CICIO’R BAR
SIONED WILIAM
Trydedd nofel yr awdures Sioned Wiliam, sy’n enw cyfarwydd ym myd
comedi teledu ynysoedd Prydain.
Mae’r nofel lawn hiwmor yn dilyn poblogrwydd y ddwy nofel gyntaf, Dal
i Fynd a Chwynnu. Fe fydd yn ailymweld â chymeriadau Dal i Fynd ond ni
fydd yn rhaid i chi fod wedi darllen y nofel gyntaf i fwynhau hiwmor a
dychan y stori newydd. Mae’n sefyll ar ei phen ei hun.
Mae’n gyfle i ddod i nabod Anwen, Delyth a Nia, cyn eu bod yn fam brysur,
yn ddynes fusnes lwyddiannus ac yn wraig weinidog gydwybodol. Ac fe
fydd yn gyfle i baentio darlun o Aber yn yr 80au a straeon gwleidyddol
mawr y cyfnod.
Fe welwn y tri cymeriad yn ifanc – yn llawn gobeithion ac egwyddorion.
Ac yng nghanol y miri fe fydd sawl tro annisgwyl, ac ymgais i bortreadu
bywyd yn ei gyfanrwydd, yr ysgafn a’r dwys, fel sy’n ddisgwyliedig gan yr
awdures brofiadol hon.

PWYNTIAU GWERTHU

• Nofel hiwmor gyfoes wedi ei lleoli yn nhref Aberystwyth sy’n cynnig llond
bol o chwerthin ac sy’n ateb yr angen am nofelau poblogaidd doniol.
• Dyma drydedd nofel Sioned, yn dilyn llwyddiant Chwynno a Dal i Fynd
sydd wedi gwerthu yn dda iawn. Mae Dal i Fynd wedi ei opsiynu yn ffilm
Nadolig gan S4C. Yng ngeiriau Bethan Gwanas am Dal i Fynd: ‘Tonic o nofel!
Wedi chwerthin yn uchel ond yn agos at ddagrau weithiau hefyd.’
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Mae Sioned Wiliam yn byw yn Llundain, ond mae’n
enw adnabyddus iawn ym myd comedi teledu
ynysoedd Prydain. Mae’n gomisiynydd Comedi i
Radio 4. Cynhyrchodd amryw o raglenni comedi i’r
prif rwydweithiau. Fe’i henwebwyd am wobr BAFTA
Lloegr dair gwaith fel cynhyrchydd ac enillodd y
British Comedy Award a’r Rhosyn Efydd ym Montreux
am Big Train ym 1999. Rhwng 1999 a 2006 roedd yn
Bennaeth Comedi Rhwydwaith ITV, gan gomisiynu
nifer fawr o ffilmiau a chyfresi comedi gan gynnwys
Harry Hill’s Sketch Show a Cold Feet.

Taflen Wybodaeth Gynnar
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Am ddiwrnod!

Meinir Wyn Edwards
Nofel sydd yn rhan o’r pecyn cyntaf o’r prosiect llyfrau darllen hamdden
i ddysgwyr. Dyma’r nofel gyntaf, Lefel Dechreuwyr/Mynediad, hyd at
Uned 8. Addasiad ydy hi o nofel Margaret Johnson, Big Hair Day, a
gyhoeddwyd fel rhan o gyfres y Cambridge Readers i rai Saesneg ail iaith.
Mae’r nofel yn sôn a ddiwrnod ym mywyd Sophie sydd ar ei ffordd i fod
yn ecstra mewn ffilm, ond mae nifer o ddigwyddiadu yn ei rhwystro rhag
cyrraedd y set. Mae’n gorfod ymweld â swyddfa’r heddlu sawl gwaith,
ond does dim ots ganddi, oherwydd mae’n ffansïo’r plismon yno!

Pwyntiau Gwerthu
F

Nofel ramant, gyda digon o hiwmor ynddi, wedi’i hanelu at y rhai sy’n dechrau
dysgu Cymraeg. Hon fydd y nofel gyntaf yn y Gymraeg i’r dysgwyr ei darllen.

F Digwyddiadau hyrwyddo yn cynnwys Gwyl Ar Lafar mewn 4 lleoliad ar 21
Ebrill, a penwythnos i diwtoriaid yn Nant Gwrtheyrn ar 28 Ebrill. Bydd
hyrwyddo’r ddau becyn yn digwydd yn Eisteddfod yr Urdd, 28 Mai.
F

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan y Cyngor Llyfrau ac mae 4 gwasg yn
cyhoeddi 5 llyfr yr un. Dyma gyfle gwych i gyhoeddi nifer swmpus o lyfrau

Teitlau eraill ar yr un lefel ...

hamdden i oedolion a bydd cyfle i’r gweisg i rannu adnoddau ac arbenigedd
er mwyn cael y deunydd gorau posib i oedolion sy’n dysgu Cymraeg.
F

Mae cydweithio agos hefyd gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol,
ac mae’r llyfrau’n cydymffurfio gyda’r cwricwlwm newydd.

F

Mae lefelau llyfrau’r prosiect yn cydymffurfio â lefelau dysgu ail iaith Ewrop.

Yr Awdur
Mae Meinir yn gweithio fel golygydd yn Y Lolfa.
Mae’n byw yn Llandre, Ceredigion.
Dyddiad Cyhoeddi

9 Ebrill 2018
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Pris
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B1
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B2
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Advanced

YN FFLACH Y FELLTEN
Geraint V Jones
Nofel gyffrous sy’n mynd â’r darllenydd i fyd y goruwchnaturiol.
Mae’n adrodd hanes gŵr oedrannus yn ymddeol i’w hen fro ar
ôl treulio oes yn gweithio dros y ffin yn Lloegr. Mae’n dychwelyd
i’w hen gynefin nid yn unig yn dwyn atgofion cymysg iawn yn
ôl iddo ond hefyd yn ailagor hen graith sydd ynghlwm wrth
ddirgelion a drychiolaethau’r gorffennol.

PWYNTIAU GWERTHU

• Dyma nofel gyntaf Geraint V Jones i oedolion ers deng mlynedd.
Felly, fe fydd cyhoeddi nofel newydd ganddo yn ddigwyddiad sy’n
siŵr o ddenu sylw.
• Mae’r awdur hwn yn adnabyddus am ysgrifennu llyfrau cyffrous a
llwyddiannus. Mae rhai o’i nofelau yn cynnwys nofelau buddugol
Gwobr Daniel Owen, Yn y Gwaed (1990); Semtecs (1998) a Cur y Nos
(2000).
• Cyhoeddodd 8 nofel arall, yn cynnwys Teulu Lord Bach (a ddaeth
yn agos i’r brig am wobr Llyfr y Flwyddyn 2008), dwy nofel
ddilyniant i Semtecs, (sef Asasin ac Omega) a nofel Saesneg The
Gates of Hell (2003).
• Mae prinder amlwg o nofelau yn y genre hwn yn y Gymraeg.

YN FFLACH Y
FELLTEN

Geraint V Jones
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Mae Geraint V Jones yn nofelydd
poblogaidd sydd wedi ennill clod am ei
waith. Enillodd wobr goffa Daniel Owen
yr Eisteddfod Genedlaethol deirgwaith.
Mae’n ddyn ei gynefin. Ganed ym Mlaenau
Ffestiniog yn 1938. Cyn-bennaeth yr Adran
Gymraeg, Ysgol y Moelwyn. Mae’n ffigur
poblogaidd yn ei gymuned ac yn aelod o
Gôr y Brythoniaid ers 50 mlynedd.
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PÊL-DROED CYMRU:
O DDYDD I DDYDD
Gwynfor Jones
Dyma gyfrol ysgafn yn llawn gwybodaeth ddifyr ar gyfer pob dydd o’r
flwyddyn, o’r maes rhyngwladol (dynion a merched), ein prif glybiau a’r
gwahanol gystadlaethau, yn cynnwys:
- y chwaraewyr, y rheolwyr a’r dyfarnwyr
- y digwyddiadau mawr
- y gemau cofiadwy
- y gwych a’r gwachul
Bydd y gyfrol yn cynnwys un ffaith ddiddorol ar gyfer pob un diwrnod o’r
flwyddyn, gyda chrynodeb Saesneg ar y gwaelod.

PÊL-DROED CYMRU:
O DDYDD I DDYDD

Gwynfor Jones

PWYNTIAU GWERTHU

• Dyma lyfr anrheg delfrydol i bawb sy’n dilyn pêl-droed
yng Nghymru.
• Llyfr digon byr a bachog allai apelio at bob oedran a’i roi fel anrheg.
• Yr awdur Gwynfor Jones yn awdurdod ar bêl-droed Cymru
ac yn awdur un o’r llyfrau mwya cynhwysfawr am y gamp,
Y Crysau Cochion.
• Bydd modd manteisio ar y diddordeb sydd yng Nghwpan
y Byd 2018
• Sawl stori ddiddorol am bêl-droedwyr rhyngwladol yn
cael sylw yn y gyfrol.
• Llyfrau tebyg yn Saesneg wedi bod yn llwyddiannus.

AM YR AWDUR
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Mae Gwynfor Jones yn hanu o Fro
Dysynni ym Meirionnydd ac mae’n
byw yn Aberystwyth. Bu’n gweithio
yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Bu’n dilyn Y Crysau Cochion ers
1955 ac mae wedi gweld dros 150 o
gemau rhyngwladol.
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AGOR CLORIAU
John Phillips
Hunangofiant cyn-gyfarwyddwr Addysg a Phrif Weithredwr
Cyngor Sir Dyfed, John Phillips.
Mae’n fab i löwr o Wauncaegurwen, ond aeth ymlaen i
astudio Cymraeg yn Aberystwyth o dan TH Parry Williams
a Gwenallt. Bu’n athro yn yr East End yn Llundain ac yna ym
Merthyr a Phontypridd cyn mynd ymlaen i fod yn bennaeth
addysg yn yr hen sir Ddyfed.

AGOR CLORIAU

John Phillips

Ceir portread o fagwraeth mewn cymdeithas lofaol
Gymraeg, bywyd yn ardal y Krays yn Llundain a chyfnod
diddorol a chythryblus fel pennaeth addysg a arweiniodd
at sawl ffrae am yr iaith yng Ngheredigion a sefydlu ysgol
Penweddig.

PWYNTIAU GWERTHU

• Hunangofiant un o benaethiaid addysg amlycaf Cymru
yn yr 1970au a’r 1980au.
• Ceir tipyn o ddeunydd dadleuol yn y gyfrol am addysg
Gymraeg, sefydlu Ysgol Gyfun Penweddig, yn cynnwys yr
anghytuno ag Elystan. Hefyd y trafferthion a fu gydag
Education First.
• Llyfr darllenadwy a difyr gan ŵr hynaws a phoblogaidd
yn ei ardal – mae’r awdur yn byw yn Llanbedr Pont Steffan
ac yn adnabyddus trwy Geredigion ac ardaloedd eraill o’r
hen Ddyfed.
• Digwyddiadau i hyrwyddo’r llyfr yn Llanbedr Pont Steffan
ac Aberystwyth.
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DIGON I’R DIWRNOD
Geraint Evans
Dyma bumed nofel yr awdur poblogaidd o
Gareth Prior a’i dîm o dditectifs o Heddlu Dyfed-Powys.

Dalybont

am

Bydd holl ddigwyddiadau prif rediad y nofel wedi’u cwmpasu i un diwrnod.
Mae gwarchae mewn tŷ barnwr lle mae ef a’i deulu’n cael eu cadw’n gaeth
gan ddau ddeliwr cyffuriau. Yn ystod y nofel daw cyfrinachau pawb i’r
amlwg.
Rhennir y nofel yn ôl amser:
Y presennol – sef y gwarchae (Prior & Co.)
Y gorffennol – yr hyn a ddigwyddodd cynt i’r chwe prif
gymeriad (y Simmons a’r Risleys) – pan fydd y naratif yn
disgrifio’u cefndir ac yn esboniad felly ar eu hymateb i’r
gwarchae.

DIGON I’R DIWRNOD

Geraint Evans

PWYNTIAU GWERTHU

• Nofel gyffrous, lawn tensiwn.
• Mae’r pedair nofel flaenorol – y Cardi Noir – yn y gyfres, a’r Stori Sydyn Y
Gosb wedi bod yn llwyddiannus ac wedi cael adolygiadau ffafriol – Dafydd
John Pritchard: “Chwip o nofel sy’n mentro i fydoedd anghyfarwydd yn
gwbl hyderus.”; Steve o Bromsgrove: “Mae’r stori’n symud ymlaen yn
gyflym, yn llawn pethau annisgwyl ac cyrraedd diweddglo syfrdanol.”
• Mae’r genre hwn yn llenwi bwlch yn y farchnad Gymraeg ond sydd yn
bobologaidd tu hwnt yn Saesneg a chyfresi Scandi Noir gogledd Ewrop.
• Mae’r awdur yn barod iawn i farchnata ei waith ac wedi teithio o gwmpas
Cymru yn siarad gyda chymdeithasau a gwyliau llenyddol ar ôl cyhoeddi
ei nofelau blaenorol.
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Mae Geraint Evans yn byw yn Nhaly-bont, Ceredigion ond fe’i magwyd
yn ardal lofaol Sir Gaerfyrddin. Bu’n
ddarlithydd yn Adran Astudiaethau
Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth
ac am gyfnod yn Warden ar Neuadd
Breswyl Pantycelyn.
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1. SEREN WIB
2. BYD CRWN
DWY O GYFROL O
STRAEON BYRION
Amrywiol
Bydd dwy gyfrol yn cael eu cyhoeddi ar gyfer Cyfnod Allweddol
3 (12-15 oed). Mae’r rhan fwyaf o’r straeon yn newydd sbon,
ac eraill wedi eu defnyddio mewn llyfrau eisoes, mewn
cystadlaethau’r Urdd ac ar wefan y Neuadd.
Mae cyfrol 1 yn cynnwys 12 stori 1,000-1,500 o eiriau ac yn
addas ar gyfer disgyblion a fydd yn dilyn TGAU Cymraeg Haen
Sylfaenol, ac yn cynnwys awduron profiadol a rhai newydd e.e.
Jon Gower, Manon Steffan Ros, Miriam Elin a Gwennan Evans.

1. SEREN WIB
2. BYD CRWN
DWY GYFROL O
STRAEON BYRION
Awduron Amrywiol

Bydd cyfrol 2 yn cynnwys 15 stori 2,000-2,500 o eiriau ac yn
addas ar gyfer disgyblion bydd yn dilyn TGAU Cymraeg Haen
Uwch. Mae yma awduron fel Dylan Iorwerth, Caryl Lewis, Sian
Northey, Cynan Llwyd a Llio Maddocks.
Mae lluniau/ffotograffau du a gwyn amrywiol ar ddechrau pob
stori’r gyfrol Sylfaenol.

PWYNTIAU GWERTHU
• Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, daeth comisiwn gan
AdAS i lunio dwy gyfrol. Mae panel o athrawon addas yn
monitro cynnwys.
• Does dim cyfrolau o straeon byrion Cymraeg i blant yr oed
targed ddarllen yn annibynnol ar y farchnad.
• Cyhoeddwyd dwy gyfrol gan y Lolfa yn 2014 ar gyfer CA 1 a
CA2 felly mae dilyniant o’r rheiny o ran lefel darllen.
• Adnodd perffaith i athrawon ddarllen stori i ddosbarth a’i
thrafod.
• Apelio at ddarllenwyr mwy anfoddog, nad ydynt yn mwynhau
darllen nofel gyfan.
• Mae amrywiaeth o ran hyd a themâu’r straeon yn siŵr o
apelio at ystod eang.
• Cyfrol ddeniadol gyda chlawr fydd yn denu sylw ar silffoedd
siopau a llyfrgelloedd.
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PYRTH UFFERN
Llwyd Owen
Nofel gyffrous ac anturus yn adrodd hanes dau gyfnod cythryblus yn hanes
bywyd DS Rolant Price o Adran Dditectifs Gerddi Hwyan.
Bydd un rhan o’r stori (y gorffennol agos) yn canolbwyntio ar ymdrechion
obsesiynol ‘Rol’ i ddal troseddwr rhyw a llofrudd sy’n ysbeilio ar ferched
ifanc (plant) yn y dref; a’r rhan arall (y presennol) yn dilyn ei ymdrechion
i wella o’r chwalfa nerfol a gafodd, a hynny mewn cymuned breifat, ger
y môr yng ngorllewin Cymru, lle mae ei gariad wedi mynd â fe i ymadfer.
Mae’r nofel anturus hon yn adrodd stori ac yn astudiaeth o ddyn yn mynd
o’i gof, wrth iddo geisio dygymod ag erchyllterau’r byd a’i broffesiwn.

PYRTH UFFERN

Llwyd Owen

PWYNTIAU GWERTHU

• Nawfed nofel Llwyd Owen yn y Gymraeg. Mae nofel newydd gan Llwyd
Owen yn ddigwyddiad cyffrous sy’n denu sylw a diddordeb.
• Bydd yn llenwi bwlch yn y farchnad lenyddol Gymraeg ac yn
cynnig rhywbeth gwahanol i’r arfer i ddarllenwyr, wrth i’w gyfres o nofelau
sydd wedi’u lleoli yng Ngerddi Hwyan barhau, gyda Ditectif Rolant Price yn
camu i ganol y cyffro y tro hwn.
• Mae gan Llwyd ddilyniant o ddarllenwyr ffyddlon iawn a’r rheini’n
ddynion a menywod o bob oed. Mae ei waith yn gyfoes iawn ac felly mae’n
llwyddo i apelio at do ifanc hefyd.
• Ac yntau’n frodor o Gaerdydd fe fydd y nofel yn cael ei chyhoeddi ar
gyfer yr Eisteddfod yng Nghaerdydd ym mis Awst 2018.
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Brodor o Gaerdydd yw Llwyd. Mae’n byw
yn ardal Rhiwbeina o’r ddinas gyda’i deulu.
Enillodd ei ail nofel, Ffydd Gobaith Cariad,
wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2007.
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AR DRYWYDD LLOFRUDD
Alun Davies
Nofel dditectif boblogaidd gyfoes a thywyll wedi ei lleoli yn
Aberystwyth. Mae’n adleisio storïau dirgelwch a chyfresi teledu
Scandi sy’n boblogaidd tu hwnt ar hyn o bryd.
Ar ôl i gorff gael ei ddarganfod yn y twyni mae ddau dditectif,
Taliesin ac MJ, yn mynd ar drywydd y llofrudd.
“Hoffech chi weld y corff gyntaf?” mae Dr Rush yn gofyn.
“Ie, os gwelwch yn dda” rydw i’n ateb, gan geisio dod ’nôl at y
mater wrth law.
Mae’r patholegydd yn tynnu troli i’r cypyrddau cadw cyrff, yn agor
un o’r droriau ac yn gosod y corff, wedi ei guddio mewn sach fawr
ddu, yn ofalus ar y troli, cyn ei dynnu ’nôl i ganol yr ystafell...

AR DRYWYDD
LLOFRUDD

Alun Davies

PWYNTIAU GWERTHU

• Nofel ysgafn, gyfoes mewn genre boblogaidd. Mae yna fwlch
yn y farchnad am whodunnits Cymraeg da.
• Mae’r awdur yn llwyddo i gadw diddordeb y darllenydd
yn effeithiol, ac mae diwedd pob pennod yn ein harwain ni
ymlaen. Fe fydd y darllenydd eisiau gwybod beth sy’n digwydd
nesaf ac mae’r awdur yn ein arwain i ddiweddglo effeithiol sy’n
boddhau’r darllenydd.
• Dyma nofel gyntaf Alun Davies i oedolion, ond mae e eisoes
wedi creu safle we ar gyfer y nofel hon gyda’r gobaith o greu
cyfres o nofelau. Gobaith yr awdur yw sgrifennu cyfres o storïau
wedi eu lleoli yn yr un dref a chyda’r prif gymeriadau hyn wrth
eu craidd.
• Mae bwriad gan yr awdur i hyrwyddo a marchnata’r nofel yn
eang ei hun gan sefydlu gwefan i’r gyfres.

AM YR AWDUR

Mae Alun Davies yn beirianydd
meddalwedd ac yn rhedeg ei gwmni
ymgynghoriaeth ei hun – deeg
consultancy – yn cynnig gwasanaeth
technoleg y we a chyfryngau
cymdeithasol. Cafodd ei eni a’i fagu yn
Aberystwyth cyn symud i Lundain am
ddeng mlynedd. Mae bellach yn byw
yng Nghaerdydd.
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RHYDDHAU’R CRANC
Malan Wilkinson
Atgofion Malan Wilkinson, sydd wedi byw gyda phroblemau
salwch meddwl ers blynyddoedd.
Llyfr dirdynnol sy’n dilyn ei phrofiadau yn ceisio ymdopi gyda’i
phroblemau… Problemau a arweiniodd iddi geisio lladd ei
hun… ond cafodd ei hachub gan ddieithryn a’i gwelodd ar fin
neidio dros bont y Borth.
Bydd y gyfrol yn dadlennu’n gwbl onest ei phrofiadau mewn ac
allan o’r ysbyty, yn mynd o un argyfwng i’r llall, ond bydd hefyd
yn obeithiol, gan ddangos sut y llwyddodd i ymdopi, diolch i
deulu a ffrindiau.

RHYDDHAU’R CRANC

Malan Wilkinson

PWYNTIAU GWERTHU

• Stori ddirdynnol ac emosiynol iawn.
• Mae Malan yn wyneb cyfarwydd drwy Gymru ac yn amlwg
iawn ar y cyfryngau cymdeithasol.
• Awdures ardderchog a ysgrifennodd bennod yn y llyfr Gyrru
Drwy Storom. Mae’r gyfrol yn sicr o gael sylw tebyg i Gyrru drwy
Storom, wrth godi ymwybyddiaeth o sawlch meddwl.
• Ei stori wedi cael cryn sylw yn y wasg, yn cynnwys nifer o
storiau amlwg iawn yn y Daily Post.
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Blogiwr ac awdur yw Malan
Wilkinson.
Mae’n
byw
yng
Nghaernarfon. Mae ganddi dros
5,000 o ddilynwyr ar Twitter.
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Y Fawr a’r Fach Straeon o’r Rhondda
Siôn Tomos Owen
Cyfrol sydd yn rhan o’r ail becyn o’r prosiect llyfrau darllen
hamdden i ddysgwyr, sef y llyfrau sydd ar Lefel Sylfaen.
Bydd y testun wedi ei rannu’n benodau, tua mil o eiriau i bob stori a phob un yn ymwneud â
rhyw hanesyn o bentre penodol yn y Rhondda e.e. ar fynydd fflat Penpych mae ’na greadur
sy’n codi ofn ar holl blant yr ardal, sef y shwnidaigon. Un diwrnod ar ôl iddi fwrw eira,
mae Siôn, ei dad a’i ffrind yn mynd am dro yno. Ond ydyn nhw’n gweld y shwnidaigon?
Bydd lluniau gwych du a gwyn gan Sion yn cyd-fynd â phob stori.
Straeon amrywiol, gyda digon o hiwmor ynddyn nhw, a
fydd yn sicr yn apelio at ddynion a merched.

Siôn Tomos Owen

Pwyntiau Gwerthu
F

Y FAWR A’R FACH
STRAEON O’R
RHONDDA

Mae Siôn wedi cyhoeddi cyfrol yn Saesneg o’r enw Cawl

ac mae ganddo dros 1,700 o ddilynwyr ar Twitter.
F

Mae’r prosiect, sy’n cyhoeddi llyfrau darllen hamdden i ddysgwyr, yn cael ei ariannu

gan y Cyngor Llyfrau ac mae 4 gwasg yn cyhoeddi 5 llyfr yr un. Dyma gyfle i’r gweisg rannu
adnoddau ac arbenigedd er mwyn cael y deunydd gorau posib i oedolion sy’n dysgu Cymraeg.
F Mae cydweithio agos hefyd gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol,

Teitlau eraill ar yr un lefel ...

ac mae’r llyfrau’n cydymffurfio gyda’r cwricwlwm newydd.
F

Mae lefelau llyfrau’r prosiect yn cydymffurfio â lefelau dysgu ail iaith Ewrop.

F Digwyddiadau hyrwyddo yn cynnwys Gwyl Ar Lafar mewn 4 lleoliad ar
21 Ebrill, a penwythnos i diwtoriaid yn Nant Gwrtheyrn ar 28 Ebrill. Bydd
hyrwyddo’r ddau becyn yn digwydd yn Eisteddfod yr Urdd, 28 Mai.

Yr Awdur
Mae Sion yn wyneb cyfarwydd ar S4C yn y gyfres Cynefin sy’n cael ei
ddarlledu ar hyn o bryd, a dwy gyfres o Pobol y Rhondda. Mae’n angerddol
am ei ardal ac yn byw yno gyda’i bartner a’u merch fach, Eira.

Dyddiad Cyhoeddi

21 Mai 2018

Categorïau

Ffuglen, Dysgwyr

Rhwymo

Meddal

Nifer Tudalennau

48

Pris

£5.99

ISBN

978-1-78461-582-6

LOGO

1
2
3
4

A1

Mynediad
Entry

A2

Sylfaen
Foundation

B1

Canolradd
Intermediate

B2

Uwch
Advanced

Y DÜWCH
Jon Gower
Nofel drosedd, dywyll wedi ei lleoli ar “rust belt” Cymru, yr arfordir
diwydiannol ac ôl-ddiwydiannol o Gynffig i Lansamlet.
Caiff prifathro ysgol gynradd ei herwgipio a’i boenydio gan ‘Y
Bwystfil’, seicopath mileinig sydd wedi lladd dau berson yn barod.
Dyddiau’n ddiweddarach mae perchennog siop cebab yn derbyn
parsel o Amazon. Ynddo mae un llygad.
Dyma thriller arswydus, gyffrous gan un o awduron gorau
Cymru yn dilyn ymdrechion PC Annie Thomas a’i thîm yn
ceisio datrys y dirgelwch erchyll yma wrth i fwy o ddarnau corff
gyrraedd nifer o drigolion yr ardal...

Y DÜWCH

Jon Gower

PWYNTIAU GWERTHU

•
Thriller gofiadwy sy’n dod â Jon Gower fewn i’r byd
ffuglen boblogaidd, gan ddilyn ôl troed awduron eraill fel Dewi
Prysor a Llwyd Owen.
• Bydd clawr apelgar, gwahanol i nofelau eraill Jon Gower.
• Bydd hyrwyddo mor eang a phosib a lansiadau dros yr haf a
digwyddiadau yn Tafwyl, Gŵyl Arall a’r Eisteddfod Genedlaethol.
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Mae Jon Gower yn ddramodydd ac
yn awdur toreithiog yn y Gymraeg a’r
Saesneg. Mae’n un o awduron amlycaf
Cymru ac enillydd Llyfr y Flwyddyn. Daw
o Lanelli yn wreiddiol ond mae’n byw
yng Nghaerdydd ers blynyddoedd
bellach, gyda’i wraig a’i ddwy ferch.
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FI, CYMRU A PORT
Simon Brooks
Cyfrol o atgofion a sylwebaeth wleidyddol gan yr awdur a’r
ymgyrchydd amlwg, Simon Brooks.
Seiliwyd y gyfrol ar brofiadau’r awdur yn dilyn clwb pêl-droed
Porthmadog gyda’i fab yn ystod tymor 2017-18. Ond un
agwedd yn unig yw’r pêl-droed – prif bwnc y gyfrol yw pethau
fel tlodi yng Ngwynedd, cyfoeth Caerdydd, diweithdra, natur
cymunedau, perthyn.
Mae’n ymweld â sawl ardal wrth ddilyn y clwb, yn dod i
nabod y cefnogwyr gan werthfawrogi’r gymdeithas mae’n dod
yn rhan ohoni. Yr un pryd mae’n trafod ei rwystredigaethau fel
Cynghorydd Tref ym Mhorthmadog ac yn trin a thrafod sefyllfa
datganoli a dirywiad yr iaith Gymraeg, ac mae hefyd am y tro
cyntaf yn nodi pethau personol am ei waith, ei fywyd fel tad, a’i
ymgyrchoedd gwleidyddol yn y gorffennol…
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• Bydd sylw mawr i’r gyfrol yn sgil sylwadau’r awdur am
fethiannau datganoli a thlodi’r ardaloedd Cymraeg.
• Llyfr sy’n llawn ysgrifennu difyr am sefyllfa gymdeithasol yng
Ngwynedd a thu hwnt.
• Bydd yn apelio at bobl sy’n ymddiddori mewn pêl-droed,
gwleidyddiaeth a’r iaith Gymraeg.
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Mae Simon Brooks yn ymgyrchydd ac
yn awdur nifer o lyfrau, yn cynnwys Pam
na fu Cymru. Cyrhaeddodd ei ddau lyfr
diwethaf restr hir Llyfr y Flwyddyn.
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CYMRU A’R MÔR:
DEG MIL O FLYNYDDOEDD
O HANES Y MÔR
Cymdeithas Henebion
Mae darganfyddiadau archaeolegol yng Nghymru – gan
gynnwys cychod o’r Oes Efydd, llongau Rhufeinig a’u llwythi,
llong ganoloesol Casnewydd a’r iot frenhinol ‘Mary’ o’r ail
ganrif ar bymtheg – yn tystio i hanes maith Cymru fel cenedl
forwrol. Mae Cymru a’r Môr, a luniwyd gan rai o haneswyr ac
archaeolegwyr mwyaf blaenllaw Cymru, yn ein hatgoffa ni o’r
dreftadaeth forol hir a hynod bwysig honno.
Yn y llyfr, sy’n gyforiog o luniau, cewch yr hanes o’r cyfnod
cynhanesyddol, oes y Rhufeiniaid a’r Oesoedd Canol ymlaen
i gyfnodau diweddarach. Drwy ddangos mapiau o’r glannau,
peintiadau o longau, morweddau, barddoniaeth, caneuon
a swfeniriau poblogaidd o lan y môr, mae’n cyfleu effaith y
môr ar y dychymyg artistig. Mae’r lluniau archifol o Gofnod
Henebion Cenedlaethol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol
Cymru ac Amgueddfa Cymru yn cyfleu’n fyw oes llongau
mawr y cefnfor, y llongau a fu wrthi’n gosod ceblau i gysylltu
Cymru â gweddill y byd, y llongau pleser, yr iotiau rasio a’r pierau
glan-môr yn ogystal â’r dociau prysur a gyflenwai lechi, glo,
haearn a dur i’r byd.
Yn Cymru a’r Môr cewch ddisgrifiadau cynhwysfawr a difyr sydd
wedi’u gwreiddio yn yr ysgolheictod diweddaraf, a storïau a
lluniau o bob math i’n hatgoffa ni o gyfraniad allweddol pwysig
y môr i gymeriad unigryw’n hanes ni fel cenedl.

MANYLION
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Pris: £19.99
ISBN: 978-1-78461-563-5

PWYNTIAU GWERTHU

• Cyfrol uchelgeisiol, ddeniadol, llawn lliw sy’n cyflwyno holl
hanes morwrol Cymru gyda channoedd o luniau.
• Cydweithio clos gyda Comisiwn Henebion Cymru a fydd
hefyd yn hyrwyddo’r gyfrol mewn digwyddiadau niferus, gyda
lansiad yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
• Bydd hyrwyddo mewn sawl digwyddiad ac yn sgil blwyddyn
Cymru a’r Môr gan Llywodraeth Cymru.
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