
Diary of Dorkius Maximus – Tim Collins 

Ar gael o BorrowBox – e-Lyfr Sain 

Bachgen bach sy'n tyfu i fyny yn y Rhufain hynafol yw Dorkius Maximus. Mae'r dyddiadur 

doniol hwn yn adrodd ei anturiaethau wrth i Dorkius, sy’n ysu i ddod yn arwr Rhufeinig mawr, 

geisio cymorth ffrind ei dad, Stoutus, i ddangos iddo sut i ymladd. Ond dydi arwriaeth ddim yn 

dod yn naturiol i Dorkius. Hefyd, dyw ei dad ddim yn gwrando arno, mae ei ffrindiau yn pigo arno, ac mae ei 

fam â mwy o ddiddordeb yn ei hieir sanctaidd nag ef. Gŵyr Dorkius fod rhyfelwr mawr ynddo yn rhywle, yn 

aros i ddod allan… on’d oes? Bydd y llyfr wrth fodd unrhyw blentyn a hoffai gael blas ar fywyd gîc hynafol. 

 

 

Deryn Glan I Ganu - Siona Edwards 

Ar gael o Borrowbox - eBook 

Cyfres o ymsonau sydd yma yn dangos ymateb y cymeriadau i'r un digwyddiadau, a'r cyfan yn 

cyrraedd diweddglo dirdynnol. Mae'n cynnwys themau cyfoes a pherthnasol i fywyd pobl ifainc. 

 

 

 

Renia’s Diary – Renia Spiegel 

Ar gael o BorrowBox – e-Lyfr Sain/e-Lyfr 

Gorffennaf 15, 1942, Dydd Mercher - Cofiwch y diwrnod hwn; cofiwch e’n dda. Byddwch yn 

sôn amdano wrth genedlaethau i ddod. Ers 8 o'r gloch heddiw rydym wedi cael ein cau i ffwrdd 

yn y geto. Dw i'n byw yma nawr. Mae'r byd wedi'i wahanu oddi wrthyf i a dw i'n gwahanu o'r 

byd. Mae Renia yn ferch ifanc sy'n breuddwydio am ddod yn fardd. Ond mae Renia yn 

Iddewes, mae hi'n byw yng Ngwlad Pwyl, a'r flwyddyn yw 1939. Pan mae Rwsia a'r Almaen yn ymosod ar 

ei gwlad, mae byd Renia’n chwalu. Wedi’i gwahanu oddi wrth ei mam, mae ei bywyd yn cymryd brys 

newydd wrth iddi ffoi Przemysl i ddianc rhag bomiau’r nos, sylwi ar ddiflaniadau teuluoedd Iddewig eraill ac, 

yn olaf, gweld sut y crëwyd y geto.  



Diary of a Wimpy Kid – Jeff Kinney 

Ar gael o BorrowBox – e-Lyfr Sain 

Yr un lle mae popeth yn dechrau! 'Gadewch i mi egluro rhywbeth: mae hwn yn GYFNODOLYN, 

nid dyddiadur... Y peth arall dw i am ei gadarnhau unwaith ac am byth yw taw syniad MAM 

oedd hwn, dim fi.' Dydy pethau ddim yn mynd yn dda i Greg Heffley. Mae wedi cael ei wthio i 

mewn i ysgol newydd lle mae plant bach gwan yn rhannu'r coridorau gyda phlant sy'n dalach, yn fwy cas ac 

sydd eisoes yn eillio. Gyda'i ffrind Rowley, mae Greg eisiau profi ei aeddfedrwydd newydd mewn blwyddyn 

newydd. Ond pan mae seren Rowley yn dechrau codi, a fydd Greg yn gallu cyrraedd yr un lefelau o 

boblogrwydd? 

 

The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 ¾ - Sue Townsend 

Ar gael gan RB Digital - Llyfr Llafar 

Yn cyflwyno Adrian Mole, bachgen yn ei arddegau sy'n rhoi cipolwg difalio ar fywyd y glasoed 

fel y mae. Mae’n ysgrifennu’n agored am helyntion priodasol ei rieni, y ci, a’i fywyd fel bardd 

ingol a 'deallusyn wedi’i gamddeall'. Mae dyddiadur poenus o onest Adrian yn  ddoniol ac yn 

afaelgar o hyd, 35 mlynedd ar ôl iddo ymddangos am y tro cyntaf. 

 

 

Blitz Diary: Life Under Fire in the Second World War – Carol Harris 

Ar gael o Borrowbox - e-Lyfr 

Mae Blitz Diary yn gyfres nodweddiadol o hanesion dyddiau tywyllaf y rhyfel, gyda straeon 

calonogol o oroesi, dyfalbarhau, cyfeillgarwch a dewrder, sy’n dod yn fwyfwy pwysig wrth i’r 

Blitz ddiflannu o’r cof byw. Yn ystod y 1930au, roedd rhyfel yn erbyn yr Almaen yn edrych yn 

gynyddol debygol. Roedd y Llywodraeth Brydeinig a'r boblogaeth gyffredinol yn credu y byddai bomiau a 

nwy gwenwynig yn cael eu gollwng ar ddinasyddion cyffredin mewn trefi a dinasoedd mawr gyda'r nod o'u 

dychryn i ildio. Yn 1937, roedd y paratoadau i ddiogelu'r boblogaeth yn anobeithiol o annigonol, ac roedd 

Llywodraeth Prydain ymhell o fod yn hyderus y byddai pobl yn ymateb fel hyn.  



Diary of an 8-Bit Warrior – Cube Kid 

Ar gael o BorrowBox – e-Lyfr Sain 

Mae Minecraft yn cwrdd â Diary of a Wimpy Kid yn llyfr 1 o’r gyfres hynod boblogaidd 8-Bit 

Warrior, sef dyddiadur preswylydd Minecraft ifanc sy’n breuddwydio am fod yn rhyfelwr 

Minecraft! Mae'r gyfrol gyntaf boblogaidd o'r gyfres antur Minecraft answyddogol hon yn 

dechrau gyda Runt, ein harwr 12 oed, sydd ar fin dewis ei alwedigaeth yn ysgol Minecraftia. Mae ei 

ddewisiadau'n llai na gwefreiddiol: ffermwr, crefftwr, glöwr. Ond beth mae’r crwt dibrofiad hwn eisiau yn fwy 

na dim yw bod fel ei arwr, Steve. Felly, pan ddysgodd y bydd pum myfyriwr gorau’r ysgol y flwyddyn honno 

yn cael y cyfle i ddechrau hyfforddiant rhyfelwr… amdani! 

 

 

Amy’s Diary – Margaret Lee 

Ar gael gan RB Digital - Llyfr Llafar 

Ar 3 Medi, 1939, mae Amy Browning yn dechrau cadw dyddiadur. Mae’n ddiwrnod pwysig iawn 

am gynifer o resymau: mae’n ben-blwydd Amy sydd wedi troi’n 18 oed; mae ei chwaer newydd 

roi genedigaeth; ac ar y radio mae Prydain Fawr yn cyhoeddi ei bod bellach mewn rhyfel. Wrth i'r misoedd 

fynd heibio, mae pethau’n dechrau newid. Mae’r bomio’n dechrau, ac mae ofn Amy'n cynyddu dros ei 

chariad Ian, sydd yn yr RAF... 

 

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian – Sherman Alexie 

Ar gael gan RB Digital - Llyfr Llafar 

Mae Junior, egin gartwnydd, yn cael ei fagu ar Randir Indiaid Spokane. Ac yntau’n benderfynol 

o gymryd ei ddyfodol i'w ddwylo ei hun, mae'n gadael ei ysgol gythryblus i fynychu ysgol 

uwchradd lle mae pob disgybl yn wyn - yr unig Indiad arall yno yw masgot yr ysgol. Yn 

dorcalonnus, yn ddifyr ac wedi’i ysgrifennu mewn modd hyfryd, mae The Absolutely True Diary of a Part-

Time Indian yn croniclo llencyndod cyfoes un Indiad Brodorol ifanc wrth iddo geisio dianc rhag y bywyd yr 

oedd ffawd wedi’i baratoi iddo. 


