
Crynodeb: 
Ar Lwybr Dial yw’r  
ail nofel yn nhrioleg  
y ditectif Taliesin MacLeavy. Fel y cyntaf, Ar Drywydd 
Llofrudd (Y Lolfa, 2018), mae hon wedi ei lleoli yn 
nhref Aberystwyth. Mae’n adleisio storïau dirgelwch a 
chyfresi teledu Scandinafaidd poblogaidd.

Mae’r nofel yn dilyn ymdrechion Taliesin a ditectif 
Siwan Mathews, sydd newydd ddychwelyd i’r gwaith 
ar ôl nifer o flynyddoedd yn magu teulu. 

Eu hachos cyntaf ydy ymchwiliad i sawl lladrad 
ym mhentref Borth. Wrth i nifer y cyrff gynyddu, 
mae Taliesin yn sylweddoli efallai fod yna gysylltiad 
personol rhyngddo fe a’r dyn hwn sy’n lladd …

Llyfrgelloedd Cymru – Awdur y Mis

Dod i adnabod

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

Alun Davies

 
Mae Alun Davies yn 

ddatblygwr meddalwedd ac 
yn berchennog busnes sy’n treulio 

llawer o’i amser o flaen ei gyfrifiadur. 
Wedi’i eni a’i fagu yn Aberystwyth, fe 

adawodd i fynd i’r brifysgol yn Llundain a 
threulio deng mlynedd yno, cyn dychwelyd 

i Gymru i fyw yng Nghaerdydd. Mae’n hoff o 
redeg a beicio, ac wedi cyflawni sawl triathlon. 

Mae hefyd yn ffan pêl-droed, wedi dilyn tîm 
Cymru i Ewro 2016 ac yn gobeithio gwneud 

hynny eto yn 2021.

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r llyfr hwn?
Dyma’r ail lyfr mewn trioleg, felly rydw i wedi bod 
yn gweithio ar y stori ers cyn i mi orffen Ar Drywydd 
Llofrudd, y nofel gyntaf. Daeth honno allan yn 2018 
a mi oeddwn i’n amau ar y pryd a fyddwn i’n teimlo’r 
un cyffro wrth ysgrifennu llyfr arall, ond mae’n wefr 
wahanol i ddatgelu stori newydd tra’n datblygu mwy 
ar yr un cymeriadau. Rydw i wedi bod yn ffodus i gael 
adborth da wrth nifer o ddarllenwyr y llyfr cyntaf, a 
mi oedd yn bendant yn deimlad rhyfedd i ysgrifennu’r 
nofel hon gan wybod bod sawl un yn disgwyl amdani. 

Dywedwch ychydig am y stori rydych chi wedi’i chreu…
Mae’r stori wedi ei lleoli yn Aberystwyth, ac yn dilyn 
Ditectif Taliesin MacLeavy a’i bartner newydd, Ditectif 
Siwan Mathews. Ar ôl cael eu hanfon i ymchwilio lladrad 
yn Borth, mae’r ddau dditectif yn dod o hyd i gyrff 
hen gwpwl, wedi’u lladd yn eu cartref. Yn benderfynol 
o ddal yr un sy’n gyfrifol cyn i fwy farw, maen nhw’n 
mynd ati i geisio datgelu cefndir tywyll y cwpwl gafodd 
eu lladd, cyn i’r stori gymryd tro mwy cymhleth fyth 
wrth i’r llofrudd ddechrau cysylltu gyda Taliesin. Wedi 
ei hadrodd o safbwynt Taliesin a Siwan, mae’r stori’n 
mynd â’r darllenwr ar daith lawn amheuon, cyfrinachau 
a llofruddiaethau erchyll.www.ylolfa.com


