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I slægtsromanen Tårnet i Sinear følger vi Noa og hans familie – fra arken på Ararat til Babelstårnet i Sinear.
Ikke bare de otte mennesker har overlevet syndfloden; det viser sig snart, at også ondskaben har klaret
skærene. Intriger, magtkampe og forskellige religiøse opfattelser af Gud og hinanden skaber konflikter.

Længe ser det ud til, at ondskaben kan tæmmes. Man kan dog tale sig til rette. Men da de pludselig en
morgen ikke længere forstår hinanden, er det slut med at være samlet som én stor familie i én stor by.

»Thomas Teglgaards roman Tårnet i Sinear er uden tvivl noget af det vigtigste, der er skrevet på dansk om
Babelstårnet. Det hænger også sammen med, at han respekterer den bibelske beretning om det som autentisk

historieskrivning.«
- Poul Hoffmann
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