
 Amics de Mitjanit 
Els personatges principals d'aquest llibre són: 
En Tom que té dotze anys, va a un internat i s'ha donat 
un cop al cap, l'Amber que té dotze anys i s'ha trencat 
els dos braços i les dues cames, en Robin també té 
dotze anys i s'està recuperant d'una operació per salvar 
la vista, en George té dotze anys, prové del barri de 
l'East End de Londres, s'està recuperant d'una operació 
on li han tret les amígdales, la Sally només té dotze 
anys, és la més petita del grup, com que està tan 
malalta, es passa la major part del temps dormint, el 
conserge és una figura solitària, el nom real és un 
misteri, la seva feina consisteix a traslladar persones i 
coses per l'hospital, diuen que no surt mai de l'edifici i la 

matrona és l'encarregada de la sala de pediatria, però no li agraden gens els nens. 
 
Els altres personatges són: 
la Nelly què és la més vella de l'hospital i té noranta-nou anys, el doctor Luppers 
s'acaba de treure el títol de metge, la Tootsie és l'encarregada del menjador de 
l'hospital, la infermera Meese què té un aspecte cansat, la Dilly què és una de les 
dones de neteja de l'hospital, el senyor Cod què és el vell farmacèutic, Sir Quentin 
Strillers què és el director de l'hospital i és el responsable de tot i de tothom, per 
acabar el senyor Thews, és el director de l'escola. 
 
La història passa a l'hospital Lord Funt.  
 
A mitjanit tots els nens de l'hospital dormen, excepte... els Amics de Mitjanit! 
Després d'haver rebut un cop de pilota endimoniat que el deixa inconscient, en Tom 
es desperta en una llitera de l'hospital on un porter terrorífic i una infermera 
horripilant l'acompanyen a l'habitació infantil. Sembla un malson, però el que en Tom 
no sap és que, ben aviat, viurà l'aventura més emocionant de la seva vida! 
 

M’ha agradat molt aquesta història perquè fan realitat els somnis dels nens de la 
pediatria i vius una aventura emocionant. Fins i tot m’he rigut!   
 

La pots trobar a la col.lecció de David Williams Editorial Montena. L’autor n.1 a 
Anglaterra. 
                                                                                                     

    Inès 


