
Nofel gyntaf ar restr fer Llyfr y Flwyddyn    (Dim Embargo) 

 

Mae Elinor Wyn Reynolds o Gaerfyrddin wedi cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn gyda’i 
nofel gyntaf. 

Fe ysgrifennodd y nofel Gwirionedd yn fuan ar ôl colli ei thad, ac mae’r profiad hwnnw wedi 
esgor ar waith arbennig sy’n cribinio’n ofalus gerigos mân profiad a ddaw i ran pob un 
ohonom sef marwolaeth rhywun yr ydym yn ei garu. 

Meddai Elinor, sy’n adnabyddus fel bardd, dramodydd, darlledwraig a golygydd llyfrau: 

“Ro’n i’n methu peidio ag ysgrifennu Gwirionedd, mi ysgrifennodd y gyfrol ei hun, bron. 
’Nath rhywbeth o’r tu fas ’y ngyrru i, rhyw egni arall.  

“Digwyddiad trist barodd fi i ddechre sgrifennu, sef marwolaeth fy nhad, ond wir, unwaith i 
fi fwrw iddi, fe chwerthinais i a llefen am yn ail, a mwynhau gymaint. Mwya’ sydyn, ynghanol 
yr holl eirie, da’th ’y nhad ’nôl yn fyw eto ac wy’n teimlo ges i ychydig bach o amser ecstra 
gydag e wrth i fi sgrifennu, sy’n fargen. 

“Wy mor falch i fod yn rhan o restr fer mor ardderchog ac amrywiol yn Llyfr y Flwyddyn 
2020. Alla i bron ddim â chredu’r peth. Mae’n teimlo fel tase criw o leisiau gwahanol, gwych 
yn dod at ei gilydd i ddathlu. Bydde nhad i mor falch. A mam.” 

Meddai Marred Glynn Jones, Golygydd Creadigol gyda Gwasg y Bwthyn yng Nghaernarfon, 
cyhoeddwyr Gwirionedd: 

‘Rydym i gyd yma yng Ngwasg y Bwthyn wrth ein boddau fod Gwirionedd wedi cyrraedd 
rhestr fer Llyfr y Flwyddyn. Roeddem yn sylweddoli o’r cychwyn cyntaf fod hon yn nofel 
arbennig. Llongyfarchiadau mawr i Elinor a phob lwc yn y gystadleuaeth.’ 

Mae Gwirionedd ar werth yn eich siop lyfrau lleol neu ar lein. 

Cystadleuaeth flynyddol yw Llyfr y Flwyddyn a drefnir gan Llenyddiaeth Cymru ac sy’n dathlu 
llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r 
Saesneg. Mae pedwar categori yn y ddwy iaith – Barddoniaeth, Ffuglen, Ffeithiol 
Greadigol ac am y tro cyntaf eleni Plant a Phobl Ifanc. 

Rhestr Fer Gymraeg 2020 

Gwobr Ffuglen 

Iaith y Nefoedd, Llwyd Owen (Y Lolfa) 

Gwirionedd, Elinor Wyn Reynolds (Gwasg y Bwthyn) 

Babel, Ifan Morgan Jones (Y Lolfa) 



Gwobr Farddoniaeth 

Hwn ydy’r llais, tybad?, Caryl Bryn (Cyhoeddiadau’r Stamp) 

Ar Ben y Lôn, Idris Reynolds (Gwasg Gomer) 

Pentre Du, Pentre Gwyn, Myrddin ap Dafydd (Gwasg Carreg Gwalch) 

 

Gwobr Ffeithiol Greadigol 

Hanes Rhyfeddol Cymry Lerpwl, D Ben Rees (Y Lolfa) 

Merched y Chwyldro, Gwenan Gibbard (Cyhoeddiadau Sain) 

Byd Gwynn, Cofiant T Gwynn Jones, Alan Llwyd (Cyhoeddiadau Barddas) 

 

Gwobr Plant a Phobl Ifanc 

Chwedlau’r Copa Coch: Yr Horwth, Elidir Jones (Atebol Cyf) 

Genod Gwych a Merched Medrus, Medi Jones-Jackson (Y Lolfa) 

Llyfr Adar Mawr y Plant, Onwy Gower (Y Lolfa) 

Yn beirniadu’r llyfrau Cymraeg eleni mae’r newyddiadurwraig a chyn-olygydd BBC Radio 
Cymru a Cymru Fyw Betsan Powys; y cartwnydd, awdur a chyflwynydd Siôn Tomos Owen; y 
Prifardd a Phennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, Emyr 
Lewis; a’r gantores-gyfansoddwraig, Casi Wyn. 

Fe allwch bleidleisio am eich hoff lyfr ar wefan Golwg 360. Pa lyfr fydd yn ennill tlws Barn y 
Bobl? 

Caiff enillwyr y gwobrau Cymraeg eu cyhoeddi mewn cyfres o ddarllediadau ar BBC Radio 
Cymru fel rhan o’r Ŵyl AmGen rhwng dydd Iau 30 Gorffennaf a dydd Sul 2 Awst, a hynny 
mewn partneriaeth â BBC Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru. 

Gwirionedd, Gwasg y Bwthyn, £8.95 

Gwasgybwthyn.cymru 

Ffôn: 01286 672018 

gwasgybwthyn@btconnect.com 

Manylion cyswllt Elinor Wyn Reynolds: 

elinorwyn@icloud.com 

Ffôn: 07812 071279 
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