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Ffrindiau Bwni Bach
Steve Smallman. Cyhoeddiad 18 Tachwedd 2021. £6.99.

Cynnwys:

Drwy’r dyddiau da a drwg, hapus a thrist, 
wrth ein hochr mae rhai sy’n chwerthin gyda 
ni, yn wylo gyda ni, yn rhoi help a rhoi cwtsh. 
Pobl ry’n ni’n eu trysori – pobl sy’n ffrindiau 
triw.

Dewch i ddathlu’r bobl sy’n bwysig i chi yn 
y llyfr bach hwn o gyfeillgarwch – yna’i roi i 
rywun arbennig.

Awdur:

Mae Steve Smallman wedi bod yn 
ysgrifennu a darlunio llyfrau i blant am 
dros 40 mlynedd. Fe yw awdur Smelly Peter 
the Great Pea Eater (enillydd y Sheffield 
Children’s Book Award yn 2009) a The Lamb 
Who Came for Dinner (gyrhaeddodd restr 
fer y Red House Children’s Book Award a’i 
ddarllen gan Meatloaf ar Bookaboo CITV). 
Derbyniodd hefyd y Sheffield Children’s 
Book Award eto yn 2019 am Cock-a-Doodle 
Poo!. Dechreuodd ddarlunio pan oedd yn 
fyfyriwr mewn coleg celf, yna, ar ôl ugain 
mlynedd, penderfynodd roi cynnig ar fod yn 
awdur. Hyd yn hyn mae wedi ysgrifennu dros 
90 llyfr, ac mae mwy ar y gweill.

Themâu allweddol:
• archwilio emosiynau
• barddoniaeth
• llyfr rhodd
• ffrindiau

Pwyntiau gwerthu:
•  Lluniau pensil hyfryd o Bwni Bach yn profi 

heriau ac yn dangos ystod o emosiynau, 
dyma lyfr a fydd yn siarad â phlant ac 
oedolion fel ei gilydd.

• Testun odli dyrchafol am cyfeillgarwch
• Mae gan Steve Smallman dros 4,000 o 
ddilynwyr ar Twitter ac mae ei luniau pensil 
o Bwni Bach yn cael eu hoffi dros 100 o 
weithiau yn rheolaidd
• Llyfr perffaith ar gyfer stori amser gwely, 
neu anrheg berffaith i rywun arbennig.

Bwni Bach:
• Meddyliau Bwni Bach
ISBN 9781802580099
• Ffrindiau Bwni Bach
ISBN 9781802580532

Pan mae dy glustiau’n mynnu mynd 

‘fflop’, dy gamau heb sbonc a dy naid 

yn ddi-hop, dy holl amynedd wedi 

hen, hen fynd, beth wyt ti ei angen?

Rwyt ti angen ...ffrind.
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