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moralne dylematy postaci w konfrontacji z wielkimi
pieniędzmi, zbrodnią, szantażem, a także własną
chciwością i żądzą władzy pozostają te same.
Wielopiętrowa, efektowna intryga, utkana wokół
sprzedaży tytułowego „Browaru” jest pretekstem do
ukazania dramatycznych przemian, jakie zachodzą w
bohaterach powieści
w zderzeniu z nową, bezwzględną rzeczywistością
wolnego rynku. W świecie szybkiej komunikacji i
swobodnego przepływu kapitału, pozornie niezależne
losy ludzkie przeplatają się ze sobą, zmieniając
życiowe postawy, zmuszając bohaterów do
dramatycznych wyborów, często do zmierzenia się z
własnym człowieczeństwem…lub jego brakiem.

The multilayered and enticing plot centered around
the sale of the title’s “Brewery” serves as a pretext to
show dramatic changes occurring in the characters of
the novel while exposed to a new, brutal reality of
the fr
ee mar
ket. In the wor
ld of instant
communication and free flow of capital, seemingly
independent human stories collide, affect each other,
forcing the actors to assess their hitherto existences,
make dramatic choices and face their humanity. Or
lack thereof.
Only a few will find their place in the new brave world
symbolised by BROWAR. And even they will learn to
question the price they had to pay.

Tylko nielicznym uda się odnaleźć swoje miejsce w
nowym, wspaniałym świecie, którego symbolem jest
Browar. Ale cena, jaką muszą za to zapłacić, będzie
wysoka.
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