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Does Ond Un Fel Fi: Llythyr caru oddi wrth Mam
Lisa Wells, Michelle Robinson a Catalina Echeverri. Cyhoeddiad 22 Chwefror 2022. £7.99.

Cynnwys:

Does dim ond un Lisa Wells. Cafodd 
Lisa ddiagnosis o ganser angheuol yn y 
coluddyn a’r afu yn Rhagfyr 2017. A hithau’n 
benderfynol o adael gwaddol o gariad i’w 
merched, ac wedi’i hysbrydoli gan gariad 
gydol oes at sgwennu, cyd-weithiodd Lisa 
â’r awdur llyfrau plant arobryn Michelle 
Robinson i greu Does Ond Un Fel Fi. Llythyr 
caru i ferched Lisa ei hun yw’r gerdd dyner 
hon, wedi’i darlunio gan Catalina Echeverri, 
ond mae hefyd yn fynegiant o gryfder di-syfl 
cariad rhiant at blentyn, ac yn crynhoi neges 
oesol i bob teulu sy’n wynebu’r heriau o golli 
rhywun annwyl.

Awdur:

Cafodd Lisa Wells ddiagnosis o ganser 
angheuol yn y coluddyn a’r afu yn Rhagfyr 
2017. A hithau’n benderfynol o adael 
gwaddol o gariad i Ava-Lily (5 oed) a Saffia 
(10 mis oed), creodd Lisa’s Army UK – tîm o 
anwyliaid a fydd yn helpu cefnogi ei gŵr Dan 
a’r merched yn y dyfodol – un na fydd Lisa ei 
hun yn ei weld. Mae hi wedi codi dros £83k 
i elusennau ac wedi ennill gwobr Star Mum 
Award cylchgrawn Hello!. Dechreuodd y llyfr 
gwreiddiol, Only One of Me, fel llythyr caru 
oddi wrth Lisa i’w merched. Mae’n gobeithio 
y bydd y gyfrol yn dod â chysur i’ch teulu chi 
hefyd.

Themâu allweddol:
• Colled
• Galar
• Cariad parhaol

Pwyntiau gwerthu:
• Cerd odli dyner a theimladwy, sydd ynb
llythr cariad at ferched Lisa ac hefyd yn dyst i
gryfder diwyro cariad rhieni
• Wedi ei greu o benderfyniad Lisa i adael
ghwaddol parhaol i’w merched a’i hawydd i
helpu teuluoedd eraill i atgyfnerthu yn erbyn
anawsterau colled
• Darluniau swynol gan Catalina Echeverri
• Neges oesol i deuluoedd sy’n wynebu
heriau profedigaeth

Teitlau yn y gyfres:
• Does Ond Un Fel Fi: Llythyr caru oddi wrth 
Mam - ISBN 9781802580938
• Does Ond Un Fel Fi: Llythyr caru oddi wrth 
Dad - ISBN 9781802580945
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