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Stori ddigrif i blant am be’ allai ddigwydd pe bai 
bwystfil yn mynychu’r ysgol gynradd leol

Mae bwystfil yn gwneud cryn argraff yn ei ysgol 
newydd, ond ar ôl rhywfaint o ymddygiad aflonyddgar, 
mae Mr Jedd, y dirprwy bennaeth, yn gwahardd y 
bwystfil rhag mynychu. Gall y plant weithio gyda’i 
gilydd i ddod â’r bwystfil yn ôl?

Mae’r stori ddigrif hon gan ysgrifennwr rhaglenni 
CBeebies, Tracey Hammett, yn berffaith ar gyfer 
cyflwyno’r syniad o weithredoedd sy’n arwain at 
ganlyniadau, pwysigrwydd gwaith tîm a pheidio â 
barnu pobl, neu greaduriaid, eraill cyn iddynt ddangos 
eu gwir liwiau.

Wedi’i chyhoeddi am y tro cyntaf yn Gymraeg, mae 
stori Tracey Hammett wedi’i pharu’n berffaith gyda 
lluniau chwareus Jan McCafferty i helpu i leihau 
pryderon plant am yr ysgol a chyflwyno llawer o hwyl i 
amser stori.

Mae’r llyfr hwn wedi bod yn ddewis poblogaidd o fewn 
ysgolion a lleoliadau addysgol eraill, gan ennill nifer o 
adolygiadau gwych:

‘Stori ddoniol am bwysigrwydd cynnwys eraill, a dysgu 
caru’r pethau sy’n ein gwneud ni’n wahanol ’  
Love Reading 4 Kids.

‘Mae creu anghenfil blewog glas ciwt yn ei gwneud 
hi’n hawdd deall pam mae pawb yn ei garu’ 
Little Parachutes.

‘Am lyfr hyfryd! Caru’r edrychiadau ar wynebau’r plant 
pan fydd yr anghenfil yn cerdded i mewn i’r ystafell 
ddosbarth. Bydd Miss 7 wrth ei bodd yn darllen hwn 
a bydd hi’n chwerthin o’r dechrau  i’r diwedd wrth 
feddwl am anghenfil yn yr ysgol. Mae Dim Bwystfilod 
yn llyfr lluniau hyfryd gydag ymdeimlad o odli drwyddo 
draw.  
Kids.Books.We.Love.
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Nodiadau i’r Golygyddion
Copïau Adolygu a Golygyddol: I ofyn am gopïau 
adolygu, cyfweliadau neu ddelweddau at ddefnydd 
golygyddol, cysylltwch â Bethan Blake: bethan@
graffeg.com, media@graffeg.com, ffôn 07513876872.

Mae Tracey Hammet yn awdur a anwyd yng Nghymru 
sy’n rhannu ei hamser rhwng Caerdydd a Llundain. 
Mynychodd Ysgol Uwchradd Whitchurch, Caerdydd ac 
astudiodd Saesneg a Theatr yng Ngholeg Goldsmiths, 
Llundain. Mae Tracey wedi ysgrifennu nifer o straeon, 
sgriptiau a cherddi ar gyfer teledu a radio plant y BBC, 
gan gynnwys sawl rhaglen a enwebwyd gan BAFTA 
ac sydd wedi ennill gwobrau, ac mae’n hoffi cyfuno 
ei chariad at eiriau, straeon ac odl gyda thalp hael o 
hiwmor ac ymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol ac 
amgylcheddol.

Mae Jan McCafferty yn ddarlunydd llyfrau plant 
profiadol sydd bellach yn byw ym Manceinion, ar ôl 
astudio Dylunio Graffig a Darlunio ym Mhrifysgol 
Canol Lloegr. Mae ei lluniau ar gyfer llyfrau plant 

llwyddiannus eraill yn cynnwys The Enchanted Wood, 
cyfres Oliver Moon a chyfres Kid Cowboy.

Mae Graffeg yn cynhyrchu ac yn cyhoeddi llyfrau 
lluniau plant gyda thîm anhygoel o awduron, 
darlunwyr, dylunwyr a ffotograffwyr. Credwn fod 
cynnwys gwych, dyluniad da a gwerthoedd cynhyrchu 
o ansawdd uchel yn gwneud i’n llyfrau sefyll allan. 
Ymhlith ein hawduron a darlunwyr plant rhyfeddol 
mae Jackie Morris, Nicola Davies, James Mayhew, 
Joyce Dunbar, Malachy Doyle, Andrew Whitson, Nick 
Cope, Max Low, Karin Celestine, Roy Noble, Julia 
Rawlinson, Tiphanie Beeke, Tracey Hammett, Jan 
McCafferty, Sara KilBride, Mark Llewelyn Evans, 
Karl Davies, Jason Korsner, Jon Roberts, Hannah 
Rounding, Zeb Soanes, Cathy Fisher, Michelle 
Robinson, Catalina Echeverri, Tim Budgen ac Abbie 
Cameron, Dom Conlon ac Anastasia Izlesou.
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