
Llyfrgelloedd Cymru – Awdur y Mis

Bob mis byddwn yn canolbwyntio ar awdur ysbrydoledig sy’n byw 
yng Nghymru neu’n ysgrifennu am Gymru! Cewch gyflwyniad 
i’w lyfr diweddaraf, beth sy’n ei ysbrydoli i ysgrifennu, ac unrhyw 

D
gyngor sy

od i adnabod
dd ganddynt i ysgrifenwyr ifanc!

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

Geraint V. Jones

Mae’r awdur o Lan Ffestiniog, 
Geraint V. Jones, wedi cyhoeddi 

pedair ar ddeg o nofelau 
Cymraeg ar gyfer oedolion, yn 
ogystal ag un Saesneg. Enillodd 
Wobr Goffa Daniel Owen dair 

gwaith gyda Yn y Gwaed (1990), 
Semtecs (1998) a Cur y Nos 

(2000).

Crynodeb: 
Corff gwraig ifanc yn Afon Ddyfrdwy  
a thrasiedi arall ger Trwyn Cilan yn Llŷn. Nofel goll…  
dyddiadur cudd… dryswch yn achau’r teulu. 

Mae rhyw ddirgelwch neu gyfrinach yng ngorffennol pob 
un ohonom, ond gan neb yn fwy na’r awdures fyd-enwog 
Veronique a theulu ifanc Sisial y Traeth yn Abersoch. Ym marn y 
gohebydd Huw Peris mae yma fwy nag un dirgelwch i’w datrys, 
ond a oes peryg i’w ymyrraeth gostio’n ddrud iddo yntau hefyd?

YYmha fformha ffordd maedd mae Niwl D Niwl Ddoedoe yn deby yn debyg a gwg a gwahanol i lahanol i lyfryfraau eru eraill aill 
ryrydydych chi wedi eu hch chi wedi eu hyysgrifennu?sgrifennu?
O rO ran thema, mae an thema, mae Niwl DNiwl Ddoedoe yn eithaf t yn eithaf tebyebyg i g i ElElenaena (2019) mae’n  (2019) mae’n 
siŵr, gsiŵr, gan mai diran mai dirggelion telion teuleulu syu sydd i’w cael yn honno’n ogydd i’w cael yn honno’n ogystal. stal. 
Ond dirOnd dirggelion llai eithafol, serelion llai eithafol, serch hch hynnynny, na’r hy, na’r hyn a gyn a gaed yn y nofel aed yn y nofel 
fer fer YYn y Gwn y Gwaed aed (1990) neu (1990) neu Cur y NosCur y Nos (2000). (2000).

Mae rhai o’m nofelaMae rhai o’m nofelau eru eraill yn perthaill yn perthyn i gyn i genrenre pur we pur wahanol e.e. iasahanol e.e. ias  
a cha chyffryffro o SemtSemtecsecs (1998),  (1998), AsAsasinasin (1999),  (1999), OOmmegaega (2000),  (2000), ZeZenn (2004) ... (2004) ...  
neu’r ymgneu’r ymgais at hiwmor a ffars yn ais at hiwmor a ffars yn Sî BSî Bêi êi (2010).(2010).

PPa la lyfryfraau yu ysbrysbrydoldolodd chi fel darllodd chi fel darllenwr ifanc?enwr ifanc?
LlLlyfr Mayfr Mawr y Plantwr y Plant oedd ffefryn yr oes (h.y. canol yr 1940a oedd ffefryn yr oes (h.y. canol yr 1940au i mi!).u i mi!).  
RRoedd hanesion Sion Boedd hanesion Sion Bllewyn Coch ac erewyn Coch ac eraill yn tanio’r dyaill yn tanio’r dychchymymyygg  
ifanc. Byifanc. Byd Enid Bd Enid Bllytyton oedd hi wedyn yn yr aron oedd hi wedyn yn yr arddeddeggaau cynnar –u cynnar –  
helhelyntion y yntion y FFamous Fivamous Fivee a’r  a’r SecrSecret Seet Sevvenen i ni’r hogia. A’r fath edry i ni’r hogia. A’r fath edrychch  
ymlaen o hymlaen o hyyd at y nesd at y nesaf i ymddangaf i ymddangos o’r wos o’r wasg. Ar y pryasg. Ar y pryd, doeddd, doedd  
fafawr o ddim yn y Gymrwr o ddim yn y Gymraeaeg a allai gyg a allai gystadlstadlu efo rheini, gwu efo rheini, gwaetha’raetha’r  
modd. Ymodd. Yna, cyfnod o ymgna, cyfnod o ymgolli’n llolli’n llwyr yn stwyr yn storïaorïau ditu ditectif Agectif Agathaatha  
Christie a rhai John Ellis Williams (hwnnw’n brifathrChristie a rhai John Ellis Williams (hwnnw’n brifathro ar un o yo ar un o ysgsgolionolion  
cynrcynradd Stiniog ar y pryadd Stiniog ar y pryd, ac yn wyneb cyfard, ac yn wyneb cyfarwywydd i mi).dd i mi).  

PPa bra brofiadaofiadau o lu o lyfryfrggellelloedd syoedd sydd wedi dylanwdd wedi dylanwadadu arnoch u arnoch   
drdrwy eich bywywy eich bywyd?d?
Fy nghof cyntaf yFy nghof cyntaf ydi mdi mynd yng nghwmni fy nhad i’r llynd yng nghwmni fy nhad i’r llyfryfrggell ymell ym  
MlaenaMlaenau Ffestiniog i ddewis llu Ffestiniog i ddewis llyfryfr. Rh. Rhyw ddeyw ddeg oed oeddwn i ar yg oed oeddwn i ar y  
prypryd, dwi’n tybio, a d, dwi’n tybio, a NedwNedw T Teegla Dagla Davies oedd yn cael ei arvies oedd yn cael ei argymellgymell  
ggan y llan y llyfryfrggellellyydd. (Cyfyng iadd. (Cyfyng iawn oedd y dewis i blant a phobl ifancwn oedd y dewis i blant a phobl ifanc  
yn niwedd yr 1940ayn niwedd yr 1940au) Sut bynnagu) Sut bynnag, tipyn o stry, tipyn o strygl fu’r darllgl fu’r darllen, rhaiden, rhaid  
cyfadde, ond fe ddois i ben â hi rywcyfadde, ond fe ddois i ben â hi rywsut neu’i gilsut neu’i gilyydd a dod i syldd a dod i sylweddoliweddoli  
bod angbod angen dyfalbarhad weithiaen dyfalbarhad weithiau i allu i allu gwerthfau gwerthfawrwrogi llogi llyfryfr. P. Petheth  
ararall a adaall a adawodd arwodd argrgraff arnaf bryaff arnaf bryd hd hynnynny oedd ary oedd arogl hen a mwllogl hen a mwll  
y lly lle, a’r ffaith bod y lle, a’r ffaith bod y llyfryfraau i gyu i gyd mor ddi-liw – cld mor ddi-liw – cloriaoriau du duon, cluon, cloriaoriauu  
brbrown, clown, cloriaoriau bru browngowngoch, cloch, cloriaoriau gwyru gwyrdd tywyll. Y fath newid a fudd tywyll. Y fath newid a fu  
drdros y blos y blynynyyddoedd! Erbyn heddiw, clddoedd! Erbyn heddiw, cloriaoriau a siacedi llu a siacedi llwch lliwgwch lliwgar aar a  
deniadol, a’r print a’r cydeniadol, a’r print a’r cysodi yn gymaint brsodi yn gymaint brafiach i’r llafiach i’r llyyggad!ad!

http://llyfrgelloedd.cymru

