
Daw Mari Emlyn yn 
wreiddiol o Gaerdydd ond 
mae hi wedi ymgartrefu 

yn Y Felinheli ble mae 
hi’n gweithio fel awdur 
a golygydd. Dyma ei 

thrydedd nofel.

Llyfrgelloedd Cymru – Awdur y Mis

Dod i adnabod
Mari Emlyn

Bob mis byddwn yn canolbwyntio ar awdur ysbrydoledig sy’n byw yng Nghymru 
neu’n ysgrifennu am Gymru! Cewch gyflwyniad i’w llyfr diweddaraf, beth sy’n eu 
hysbrydoli i ysgrifennu, ac unrhyw gyngor sydd ganddynt i ysgrifenwyr ifanc!

... mwy C&A  
    ar wefan llyfrgelloedd.cymru

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn?
Cefais fy ysbrydoli’n benodol gan ddau beth i lunio’r 
nofel hon.

Yn gyntaf, gweld cymdogion yn ffraeo ac yn codi 
waliau rhwng gerddi eu tai. Gwnaeth hyn i mi archwilio’r 
waliau diriaethol a haniaethol mae rhywun yn eu 
hwynebu yn ystod ei fywyd. 

Yn ail, cefais ysbrydoliaeth wrth wrando ar ddarlith 
yng Ngŵyl Y Gelli sawl blwyddyn yn ôl am ddraenogod! 
Byrdwn y ddarlith oedd y modd mae’r holl ffensys a’r 
waliau a adeiladwn yn ein gerddi yn golygu nad oes 
gan ddraenogod fodd i deithio a thrwy hynny yn methu 
paru a chynnal eu teuluoedd. Ymgais i wneud synnwyr 
o’r waliau oedd llunio’r nofel hon. 

Dywedwch ychydig am y stori rydych chi wedi’i chreu.
Mae Siân yn awdures ac mae wedi cyrraedd wal 
a’r geiriau’n pallu dod. Daw toriad i’r trydan. Yn y 
tywyllwch, mae’n hel meddyliau am ei chymydog 
sydd wedi adeiladu wal fawr hyll rhwng y ddau dŷ 
a meddyliau hefyd am gyfnodau di-drydan streic y 
glowyr a hithau’n ferch fach. Cyn hir mae’r meddyliau’n 
troi at waliau eraill, rhai a fu’n gymaint o rwystr yn ei 
phlentyndod.

Drwy ddarllen y nofel arbrofol hon, gobeithir taflu 
goleuni ar y tywyllwch sy’n canfod pontydd yn lle 
waliau. 
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Crynodeb: 
Mae Sian yn awdures ac mae  

wedi cyrraedd wal a’r geiriau’n pallu 
dod. Daw toriad i’r trydan. Yn y 

tywyllwch, mae’n hel meddyliau am  
ei chymydog sydd wedi adeiladu  
wal fawr hyll rhwng y ddau dŷ a 
meddyliau hefyd am gyfnodau  

di-drydan streic y glowyr a  
hithau’n ferch fach. Cyn hir mae’r 
meddyliau’n troi at waliau eraill,  

rhai a fu’n gymaint o rwystr  
yn ei phlentyndod.
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