


 El Bruno és un cuiner  italià que fa 

els millors macarrons anomenats 
all’arrabbiata i està enamorat d’una 

noia que es diu Rita.            

I té una gata que es diu Maduixa i 
que té més memoria que ell perquè 
el Bruno es un despistat i mai se’n 
recorda de la recepta. 



La Rita estava mirant el diari i 
va veure una notícia que ficava 
que un restarant anomenat 
l’Escudella s’havia cremat. 

També aquell dia dos homes estranys 
van visitar el restaurant del Bruno i li 
van demanar la recepta dels 
macarrons 

 all’ arrabbiata  i el Bruno  va refusar. 



Els homes estranys van 
segrestar la Maduixa i van 
deixar una nota al Bruno que 
ficava... 

Et vam avisar!!! Si vols tornar a veure 
vivia la teva gata, ens hauràs de 
donar la recepta dels macarrons 
all’arrabbiata. Aviat rebràs les nostres 
instruccions.Vigila de no fer cap pas 
en fals, si no vols que el teu animalot 
es converteixi en gat a la cassola. 

 



En aquest capítol descobrim que 
hi ha hagut una inundació a un 
restaurant molt famós anomenat 
Chez Romarin.  

I després la Rita ho va explicar al 
Bruno . 



En aquest capítol, els dolents que 
van segrestar a la Maduixa, van 
avisar al Bruno de que havia 
d’anar a l’hipermercat Bakombà 
de les Lluquetes. 



La Rita li diu al Bruno que prepari 
dues receptes una de bona i una 
de  dolenta . Li suggereix que li 

dongui la dolenta als dolents i ell 
es quedi amb la bona. 



El Bruno va rebre una carta que 
havia d’anar a casa de l’Abel 
Braol & Braol  

El Bruno es va disfressar de 
periodista i després d’algunes 
setmanes el Bruno va trobar a la 
Maduixa!!!! 



En aquests capítols el Bruno 
comença a enamorar a la Rita 
perquè ja han fet moltes 
aventures junts.  

Finalment s’enamoren i viuen 
junts.  : 


