
Argymhellion Darllen - Haf 2020 
Ar gael i'w lawrlwytho am ddim gan RB Digital neu BorrowBox  

Indian Summer – Marcia Willett 
Ar gael ar BorrowBox – elyfr sain 
Genre: Teuluol, Dirgelwch 

  
Y pentref tawel yn Nyfnaint y bydd hi'n ymweld ag e bob blwyddyn ydy'r 
encil perffaith i Kit. Ond yr haf hwn, mae hi'n cyrraedd â’i chalon mewn 
cythrwfl: bu blynyddoedd ers i Kit weld Jake ddiwethaf, ond mae wedi 
ysgrifennu ati yn gofyn am gyfarfod eto. 
 

I Mungo, cartref ydy’r pentref yn syml, ac yn lle delfrydol i’w ffrindiau fel Kit ddod i 
ddianc, hyd yn oed os yw'r hen atgofion y dônt â nhw, a’r cyfrinachau y maent yn effro 
ynddo, yn wewyr iddo. 
 
Wrth i'r haf fynd rhagddo, datguddir gwirioneddau a fydd yn ysgwyd y gymuned 
gysglyd. Ond buan y daw’r bobl sydd ynghlwm i ddeall mai efallai’r unig ffordd o 
symud ymlaen ydy wrth wynebu’r gorffennol. 
 

 

 Y Sŵ - Tudur Owen  
Ar gael ar BorrowBox – elyfr sain 
Genre: Ffuglen ddoniol 
 
Gadewch i Wyddel o’r enw Brendan Fitzgibbon ddod â llond lorri o 
anifeiliaid egsotic i’ch fferm. Ychwanegwch haf gwlyb ofnadwy a Saesnes 
wallgof, yn ogystal â pherthynas fregus eich rhieni, ac mae gennych chi 

stori sy’n haeddu ei lle yn News of the World. 
 

 

 A Double Life – Charlotte Philby 
Ar gael ar BorrowBox - e-Lyfr 
Genre: Ysbio, Cyffro 
  
Mae Gabriela, uwch negodwr yn uned gwrthderfysgaeth y Swyddfa 
Dramor a’r Gymanwlad, yn rhedeg tîm bychan a phwerus yn Whitehall. 
Mae hi'n ddygn, yn gweithio'n galed ac yn ennill cyflog y teulu. Mae ei gŵr 

Tom - pensaer llawrydd - yn gofalu am eu dau blentyn bach. Pan ddychwela Gabriela 
wedi cyfnod o saith mis ym Moscow, dyw rhywbeth ddim yn ymddangos yn iawn. 
  
Mae Isobel yn newyddiadurwr sy'n gweithio i'r papur lleol yn Camden.  Wrth gerdded 
adref o barti un noson, mae hi'n dyst i ymosodiad erchyll. Ond mae rhywun wedi ei 
gweld hi, ac mae’n rhoi gwybod iddi mewn ffyrdd mwy a mwy brawychus. Wrth i Isobel 
ddechrau ymchwilio, mae'n darganfod rhwydwaith tywyll o fasnachu pobl a cham-
fanteisio. Wrth i fywyd Gabriela ddechrau ymddatod, daw Isobel yn agosach at y stori. 
Gydag un yn awyddus i ddatguddio'r gwirionedd, a'r llall yn benderfynol o'i chuddio, 
mae bywydau'r ddwy ferch yn cydgyfeirio.  

https://fe.bolindadigital.com/wldcs_bol_fo/b2i/performerPage.html?performer=10606728&filter=all&fromPage=1&b2bSite=4971&browseItemId=425562


The Miseducation of Evie Epworth – Matson Taylor 
Ar gael ar BorrowBox - e-Lyfr 
Genre: Ffuglen Gyffredinol, Hiwmor 
  
Gorffennaf 1962 Mae Evie Epworth, yn un ar bymtheg oed, ar fin dod yn 
fenyw. Ond pa fath o fenyw fydd hi? 
  
Hi yw’r ferch laeth gyflymaf yn Nwyrain Swydd Efrog, mae Evie yn dal fel 

coeden a phoeth fel tywod yr anialwch. Mae hi'n breuddwydio am fywyd annibynnol 
dan oleuadau llachar Llundain (neu Leeds). Mae dau boster Adam Faith ar wal ei 
hystafell wely ('Adam dwys' ac 'Adam soffistigedig') yn cynnig cyngor doeth am 
ddyfodol y tu hwnt i ddwyrain gwledig swydd Efrog. Ei modelau rôl yw Charlotte 
Brontë, Shirley MacLaine a brenhines Lloegr. Ond, cyn iddi allu penderfynu ar yrfa, 
mae'n rhaid iddi ddelio â phresenoldeb maleisus ei darpar lysfam, yr ystrywgar ac 
ariangar Christine. 
  
Os gall Evie achub ei thad, Arthur, rhag crafangau pinc gor-bersawrus Christine, ac 
achub y ffermdy rhag cael ei werthu yna efallai y gall symud ymlaen gyda'i bywyd ei 
hun a dod i ddeall o’r diwedd pwy yn union y mae hi i fod. 

 
 
 

Katie’s Cornish Kitchen – Rosie Chambers 
Ar gael ar RB Digital - e-lyfr 
Genre: Ffuglen Gyffredinol, Rhamant 
  
Ar ôl y torcalon o gael ei gwrthod gan ei dyweddi, mae Katie Campbell 
wedi bod yn cysuro ei chalon doredig yn Bali. Mae’r diolch i berchennog 

bwyty lleol a ffrind newydd, Agatha, am roi clust i wrando yn ei moment o angen. 
Pan ddyweda Katie ei bod yn poeni am fynd yn ôl i'r hyn sy'n weddill o'i bywyd yn 
Llundain, mae gan Agatha y cyfle perffaith i Katie – rheoli ei hen gaffi ym mhentref 
hardd, delfrydol Perrinby yng Nghernyw. 
  
Er na fydd ailagor y caffi a'i wneud yn broffidiol yn hawdd, mae Katie yn benderfynol 
o fanteisio i'r eithaf ar ei dechrau newydd. Buan y mae’n cyfarfod ffrindiau newydd: y 
gwerthwr blodau Jay, y weinyddes Talia a'i chymydog golygus Oscar, ac mae'n 
canolbwyntio ar wneud y caffi'n lle croesawgar i'r gymuned - o gynnal gweithdai 
blodeuyddiaeth i nosweithiau gwneud pizza a hyd yn oed y grŵp gwau a chloncio 
lleol. Ond, gyda'r caffi dan fygythiad gan y datblygwyr eiddo lleol sydd o gwmpas yn 
union fel mae'n dechrau agosáu at Oscar ac yn teimlo'n gartrefol o’r diwedd, a all 
Katie ddod o hyd i'r rysáit i wneud ei chegin Gernywaidd yn llwyddiant?  



The Abattoir of Dreams – Mark Tilbury 
Ar gael ar BorrowBox – elyfr sain 

Genre: Cyffro Seicolegol 

  

Nid yw Michael Tate wedi cael bywyd hawdd. Gyda'i dad yn y carchar, a'i fam 

wedi marw, cafodd Michael ei anfon i gartref plant Woodside. Bellach yn 

oedolyn, mae Michael yn deffro yn yr ysbyty o goma yn dioddef o amnesia a 

pharlys. Wedi drysu ac mewn braw, mae'n cael ei gyhuddo o drywanu ei gariad, Becky, i 

farwolaeth. Mae hefyd yn dysgu ei fod wedi ceisio gwneud amdano ei hun. 

 

Mae'r ditectif arolygydd John Carver yn benderfynol bod Michael yn cael ei anfon i'r carchar. 

Heb unrhyw ffordd o amddiffyn ei hun, mae Michael yn ei wely yn yr ysbyty yn aros i gael ei 

drosglwyddo i'r carchar. Ond yna mae pethau rhyfedd yn dechrau digwydd ac mae ei 

blentyndod yn dod yn ôl i'w boeni. A all Michael ddianc rhag y gorffennol? A fydd fyth yn 

darganfod y gwir am lofruddiaeth Becky? A phaham y mae DI Carver mor awyddus i wneud 

iddo ddioddef? 

 

The Orphan’s Gift – Renita D’Silva 
Ar gael ar BorrowBox – elyfr sain 

Genre: Hanesyddol, Rhamant 

  

1910, India. Mae Alice ifanc a chwilfrydig yn tyfu ar dir enfawr ei theulu gyda 

rhieni mor bell â Lloegr, y wlad oer nad yw erioed wedi ei gweld. Gyda Raju, 

mab i was, y mae hi'n rhannu ei chyfrinachau, ond pan fyddan nhw'n mynd yn 

rhy agos, mae tad Alice yn eu llusgo ar wahân, ac yn anfon Raju ymhell i 

ffwrdd ac yn alltudio Alice i Loegr ... 

 

1944. Caiff Janaki ddeallus a charedig ei magu mewn cartref plant amddifad yn India. Mae’r 

lleianod wrth eu boddau yn adrodd yr hanes: Daeth Janaki â’r terfysg annibyniaeth i ben y tu 

allan i’r giatiau gan fod y dynion ar y ddwy ochr wedi stopio a rhyfeddu at y ferch fach 

llygadloyw a adawyd mewn cardigan hardd wedi ei gwau â llaw. Mae Janaki yn hiraethu am 

ei mam fiolegol, y fenyw a orfodwyd i’w gadael… 

  

 Milionêrs – Marlyn Samuel 
Ar gael ar BorrowBox – elyfr sain 

Genre: Ffuglen Gyffredinol  

  

Pan mae gwraig, mam a nain brysur yn ennill £9.1 miliwn, mae’n ymddangos 
fod ei phroblemau ar ben. Ond, yn fuan iawn, mae Wendi yn darganfod nad yw 
bywyd, o reidrwydd, yn fêl i gyd er gwaetha’r ffaith fod ei chyfrif banc hi’n hynod 
o iach. 
 

Cawn chwerthin a chrio gyda Wendi wrth iddi ddod i delerau â bywyd ar ôl cyffro’r 
digwyddiad mawr – bywyd sy’n llawn o brofiadau newydd gan gynnwys gwyliau newydd 
egsotig, tŷ enfawr, ceir pwerus, noson yn y Ritz a chyflwynydd rhaglen newyddion gyda 
chwip yn ei law!  



The Secret Seaside Escape – Heidi Swain 
Ar gael ar BorrowBox - e-Lyfr 
Genre: Ffuglen Gyffredinol 
  
Mae angen seibiant ar Tess Tyler. Gyda’i gwaith pwysau uchel a'i thad sy'n 
gofyn llawer yn faich arni, nid yw wedi gadael llawer o amser i ofalu amdani 
hi ei hun. Ond ar ôl darganfyddiad brawychus sy’n ei hysgwyd, mae hi'n ffoi i 

Wynmouth, tref glan y môr syrthiodd mewn cariad â hi yn blentyn, i ddianc rhag y cyfan. 
 
Gyda'i thraethau tywodlyd, pyllau glan môr trawiadol a chymuned groesawgar, mae 
Tess yn teimlo y gall anadlu eto. Ac wrth iddi ddod yn agosach fyth at y gweinydd lleol, 
Sam, mae hi'n mentro breuddwydio na fydd hi fyth yn dychwelyd i'w bywyd go iawn. 
Ond pan ddychwela wyneb cyfarwydd i'r dref, mae Tess yn sylweddoli bod cyfrinachau 
yn Wynmouth hefyd, ac y gallai ei gorffennol fod ar fin dal i fyny â hi... 
 

 The Terminal List – Jack Carr 
Ar gael ar BorrowBox - e-Lyfr 
Genre: Antur, Cyffro, Milwrol, Gwleidyddol 
  
Ar ei gyrch ymladd diwethaf, cafodd tîm cyfan y Cadlywydd Rhaglaw James 
Reece ei ladd mewn rhagod trychinebus. Ond pan lofruddir ei anwyliaid ar 
ddiwrnod ei ddychwelyd adref, darganfydd Reece nad gweithred o ryfel gan 
elyn tramor oedd hyn ond cynllwyn y gellir ei olrhain i lefelau uchaf y 
Llywodraeth. 

 
Erbyn hyn, heb unrhyw deulu ac yn rhydd o strwythur gorchymyn y fyddin, mae Reece 
yn rhoi ar waith y gwersi y mae wedi eu dysgu mewn dros ddegawd o ryfela cyson er 
mwyn talu iawn am farwolaethau ei deulu a'i gyfeillion. Gyda stori gyflym sy’n codi’ch 
pryderon yn ddi-baid, mae Reece yn targedu ei elynion yn haenau uchaf grym heb 
drugaredd a heb ystyried cyfreithiau ymladd neu reol y gyfraith. 
  

 Greek Island Escape – Patricia Wilson 
Ar gael ar BorrowBox - e-Lyfr 
Genre: Ffuglen Gyffredinol 
  
Ar draethau hardd Crete, mae hen wraig yn dosbarthu pytiau o bapur.  Mae 
Sofia, sy’n 85 mlwydd oed ac yn methu siarad, bron â marw isio dod o hyd 
i’w merch nad yw erioed wedi ei hadnabod. Ar ôl plentyndod trasig yn Athen 
a gyrfa lewyrchus fel cantores, yn sgil cyfundrefn tyrannaidd yn trin y dyn yr 
oedd hi'n ei charu’n greulon, bu rhaid iddi ildio ei merch ddyddiau yn unig ar 

ôl ei genedigaeth. Nawr mae hi'n dyheu am gael ei huno gyda'i phlentyn cyn ei bod hi'n 
rhy hwyr. 

 
Yn y cyfamser yn Llundain, mae Zoe yn chwilio hefyd. Yn ystod y misoedd i’w merch yn 
ei harddegau ddiflannu, mae bywyd Zoe wedi dod yn ddarnau. Mae ei gŵr wedi ei 
gadael hi, mae ei mab yn teimlo ei fod yn angof, ac mae pob diwrnod yn frwydr. Ond 
mae Zoe bron â marw eisiau dod o hyd i’w merch, hyd yn oed os nad ydy honno eisiau 
dod i’r fei...  



The Wild Laughter – Caoilinn Hughes  
Ar gael ar BorrowBox - e-Lyfr 
Genre: Saga Deuluol, Ffuglen Gyffredinol 
  
2008 ydy hi, ac mae'r Teigr Celtaidd wedi gadael dinistr ar ei ôl. Mae'r 
brodyr Hart a Cormac Black yn deffro i Iwerddon wahanol iawn – un sy'n 
lledu'r agendor rhyngddynt ac yn dod â'u tad annwyl i'w liniau. Gan wynebu 

dewis dinistriol sy'n rhoi eu bywoliaeth, os nad eu bywydau yn y fantol, daw eu perygl 
mwyaf pan nad oes dim i'w golli.  
 
 Dyma gipolwg sydyn ar deulu a chenedl sy’n cael eu hunain yn sydyn ar gyfeiliorn, 
mae’r epig hon yn archwilio llwfrdra ac aberth, ffydd a roddir ac a adawir, y storïau a 
ddywedwn wrthom ein hunain a'r rhai yr ydym yn eu gwrthsefyll. 
 
 

Broken Hearts at Brightwater Bay – Holly Hepburn 
Ar gael ar BorrowBox - e-Lyfr 
Genre: Ffuglen Gyffredinol, Rhamant 
 
Ar bapur, mae gan Merina Wilde y cyfan: gyrfa lwyddiannus yn 
ysgrifennu'r math o nofelau rhamantaidd sy'n meddalu’r calonnau 
caletaf, carwsél perffaith o lansiadau llyfrau a phartïon i gadw ei bywyd 
cymdeithasol yn fwrlwm, a chariad plentyndod sy'n meddwl ei bod hi'n 
dduwies. Ond mae gan Merry gyfrinach: mae'r hud wedi stopio llifo o'i 

bysedd. Mae’n ceisio a cheisio ond ni all ddod o hyd i’r awen sy’n bwydo ei straeon. Ac 
wrth i’w dyddiad cyflwyno hedfan heibio, mae ei bywyd personol yn syrthio'n ddarnau 
hefyd. Mae Alex yn dweud wrthi ei fod eisiau rhywbeth heblaw am y dyfodol roedd hi 
wastad wedi dychmygu ar eu cyfer, ac mae Merry yn cael ei hun yn sengl am y tro 
cyntaf ers erioed. 
 
Yn awyddus i gael ei bywyd yn ôl ar y trywydd iawn, mae Merry yn gadael Llundain ac 
yn ffoi Ynysoedd Orkney gwyntog, gan gloi ei hun i ffwrdd mewn bwthyn diarffordd ar 
ben clogwyn i geisio cysuro ei chalon ac ailddarganfod ei hangerdd am ysgrifennu. 
Ond a all prydferthwch yr ynysoedd a charedigrwydd dieithriaid helpu Merry i dwyllo ei 
hun i gredu mewn cariad eto, hyd yn oed dim ond yn ddigon hir i orffen ei llyfr? Neu a 
yw'n amser iddi roi'r gorau i’w gyrfa y bu hi wastad wrth ei bodd â hi a dod o hyd i 
rywbeth newydd sbarduno ei henaid?  

Gall aelodau Llyfrgell Caerdydd lawrlwytho'r holl eitemau yn y rhestr ddar-

llen hon fel eLyfrau neu lyfrau sain am ddim drwy gatalog y Llyfrgell 

  

https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/en_GB/card_en   

Gall unigolion nad ydynt eto'n Aelodau gofrestru drwy gatalog y Llyfrgell.  

https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/en_GB/card_en

