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Sut brofiad oedd darlunio’r llyfr?
Daeth Pobol Drws Nesaf o feddwl anhygoel Manon
Steffan Ros. Cymaint yw ei dychymyg fel y gallai yn
hawdd fod wedi ysgrifennu stori am bâr o esgidiau
rhedeg a dorrodd record 100 metr y byd heb neb
yn eu gwisgo, neu dwrch daear a oedd yn adeiladu
twmpath pridd wyneb i waered fel nad oedd neb
yn gwybod ei fod yno. Na, y tro hwn roedd y stori’n
ymwneud ag estroniaid gwyrdd a phorffor. Easy
peasy? Na! Er mor wallgof oedd y syniad, roedd
mewn gwirionedd yn stori hyfryd am oddefgarwch
a chydnabyddiaeth nad yw lliw yn cyfri.
Mae’r stori’n sôn am garedigrwydd a
dealltwriaeth, a dyma sy’n ei gwneud yn bosib
i Tim a Bob ddod yn ffrindiau gorau. Fe wnes
i gymysgu porffor llachar a gwyrdd gwallgof
i ddangos gwahaniaeth nad oedd yno mewn
gwirionedd. Mae’r gath a’r ci chwe choes wedi
dod yn ffrindiau, hyd yn oed – job wedi’i gwneud!
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