
 

 

 
  

Sinopse 1 

Parker Chipp tem dezasseis anos e não dorme há quatro. Está 
pálido, tem olheiras, sente tremores e, por vezes, “apagões”, não 
tendo qualquer memória sobre onde foi – e o que fez – durante 
esses períodos de tempo. Está, enfim, a chegar ao limite das suas 
forças.  
É que, em vez de Parker dormir, todas as noites ele entra nos 
sonhos da última pessoa com quem teve contacto visual. Não 
compreende como esta sua maldição funciona, mas sabe que, se 
nada na sua vida mudar em breve, simplesmente morrerá. 
Até que conhece Mia. Os sonhos dela são belos e tranquilos, 
permitindo-lhe um repouso maravilhoso… e extremamente 
viciante. Mas aquilo que começou por ser um encontro fortuito 
torna-se uma verdadeira obsessão ─ o enorme desejo de Parker 
para ter aquilo de que precisa vai levá-lo a exceder todos os 
limites que nunca imaginou ultrapassar.  

 
 
 

Sinopse 2 

Enigmático, sombrio e viciante – apenas alguns dos adjetivos 
usados pela crítica mundial nos seus elogios para caracterizar o 
thriller psicológico com elementos do sobrenatural que marca a   
estreia de J. R. Johansson na ficção para o público jovem-adulto. 

 
 
 
 

 

 
J. R. JOHANSSON tem formação em marketing e relações-públicas. Insónia é o primeiro volume 

da série “Night Walkers” e marca a sua estreia na ficção para o público jovem-adulto, tendo 

sido muito bem recebido pela crítica e traduzido para espanhol, italiano, brasileiro, húngaro, 

checo, alemão e chinês.  

Visite o site oficial da autora: http://www.jennjohansson.com 
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“Insónia junta na perfeição tudo 

o que adoro numa estória. 

Suspense, reviravoltas, 

personagens multidimensionais… 

Recomendo vivamente este livro 

a toda a gente, e espero que a 

continuação esteja para breve!” – 

James Dashner (New York Times), 

autor do bestseller Maze Runner 

 

Os olhos dela salvaram-lhe a vida. 
Os sonhos dela revelaram-lhe o seu lado sombrio. 
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