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Mali a’r Cyfnod Clo
Malachy Doyle ac Andrew Whitson
Cyhoeddiad 29 Mawrth 2021
Llyfr lluniau newydd i blant sy’n mynd i’r afael â’r 
amgylchiadau heriol sy’n ymwneud â COVID-19, 
cyfnodau clo ledled y DU a’r rhaglen frechlyn

Merch ifanc yw Mali sy’n byw ar ynys oddi ar arfordir 
y tir mawr gyda’i theulu, ffrindiau a chymdogion, 
ond un diwrnod mae ynys Mali yn cael ei phlymio’n 
sydyn i gyfnod clo oherwydd feirws peryglus sydd yn 
cyrraedd yr ynys, ac mae’n rhaid i Mali a’i ffrindiau 
addasu i’r ffordd newydd yma o fyw. Mae Mali yn 
gwneud jig-sos, chwarae ei ffidil, gwneud masgiau 
wyneb a gofalu am ei hanifeiliaid anwes, tra bod ei 
mam yn helpu eraill ar yr ynys ac mae ei thad yn 
gorfod aros ymhell ar y tir mawr. Gyda brechlyn ar y 
gorwel, daw’r stori hon i ben gyda neges o obaith.

Gan adlewyrchu’r sefyllfa bresennol yn y DU yn 
berffaith, mae’r llyfr lluniau gobeithiol a swynol 
hwn yn adnodd gwych i bobl sy’n dysgu gartref, ac 
i’w ddefnyddio mewn ysgolion ar ôl y cyfnod clo, 
i addysgu plant am yr amgylchiadau heriol sy’n 
gysylltiedig â COVID-19, cyfnodau clo ledled y DU a’r 
rhaglen frechu sy’n cael ei gweinyddu ar hyn o bryd. 
Mae’r llyfr lluniau hefyd yn agor drysau ar gyfer 
sgyrsiau am sut mae’r cyfnod clo yn effeithio ar 
iechyd meddwl a lles plant yn ogystal â thrafod eu 
gobeithion ar gyfer y dyfodol. Trwy ddiweddu’r stori 
gyda dechrau rhaglen frechu, mae’r llyfr lluniau 
cyfnod clo hwn yn wahanol i eraill, gan gynnig neges 
obeithiol a chadarnhaol a gorffen gydag aduniad 
Mali gyda’i thad. 

Mewn cydweithrediad â’r cyhoeddwr Gwyddelig An 
tSnáthaid Mhór, bydd Mali a’r Cyfnod Clo yn cael eu 
rhyddhau ar yr un pryd mewn tair iaith: Saesneg, 
Gwyddeleg a Chymraeg.

Canmoliaeth i’r gyfres Mali:

‘Trît i blant a’r oedolion sy’n ei rannu gyda nhw, mae 
Mali a’r Môr Stormus yn dangos yr awdur Malachy 
Doyle a’r darlunydd Andrew Whitson ar eu gorau.’ 
Western Mail

‘Mae hon yn chwedl oesol a swynol am bŵer ffydd, 
pris aberth, a llawenydd gobaith a fydd yn cael ei 
ddarllen yn ddiddiwedd gan blant ac oedolion fel ei 
gilydd.’ Children’s Books Ireland
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Nodiadau i’r Golygyddion
Copïau Adolygu a Golygyddol: I ofyn am gopïau adolygu, 
cyfweliad neu ddelweddau at ddefnydd golygyddol, 
cysylltwch â Bethan Blake: media@graffeg.com, bethan@
graffeg.com, Ffôn: 07513 876872

Magwyd Malachy Doyle ger y môr yng Ngogledd Iwerddon, 
ac ar ôl byw yng Nghymru ers blynyddoedd lawer mae wedi 
dychwelyd i Iwerddon. Mae Malachy wedi cyhoeddi ymhell 
dros gant o lyfrau, o lyfrau ‘pop-up’ i blant bach i nofelau 
graeanog i harddegwyr. Dros y blynyddoedd mae wedi ennill 
llawer o wobrau llyfrau o fri, ac mae ei waith ar gael mewn 
tua deg ar hugain o ieithoedd. Yn ogystal â’r storiau eraill 
yng nghyfres Mali, Mali a’r Môr Stormus, Mali a’r Morfil, a 
Mali a’r Goleudy, mae ei lyfrau eraill yn cynnwys The Miracle 
of Hanukkah, Rama and Sita, Jack and the Jungle a Big Bad 
Biteasaurus ( Bloomsbury), Fug and the Thumps (Firefly 
Press), Cinderfella (Walker Books) ac Ootch Cootch (Graffeg), 
a ddarlunnir gan ei ferch, Hannah Doyle. 

Mae Andrew Whitson yn ddarlunydd arobryn ac yn frodor 
o Belfast sy’n hoffi cael ei alw’n Mr Ando! Mae’n byw mewn 
hen dŵ sy’n swatio ar ochr bryn niwlog; ar ymyl coedwig 
hud, islaw castell swynol yng nghysgod trwyn cawr. Mae ei 
dŵ yn edrych i lawr dros Harbwr Belfast lle cafodd y Titanic 
ei adeiladu ac i fyny at ‘Belfast Cavehill’ lle bu i awyren fomio 
Americanaidd ‘B-17 Flying Fortress’ gwympo yn ystod yr Ail 
Ryfel Byd!

Mae Graffeg yn cynhyrchu a chyhoeddi llyfrau plant a llyfrau 
wedi’u darlunio gyda thîm anhygoel o awduron, arlunwyr, 
darlunwyr a ffotograffwyr. Rydym yn credu bod cynnwys 
anhygoel, dyluniad da a gwerthoedd cyhoeddi o ansawdd 
uchel yn gwneud  i’n llyfrau sefyll allan. Mae ein hawduron 
ac arlunwyr anhygoel yn cynnwys 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.
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