwy i mięso... Mmm... naprawdę pyszne!

Tak, bardzo chcę zamówić CODZIENNY Pl\OMIEn’
TM i proszę o przysłanie broszury.

Broszura 1 
„Nauka rozpalania 

ognia przez tarcie” 

plus mój prezent 
powitalny

Broszura 2
„Nauka rozpalania 

ognia przez 
krzesanie” 

plus mój prezent 
powitalny

nazwisko

ADRES
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NOWA ŁATWA METODA 
OD HOMO GASTRONOMICUS

Gotowanie na 
ogniu zmieniło 

moje życie!

Masz dość spędzania codziennie długich 
godzin na żuciu surowych warzyw i mięsa? 
Czujesz się sfrustrowany, gdy nie udaje ci 
się sprawnie myśleć, bo cała krew spływa 
ci do żołądka? Masz dość pasożytów 
jelitowych? Daj szansę gotowaniu!

Od kiedy nauczyłem 
się gotować na 

ogniu, jestem nowym 
człowiekiem!

PRZ
ED POAbsurdalnie mały mózg

Duży 
brzuch

Szczęki 
jak 

u mamuta

Spójrz na 
te zęby!

PIĘKNY MÓZG!

IDEALNY UŚMIECH

Niezła 
klata

PŁASKI 
BRZUSZEK

Dzięki diecie ogniowej, NOWEJ, ŁATWEJ W UŻYCIU metodzie „HOMO GASTRONOMICUSTM ”, gotowanie zmieni 
chemię twoich potraw i biologię twojego organizmu!

Według naszej specjalistki, pani 
Ann Gibbons, gotowanie jedze‑
nia sprawia, że zęby i jelita się 
zmniejszają, a mózg powiększa.

Długie jelita i duże mózgi pochła‑
niają tyle energii, że trudno mieć 
jedne i drugie. Dzięki skróceniu 
układu pokarmowego i obniże‑
niu zapotrzebowania na energię 
gotowanie jedzenia umożliwi ci 

rozwój ol ‑
brzymiego 

mózgu!*

* Oferta dostępna tylko 
 dla neandertalczyków i sapiensów.

Sześć wyjątkowych korzyści, które zachwycą całą rodzinę!

BĘDZIESZ MÓGŁ trawić 
o wiele więcej pokar‑
mów! (Pszenicę, ryż, 
ziemniaki...)

Zyskasz żelazne zdrowie! 
(Gotowanie zabija zarazki 
i pasożyty!)

  Odkryj na nowo smak! 
(Owoce, orzechy, owady 
i mięso zwierząt będą 
miały pyszne nowe smaki! 
Mniam!)

BĘDZIESZ MÓGŁ 
stosować zróżni‑
cowaną dietę!

Oszczędzisz czas!

  Trawienie stanie się łatwe!  
(Na przeżuwanie jedzenia będziesz 
poświęcać zaledwie godzinę – 
w porównaniu z pięcioma godzinami – 
tyle to zajmuje szympansowi!)
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W tej reklamie nie wspomnia‑
no o innej korzyści – dzięki 
ogniowi powstała pierwsza 
znacząca przepaść między 
ludźmi a innymi zwierzę‑
tami.

Siła prawie wszystkich zwierząt 
zależy od ich ciała. Od siły mięśni, 
wielkości zębów, rozpiętości 
skrzydeł.

Niektóre 
zwierzęta potrafią 

wykorzystywać wiatr 
i prądy wodne, ale nie są 
w stanie kontrolować 
tych naturalnych sił 
i zawsze ogranicza je 

budowa ciała.

Weźmy orły: rozpoznają wznoszące się 
z powierzchni ziemi kominy termiczne, 
rozpościerają swe olbrzymie skrzydła 
i pozwalają, by rozgrzane powietrze 
unosiło je w górę. 

Ale orły nie mają wpływu na umiej‑
scowienie tych kominów, a o pionowym 
i poziomym zasięgu tych ptaków de‑
cyduje rozpiętość ich skrzydeł.

Kiedy ludzie ujarzmili ogień, zyskali panowanie nad uległą i potencjalnie nieograni‑
czoną siłą. W przeciwieństwie do orłów sami mogli decydować, kiedy i gdzie tej siły 
użyć, a ponadto potrafili zaprzęgać ogień do dowolnie wielu zadań.

Co ważniejsze, potęgi ognia nie ograniczały parametry ludzkiego ciała. Samotna 
kobieta z krzemieniem w ręku była w stanie w ciągu kilku godzin puścić z dymem 
cały las.

Ujarzmienie ognia było zwiastunem tego, co miało dopiero nadejść. Stanowiło 
ważny pierwszy krok w kierunku bomby atomowej...
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Wyszukiwanie: Ludzie, wszystkie znane gatunki 
Data: -150 000 
Populacja: 1 milion 

Status  
ochronny:  
Zagrożony

Wyszukiwanie: Homo sapiens
Data: -150 000 
Populacja: 100 000 

Pomimo korzyści płynących z ognia ludzie wciąż 
byli bardzo mało znaczącymi stworzeniami.

Nasz własny gatunek, Homo sapiens, już się wówczas pojawił, 
ale wciąż był pozbawiony większego znaczenia i zajmował się 
własnymi sprawami w jakimś zakątku Afryki.

Nie wiemy dokładnie, kiedy zwierzęta, 
które można zaklasyfikować jako Homo 
sapiens, po raz pierwszy wyewoluowały 
z wcześniejszego typu ludzi.

Ale większość 
naukowców 
jest zgodna, 
że 150 000 lat 
temu sapiensi 
w Afryce 
Wschodniej 
wyglądali już 
bardzo podob-
nie do nas.

Potwierdzam. 

Bardzo współczesny wygląd. Małe 
zęby i szczęki, ale ogromny mózg, 

ten sam rozmiar co nasz.

Z pewnością 
zawdzięcza to 

korzyściom płynącym 
z ognia.

Potem nastąpiła eksplozja. Około 70 000 lat temu sapiensi nagle rozprzestrzenili się na cały świat.

 Ale kiedy Homo sa-
piens opuścił Afrykę, 
większość Eurazji 
była już zamieszkana 
przez inne gatunki 
człowieka.

Więc co się 
z nimi stało?

Istnieją 
dwie 

sprzeczne 
teorie...
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Teoria krzyżowania się
Przepiękna opowieść o pociągu seksualnym 

i mieszaniu się. 

Homo sapiens to imigranci z Afryki, którzy roz-
przestrzenili się po całym świecie, bratając się 
z innymi ludzkimi populacjami. Dzisiejsi ludzie są 
wynikiem tego tygla.

Kiedy sapiensi dotarli do Europy i na Bliski Wschód, 
spotkali neandertalczyków.

Silniejsze 
mięśnie

Większe mózgiLepsza odporność na zimno

Neandertalczyków często przedstawia się karykatu-
ralnie jako archetyp brutalności, głupich „jaskiniow-
ców”, ale ostatnie dowody każą zmienić ich wizerunek.

 Przez 200 lat swoją markę 
budowaliście na brutalnej sile. 
Pora wstawać! Mamy XXI wiek! 

Może by tak trochę złagodzić 
 swój wizerunek?

 Jasne, nam to pasuje. Tak 
naprawdę nigdy nie lubili-

śmy wlec samic po ziemi za 
włosy. W każdym razie my 

dwaj jesteśmy gejami.

Konsultant

Używa narzędzi 
i ognia

Dobrze poluje

Archeolodzy odkryli kości neandertalczyków, któ-
rzy przez wiele lat żyli z niepełnosprawnością fi-
zyczną. Najwyraźniej neandertalczycy dbali o cho-
rych i niepełnosprawnych.

Według teorii krzyżowania się, kiedy sapiensi rozprzestrzenili 
się na ziemię neandertalczyków, krzyżowali się z nimi, aż te 
dwie populacje się ze sobą zlały. Jeśli tak było, to dzisiejsi 
mieszkańcy Europy i część mieszkańców Azji nie są czystymi 
sapiensami, ale mieszanką sapiensów i neandertalczyków.

Homo 
sapiens

Homo 
neanderthalensis

Homo sapiens

Homo erectus
Podobnie, gdy sa pien
si dotarli do Azji 
Wscho dniej, krzy żo
wa li się z za mie sz 
ku jąc ymi te tereny 
erec tu sami, wobec 
cze go nie któ rzy 
współ cześ ni lu dzie 
są mie szan ką sa
pien sów i erec tu sów.

 Widziałeś nowego chłopaka 
Diany? Jakby kompletny 
 neandertal!
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Teoria zastąpienia 
Straszna opowieść o niezgodności, 

obrzydzeniu i ludobójstwie.

Teoria ta twierdzi, że sapiensi różnili się od innych 
ludzi budową anatomiczną. I najprawdopodobniej 
także zwyczajami prokreacyjnymi. A nawet zapa-
chem ciała...

Zapewne odczuwali do siebie znikomy pociąg płciowy.

Nawet gdyby jakiś neandertalski Romeo i Julia 
„z Sapiensów” zakochali się w sobie, nie mogliby 
urodzić płodnego potomstwa, ponieważ przepaść 
genetyczna oddzielająca te dwie populacje była 
już nie do pokonania.

Obie populacje pozostawały całkowicie odmienne, 
a kiedy neandertalczycy wymarli albo zostali 
wybici, wraz z nimi wyginęły ich geny.

Zgodnie z tą teorią sapiensi zastąpili 
wszystkie poprzednie populacje ludzkie, nie 
krzyżując się z nimi.

Jeśli tak było, to wszyscy współcześni ludzie 
pochodzą wyłącznie z Afryki Wschodniej, sprzed 
70 000 lat. Wszyscy jesteśmy „czystymi sapiensami”
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Wyjdźmy na dach, to jest 
idealne miejsce, żeby pokazać, 

na czym to polega.

Ale dziwny budynek! 
Wygląda jak 

walkie ‑talkie! 

Zgadza się – i właśnie 
tak go nazywamy.

Nie da się dowodzić dywizją wojska w taki 
sam sposób, w jaki dowodzi się plutonem. 
A gdy dobrze funkcjonujące rodzinne fir‑
my rozrastają się i zwiększają zatrudnie‑
nie, zwykle spotyka 
je kryzys. Jeśli nie 
potrafią się zre‑
organizować, 
padają.

 Posłuchajcie 
chwilę, ubawicie 
  się.

Dzień dobry, panie 
Jones. Kiedy mnie nie 
będzie, przyjdzie do 
mnie hydraulik. Mogę 

zostawić u pana 
klucz?

Oczywiście, 
pani Pepperpot!

A pan to 
niby kto? Jestem kierownikiem 

marketingu.

Od kiedy? Od jakichś dwóch 
lat. A pani? 

Ja jestem 
tu 

prezesem.

Panie profesorze, a w jaki sposób Homo 
sapiens udało się przekroczyć próg 150 
jednostek? Jak doszliśmy do tego, że za‑
częliśmy zakładać miasta liczące dziesiąt‑
ki tysięcy mieszkańców i tworzyć imperia 

władające setkami milionów poddanych?

Dzięki fikcji, 
oczywiście!

Doktor Fikcja!
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Dzięki, profesorku! Świetna robota! 
Dalej już ja opowiem!

Ale... 
właściwie 
chciałem 
jeszcze 
tylko 

powiedzieć... 

Więc... Na czym polega ten 
sekret?

Sekretem 
powodzenia 

jest mitologia, 
zgadza się?

Wielka liczba 
zupełnie obcych 
sobie ludzi może 
z powodzeniem 

współdziałać, jeśli 
wierzą w te same 

mity!

Sapiensi rządzą światem, ponieważ są jedynymi zwierzętami, 
które potrafią tworzyć fikcyjne opowieści  
 i w nie wierzyć.

I dopóki  
wszyscy 

wierzą w te 
same fikcje, 

wszyscy 
przestrze‑
gają tych 

samych 
zasad.

Niech zgadnę... Założę się, że profesor 
pokazał wam, jak zwierzęta używają 
sygnałów do opisywania najroz‑
maitszych rzeczy. Zgadza się?

Zgadza się. Szympans może 
powiedzieć: „Uwaga, lew!”, 
albo: „Patrzcie, tam jest 
banan, idziemy po niego”.

To prawda! Ale my, sapiensi, używamy języka nie tylko 
do opisywania tego, co widzimy wokół siebie – możemy 
również wykorzystywać go do wymyślania różnych
  rzeczy. Fikcji!
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Sapiens może powiedzieć: „Popatrzcie 
w górę! Ponad chmurami jest bóg, 
który was ukarze, jeśli nie będzie‑
cie robili tak, jak mówię”.

A jeśli wszyscy uwierzycie w tę opowieść, 
to wszyscy będziecie przestrzegać 

tych samych praw i zasad, więc będziecie 
mogli skutecznie współpracować, nawet 

jeśli się nie znacie.

Tylko sapiens to potrafi.

Szympansa nie 
sposób przekonać, 

by dał nam banana, 
obiecując mu, że po 

śmierci, w małpim 
niebie, dostanie 
nieskończenie 

wiele bananów.

Żaden szympans nie uwierzyłby w taką opowieść! Tylko sapiens jest do tego 
zdolny. I dzięki temu my potrafimy współpracować z milionami obcych ludzi, 
a sceptycznie nastawione szympansy czegoś takiego nie umieją. 

83



Wszelka zakrojona na dużą skalę mię‑
dzyludzka współpraca zależy od wspól‑
nych mitów, które istnieją wyłącznie 
w zbiorowej wyobraźni ludzi. Dotyczy 
to pradawnych plemion...

...starożytnych miast...

...średniowiecznego Kościoła...

...i nowoczesnych państw...
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Kościoły opierają się na wspólnych mitach 
religijnych.

Dwóch katolików, którzy nigdy wcześniej się nie spo‑
tkali, może wspólnie wybrać się na krucjatę albo 
zbierać pieniądze na budowę szpitala, ponieważ obaj 
wierzą, że Bóg przyjął cielesną, ludzką postać i dał 
się ukrzyżować, by odkupić nasze grzechy. 

Państwa są zakorzenione we wspólnych mitach 
narodowych.

Walijczyk i Anglik, którzy nigdy wcześniej się nie 
spotkali, mogą ryzykować życie, ratując się wza‑
jemnie, ponieważ obaj wierzą w Wielką Brytanię.

Systemy sądownictwa są zakorzenione we wspól‑
nych mitach prawnych.

dwoje prawników, którzy nigdy wcześniej się nie spo‑
tkali, może pracować razem, broniąc kompletnie nie‑
znanego im człowieka, ponieważ oboje wierzą w sys‑
tem prawny, sprawiedliwość i prawa człowieka – oraz 
w pieniądze wypłacane im w postaci honorariów.

A przecież żadna z tych rzeczy nie istnieje poza opowieścia‑
mi, które ludzie wymyślają i wzajemnie sobie przekazują.

Przylądek Canaveral do Explorera 412. 
I jak tam? Znaleźliście jakichś bogów, 

narody albo prawa człowieka? Explorer 412 
do Przylądka 
Canaveral: 
Nie bardzo...

A sprawiedliwość? 
Pieniądze?

Nie... Ale 
znaleźliśmy całe 
mnóstwo wodoru...

Ludziom łatwo zrozumieć, że porządek społeczny „prymityw‑
nych plemion” cementowała wiara w wyimaginowane duchy.

Nie uświadamiamy sobie natomiast tego, że nasze współczesne 
instytucje funkcjonują w dokładnie taki sam sposób!

Przestańcie wycinać 
drzewa. Rozgniewacie 
duchy lasu!

Oczywiście, oczywiście...

Ale na pewno rozumie 
pan, że nie możemy też 

rozgniewać duchów giełdy...
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Podróżując dalej, odkryliście 
przedziwny świat pełen zaska-
kujących zwierząt! Takich jak 
ten wspaniały okaz, dwumetro-
wy, 220 ‑kilogramowy kangur. 
Coś wam świta?

I ten lew workowaty, wielki jak 
dzisiejszy tygrys. Wtedy to był 
największy australijski drapieżnik!
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No i tamte koale, zdecydo-
wanie zbyt wielkie, by je 
przytulać i nazywać słod-
kimi misiami...

I nielotne ptaki, dwa 
razy większe od strusi, 
a w sprincie przypomi-
nające Usaina Bolta na 
potrójnym espresso! 
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W leśnym poszyciu pełzały ja‑
szczurki, wyglądające raczej 
na smoki, i pięciometrowe węże.

Gigantyczne diprotodony oraz 
dwuipółtonowe wombaty prze-
mierzały lasy.

Te piękne giganty były w zasadzie 
nieznane w Afryce i Azji, ale 
mówię wam, w Australii były 

królami!
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Z wyjątkiem ptaków i gadów cały ten zwierzyniec 
to były torbacze: tak samo jak kangury rodziły bez-
bronne, malutkie płody, które następnie rosły w torbie, 
karmione mlekiem.

I co się z nimi stało, 
hę? HĘ?!?

W ciągu kilku tysięcy lat prawie 
wszystkie te giganty zniknęły! 
Dwadzieścia trzy z dwudziestu 
czterech australijskich zwie-
rząt ważących ponad 50 kg... 
Bum! AdiÓs na zawsze!

To samo spotkało też wiele 
mniejszych gatunków! To była 
masakra, która rozwaliła cały 
australijski ekosystem! Wszyst-
kie łańcuchy pokarmowe zosta-
ły zerwane i przeorganizowane! 
Ekosystem nie widział czegoś po-
dobnego od milionów lat.

I kto to zrobił, jeśli 
nie wy dwoje? no, dalej, 

przyznajecie się?

Co TU się dzieje, 
do diabła?!?

No to pięknie: 
przesłuchujecie moich 
klientów beze mnie?

Super!... 
Tylko nie Adamski...
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