
PER UN PLAT DE 
MACARRONS



EL RESTAURANT D’EN BRUNO

El Bruno, tenia el millor 
restaurant de cuina Italiana, 
el seu plat estrella era 
macarrons all’ arrabbiata,

Però el Bruno encara que 
fos el millor cuiner italià es 
despistava molt, sort que 
tenia a la Maduixa que era 
una gata que sabia cuinar! 

La Maduixa  sabia la 
recepta més que en 
Bruno!



ELS DOS MILLORS RESTAURANTS DE LA 
CIUTAT FETS MALBE!!!

Primer es crema l’Escudella, 

després s’ inunda El chez 

Romarin. I en Bruno està trist, 

perquè els dos millors 

restaurants estan destrossats.

El Bruno i la Rita estan intrigats 

amb el que ha passat!! No s’ho 

poden creure!!.



LA CARTA ANÒNIMA

• En Bruno estava 
tranquil·lament cuinant, 
fins que van arribar dos 
nois!!!! Els nois li van 
preguntar

• -Ei!!! Tu Bruno dóna'ns la 
recepta del macarrons!

• -La recepta?! Ni de lluny! 
És meva!!! Fora de la 
meva casa!!!



LA SEGONA CARTA

• Un dia el Bruno estava trist 
perquè no trobava a la 
Maduixa.

• Al cap d’una estona va veure 
una altra carta.

• I la carta deia: -Si vols tornar 
a veure a la teva gata, porta 
la recepta el diumenge,a les 
11 de la nit al Supermercat 
Bakombà. Vine tu sol…



EL MISTERI CONTINUA…

Al cap de dos dies van 
decidir anar a casa del 
Abel Braol i Braol junt 
amb la Rita, era per fer 
una entrevista. El Bruno 
anava disfressat de 
fotògraf. Quan van 
arribar a casa del Braol i 
Braol. Els va atendre el 
majordom.



DINS DE LA CASA...

• Quan van entrar a la casa del Braol i Braol, el Bruno i 
la Rita van començar a fer preguntes ,quan ja 
portaven una estona, un cuiner va entrar , i va dir:-
Senyor, els macarrons a lla’ arrabbiata



EL MISTERI JA ESTÀ RESOLT!!!

• Quan van sentir que tenien els 
macarrons a lla’arrabbiata van pensar 
que la Maduixa estava a prop i que 
l’Abel Braol i Braol tenia alguna cosa a 
veure amb el rapte de la Maduixa. 
Després el senyor de la casa els va 
fer fora perquè estava enfadat. Van 
sortir  i van trobar una cambrera. Li 
van preguntar on era la cuina . A 
l’arribar a la cuina, li va saltar la 
Maduixa als braços !! Tots els cuiners 
es van quedar de pedra, el Bruno i la 
Rita van marxar corrent, després van 
arribar dos homes i van disparar i una 
bala va tocar al Bruno a la cama!!.

Després un cuiner amb el pollastre va donar un 
cop al cap dels homes. Al cap d’una estona va 
vindre la policia i l’ambulància.
Es van emportar al Bruno a l’ hospital i L’Abel 
Braol i Braol va ser detingut



LA RITA I EL BRUNO…

• Quan el Bruno va sortir de l’hospital 
es va veure amb la Rita, i el Bruno va 
dir: - Rita vols aprendre la recepta 
ultra secreta del macarrons a all’ 

arrabbiata???

• A l’hora de dinar el Bruno li va dir a la 
Rita mirant al terra: - Rita.. 
M’agrades…

• I la Rita li va respondre: - Mira jo 
també tu volia dir perquè si no m’ho 
haguessis dit tu o diria jo!!!

• Conte contat ja s’ha acabat.


