
Crynodeb: 
Cyfres o ysgrifau personol ac onest yw ‘Lloerganiadau’ am 
blentyndod ac arddegau yr awdures yn ardal Ceredigion 
dan olau’r lloer. Cyhoeddwyd Rhagfyr 2020 gan Y Lolfa.

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

Fflur Dafydd

Dywedwch ychydig am ‘Lloerganiadau’ …Dywedwch ychydig am ‘Lloerganiadau’ …
Cyfrol o ysgrifau personol yw hi – nid hunangofiant 
fel y cyfryw, ond yn hytrach lloer-gofiant – cyfnodau 
mewn tywyllwch neu olau leuad sy’n gefnlen i bob un 
profiad neu stori. Mae’n amrywio o drafod profiadau 
plentyn ar goll mewn tywyllwch, merch yn ei harddegau 
yn mynd ar antur gyda’i chariad, a mam flinedig ar ei 
thraed yn bwydo trwy’r nos. Mae ’na hefyd ysgrifau am 
ofodwragedd, am ffilmiau, am bartïon gwyllt, ac am 
gyfeillgarwch. 

Yn eich barn chi, pa mor bwysig yw llyfrau a darllen  Yn eich barn chi, pa mor bwysig yw llyfrau a darllen  
i gefnogi iechyd a lles?i gefnogi iechyd a lles?  
Hollbwysig. Does dim byd fel ymgolli mewn llyfr fel 
therapi weithiau, ac edrych ymlaen i’w ddarllen. Mae’r 
darllenydd yn gorfod bod yn weithredol wrth ddarllen, 
ac mae ymhel â straeon a syniadau pobl eraill bob 
amser yn llesol. Dwi’n ceisio darllen ychydig bob nos 
cyn cysgu, dim ots beth sydd wrth law. Dim ond i wneud 
y cysylltiad rhyngdda i a’r dudalen. 

Pa brofiadau o lyfrgelloedd sydd wedi dylanwadu Pa brofiadau o lyfrgelloedd sydd wedi dylanwadu 
arnoch drwy eich bywyd? arnoch drwy eich bywyd? 
Dwi’n meddwl bod pawb erbyn hyn yn gwybod y fath 
ddylanwad gafodd Y Llyfrgell Genedlaethol arnaf,  
gan i mi sgwennu nofel a ffilm amdani! Fe dreuliais i  
bob diwrnod yna am dri mis cyfan yn ceisio gorffen  
fy noethuriaeth, gan ryfeddu at yr adeilad a’i holl 
gyfoeth o weithiau. 

Pa neges sydd gennych i ysbrydoli ysgrifenwyr ifanc? Pa neges sydd gennych i ysbrydoli ysgrifenwyr ifanc? 
Peidiwch a phoeni os nad yw’r drafft cyntaf yn berffaith. 
Dyw e ddim i fod yn berffaith. Y peth pwysig yw ei 
orffen!

Mae Fflur Dafydd yn awdur,  
sgriptwraig a cherddor ar ei liwt ei hun. 
Enillodd ei hail nofel, Atyniad, y Fedal 

Ryddiaith yn 2006, ac fe gipiodd hefyd Wobr 
Goffa Daniel Owen gyda’i nofel Y Llyfrgell yn 

2009, y troswyd hi’n ffilm yn 2016. Enillodd 
ei nofel Saesneg, Twenty Thousand Saints, 

wobr Gŵyl y Gelli am Awdur Mwyaf Addawol 
2007. Hi yw dyfeisydd a sgriptwraig y gyfres 
boblogaidd Parch (S4C); ac mae hefyd wedi 

sgriptio cyfresi eraill megis 35 Awr a 35 
Diwrnod, gan dderbyn sawl enwebiad  

BAFTA Cymru.

http://llyfrgelloedd.cymru

