EL TRESOR DEL REI JAUME PRIMER
Fa molts d'anys, al Castell de Bellver, el rei Jaume III es va provar el casc del
rei Jaume I. Quan s'el va llevar va veure una inscripció a la vorera .
Va cridar al detectiu més famós de l'illa, que nomia Misteri. En Misteri va anar a
parlar amb el rei i esbrinar què deia aquella estranya inscripció . En Misteri,
quan la va veure, va a pensar en una de les muntanyes de Mallorca, que per a
ell era molt coneguda (en Misteri era un gran coneixedor de la geografia de les
illes).
Ràpidament li va dir al rei que se posaria a cercar el significat del dibuix, i va
partir del regne amb la seva bossa i la seva idea.
Es va dirigir a la muntanya més alta de Tramuntat, el Puig Major. Allà va trobar
una roca entre milers d' arbres, amb una petita inscripció, que li xerrava d'una
entrada oculta en forma de calavera.
En Misteri es va posar a cercar aquella entrada i va trobar la pedra amb forma
de calavera, així que va mirar davall (fent palanca) i va trobar un forat: era
l'entrada secreta... i hi va entrar.
Hi havia un túnel llarg i fosc, va encendre una torxa i s'hi va ficar. Va caminar
durant llargues hores,... feia molt de fred i la flama començava a apagar-se...
va ser deu metres després quan la fosca es va començar a fer cada vegada
més clara... ja podia veure un petit punt de llum al fons.
Quan va arribar-hi es va trobar una muntanya d'esquelets bloquejant la sortida.
Així que va començar a llevar esquelets i va poder sortir.
Quan va sortir d'aquell túnel va veure set columnes d'or que sostenien l'illa de
Mallorca, i a la part més alta d'una d'elles, va veure una altra inscripció... però
estava massa amunt i no la podia llegir; així que va acaramullar els esquelets
del túnel i va poder pujar fins al capdamunt i llegir-la. I posava:
"Si el tresor vols trobar, el nom d'aquesta muntanya has d'endevinar"
Amb l'ajud de la seva brúixola ho va esbrinar i va cridar en veu alta: RANDA! i
dues portes gegants es varen obrir.

Darrera hi havia un tresor de joies i doblons d'or i en Misteri es va fixar que
damunt de tot hi ha via un altre paperet. Quan el va llegir, no s'ho podia
creure!!! tantantnaaaaannnn
En Misteri va anar corrents a dir-li al rei el que havia passat i el que havia
trobat.
-Majestat, la inscripció m'ha conduit a trobar, amb molt molt d'esforç, el misteri
més ben guardat de tota la història. Vos ho duc amb una sola condició... que
compartiu el seu valuós contingut amb tota la gent del Regne de Mallorca.
-Aixi serà, mmmm, i quin gran secret amagava el casc?
-La recepta de les panades!!!
I va ser des d'aquell moment que es fan panades, i avui en dia encara se
conserva la recepta original a les famílies mallorquines.
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