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Stori gobaith newydd a ysbrydolwyd gan lên gwerin, 
sy’n dod â goleuni i amseroedd tywyll. Addas ar gyfer 
pob oedran.

Ar ôl ymateb anhygoel i The Lightbringers, llyfr cyntaf 
Karin Celestine yn y gyfres pedeiran am y tymhorau, 
mae nawr yn cael ei gyhoeddi yn Gymraeg. Ar adeg 
pan mae llên gwerin yn dod yn fwy amlwg ar ein 
silffoedd llyfrau ac mae angen straeon cadarnhaol 
beth bynnag fo’r oedran, mae The Lightbringers wedi 
profi’n boblogaidd iawn, gyda llawer o adolygiadau 
cadarnhaol gan gwsmeriaid ac adolygwyr fel ei gilydd.

Yn addas ar gyfer darllenwyr o bob oed, mae Y 
Lanternwyr yn canolbwyntio ar bobl yn dod ynghyd â 
gobaith a phositifrwydd, oherwydd bod ffordd allan 
o’r tywyllwch bob amser yn bosibl – gan fod y golau 
bob amser yn cael ei warchod yn ddiogel gan natur 
ac yn sicr o ddychwelyd. I gyd-fynd a’r testun y mae 
ffotograffau o’r creaduriaid ffelt y mae Karin yn eu 
gwneud, yn adrodd y stori yn weledol, darluniau wedi 
tynnu â llaw gan Tamsin Rosewell, a nodiadau ar 
draddodiadau llên gwerin yn ystod heuldro’r gaeaf  
gan Pamela Thom-Rowe, sy’n ei wneud yn anrheg 
berffaith i’w rannu a’i ddathlu.

Adolygiadau: 

‘Dathliad llên gwerin o natur a’r tymhorau cyfnewidiol. 
Cyffyrddodd â rhywbeth dwfn y tu mewn i mi. Llefais 
lawer. Mae gobaith o hyd yno ac mae’r goleuni ar ei 
ffordd. Yn syml, mae’n ardderchog.’  
Eloise Williams

‘Mae The Lightbringers yn ychwanegiad swynol i 
gasgliad unrhyw un ac mae’n berffaith i ddarllenydd 
unrhyw oed sy’n caru straeon gwerin ac i fwynhau’r 
hud o fewn tudalennau llyfr.’ Ana Richards,  
Books up North

‘Mae’n llyfr perffaith i gyrlio i fyny gydag ar brynhawn 
Sul gaeafol gyda phaned o de wrth eich ochr, neu ar 
noson lawog gyda’r gwynt yn udo ac yn rhuthro wrth y 
ffenestri. Cydymaith cysurus.’ Radical Honey

‘Fe wnes i ddarllen dan grio o dudalen 1 hyd at y 
diwedd...tybed beth yw’r gair cywir am rywbeth sy’n 
hyfryd ac yn dorcalonnus?’ Dienw
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Wedi ei boblogu gan greaduriaid ffelt bach Karin 
Celestine, fe’n hanfonir i fyd sy’n dilyn y rhythmau 
naturiol, sy’n cael eu parchu a’u mawrygu am yr 
harddwch y mae hyd yn oed y gaeaf llymaf yn dal. 
Mae ei rhyddiaith dyner yn agor ein llygaid i amser 
sydd wedi hen fynd, ond sydd gyda ni o hyd, i’r 
eiliadau pan ddeallwn ein bod yn dal i symud gyda 
natur; rydyn ni’n dal i anadlu wrth iddi hi anadlu; 
mae gan hyd yn oed y tywyllwch a’r oerfel eu lle a 
dylid eu anrhydeddu tu fewn a thu allan. Ac mae 
yna addewid, yn sicr ac yn bendant, y bydd y golau’n 
dychwelyd ’ Fallen Star Stories
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Nodiadau i’r Golygyddion
Copïau Adolygu & Golygyddion: I ofyn am gopïau 
adolygu, cyfweliadau neu ddelweddau at ddefnydd 
golygyddol, cysylltwch â media@graffeg.com, bethan@
graffeg.com

Mae Karin Celestine yn byw yn Nhrefynwy, de-
ddwyrain Cymru. Yn ei gardd y mae sied, ac yn y sied 
y mae byd arall. Byd Celestine and the Hare. Mae’n 
fyd lle gall caredigrwydd, direidi a harddwch helpu 
pobl i wenu. Artist ac arlunydd yw Karin, sy’n creu 
anifeiliaid ffelt dengar, llawn cymeriad, gan gynnwys 
sêr ei hanimeiddiadau hyfryd a’i chyfres o lyfrau i 
blant, a gyhoeddwyd gan Graffeg. Mae ei hoffter o’r 
byd naturiol yn cael ei adlewyrchu yn ei cherfluniau 
copr, sy’n cyd-fynd â’i gwaith ffelt. Mae Karin yn 
cynnal gweithdai gwnïo â ffelt, gan annog eraill i 
ddod o hyd i’w hysbryd creadigol. Y Tribe of Celestiner 
Chokliteers yw ei chlwb, lle mae caredigrwydd a diriedi 
yn elfennau hanfodol o’r aelodaeth.

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.
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