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Awel a Glan a’u Ffrind Newydd
Jane Simmons. Cyhoeddiad 24 Mawrth 2022. £7.99.

Cynnwys:

Un dydd, mae Awel a Glan yn dod o hyd i 
aderyn yn eu cwch – yn eistedd yn hoff lecyn 
Glan! Mae Awel wrth ei bodd ond nid yw Glan 
mor siŵr, ac mae am i’r aderyn fynd ... ond 
beth os daw dymuniad Glan yn wir? Stori fach 
hyfryd am bwysigrwydd bod yn oddefgar a 
chyfeillgar.

Awdur:

Mae Jane Simmons yn awdur a darlunydd 
llyfrau plant a hi yw’r person y tu nôl i gyfres 
llyfrau Awel A Glan. Astudiodd darlunio ym 
Mhrifysgol Anglia Ruskin ac enillodd gwobr 
Macmillan Children’s Book Prize yn ei dwy 
flynedd olaf yno. Gwnaethpwyd cyfres teledu 
o’r llyfrau Saesneg gwreiddiol, Ebb and Flo, 
a ddarlledwyd yn 2005 ar Sianel 5, wedi’i 
adrodd gan Fiona Shaw. Darlledwyd y sioe 
ym mwy na 100 o diriogaethau ledled y byd. 
Ysgrifennodd Jane y llyfrau tra yn Falmouth, 
ei thref enedigol, ac mae nawr yn byw yn Ne 
Ffrainc.

Themâu allweddol:
• Cyfeillgarwch
• Cenfigen
• Bwy yn agos i’r môr

Pwyntiau gwerthu:
• Ail-gyhoeddiad cyfres glasurol o lyfrau 
plant am fywyd ar yr arfordir
• Darluniau gwych
• Stroi dyner am gyfeillgarwch a derbyniad
• Addaswyd cyhoeddiadau blaenorol fel 
cyfres deledu llwydiannus i Sianel 5
• Yn addas i’w ddefnyddio yn yr ystafell 
ddosbarth i gyflwyno pynciau fel 
cystadleuaeth, cenfigen, cyfeillgarwch, ac 
hefyd fel modd o drafod darlunio a theithio 
mewn cwch

Llyfrau Awel a Glan:
• Awel a Glan a’u Ffrind Newydd
ISBN 9781802580686
• Awel a Glan a’r Picnic Coll
ISBN 9781802580709
• Awel a Glan a’r Morlo Bach 
ISBN 9781802580723
• Awel a Glan ac Anghenfil y Môr
ISBN 9781802580747
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