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Havia um templo no alto das montanhas. 
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Rodeado por uma vasta floresta.
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E um lago profundo e parado.



10

O templo já vira melhores dias.
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Mas, para os dois amigos  
que fizeram daquele antigo lugar a sua casa,  

isso não tinha importância.
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O Grande Panda e o Pequeno Dragão.
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Durante o dia, eles subiam as montanhas.
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E exploravam as densas e emaranhadas florestas,  
na esperança de vislumbrarem as criaturas que ali viviam.
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À noite, observavam as estrelas  
e bebiam o chá quente que o Pequeno Dragão  

preparava com tanto cuidado.
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Uma noite de inverno, sob uma lua cheia,  
o Pequeno Dragão virou-se para o seu amigo e disse: 

«Este lugar é incrível, Grande Panda.  
As árvores, as montanhas, os pássaros e os animais,  

todos são tão mágicos; somos imensamente afortunados —  
então, porque sinto que falta alguma coisa?

Porque me sinto incompleto?» 
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O Grande Panda baixou a cabeça  
e tomou um golo de chá.

«Essa é uma boa pergunta, pequenote,  
e a resposta é simples, mas difícil.

Dorme agora.

Amanhã é um novo dia,  
veremos o que podemos fazer.» 



19



«Vamos fazer uma viagem pelo rio.»

Nesta inspiradora história de amizade e descoberta, 
o Grande Panda e o Pequeno Dragão partem 

numa aventura extraordinária.

Embora felizes no seu templo no alto das montanhas, 
o Pequeno Dragão sente que algo parece incompleto. É assim 

que, juntos, decidem fazer uma viagem a terras novas e distantes, 
enquanto embarcam num caminho que os leva para mais longe de casa, 

e para mais perto um do outro e de si próprios. À medida que enfrentam 
perigos e desafios, aprendem que tudo aquilo de que precisam 

já está dentro deles e que a mudança, embora, por vezes, assustadora, 
é possível, e, com paciência, pode levar a coisas melhores.

«Se temos de nos perder», disse o Grande Panda, 
«estou contente por ser contigo.»

Ilustrado com o mesmo encanto do bestseller original, 
O Grande Panda e o Pequeno Dragão, esta nova viagem espiritual 

não só transmite a sabedoria antiga, como acalma as almas 
perturbadas de hoje. Cheio de inspiração e humor comovente, 
A Viagem: O Grande Panda e o Pequeno Dragão é um conto 

de aventura e aceitação que aquece o coração.
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