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OMSCHRIJVING

Een week nadat haar dochter Amber is geboren, pakt de jonge moeder Sadie haar biezen. Zestien jaar later
staat ze ineens weer voor de deur. Langzaam probeert het gebroken gezin weer aan elkaar te wennen. Maar
Sadie ispsychisch onstabiel: ze ziet schaduwen, hoort stemmen en is ervan overtuigd dat Amber bij haar
zou zijn weggehaald als ze niet zelf was vertrokken. En ze blijft maar praten over 'de lange man', die in het
bos zou wonen enhet op haar gemunt zou hebben. Als dochter Amber ook nog eens wordt verdacht van
moord, is het familiedrama compleet.De Lange Man die zich in de schaduwen ophoudt is een van de
creepyste fi guren die je in een thriller kunt tegenkomen. Bestaat hij echt? Of is er iets anders aan de hand?
Door tijdsprongen, Sadie's visioenen en de documentaire die over Amber wordt gemaakt, krijgt
Schaduwman een bijzondere structuur; langzaam ontrafelen de gebeurtenissen zich, totdat alleen de rauwe
en duistere waarheid overblijft.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Schaduwmensen worden over de hele wereld waargenomen door allerlei verschillende individuen. Het
lijken een soort geestverschijningen of spoken te zijn, maar er zijn ...

Na een lange tijd ben ik weer terug. Met vooral veel foto's en nieuwe herinneringen. Ik was even uit de
lucht, maar hier ben ik weer. Vanaf een andere locatie, maar ...

Ik heb op internet gezocht naar 'de schaduwman' maar het komt niet overeen aangezien deze man alleen in
mijn dromen verschijnt en nooit in het echt.
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