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Manon Ste ffan Ros
Dwed ychydig wrthon ni am Pobol Drws Nesaf.
Mae gen i blant fy hun, ac wrth iddyn nhw fod yn edrych ar
beth sy’n mynd ymlaen yn y byd ac yn clywed y newyddion
ar y radio yn y tŷ – ro’n i’n teimlo bod o’n syniad sgwennu
rhywbeth i’n atgoffa ni fel rhieni, ond i ddweud wrth blant
hefyd, ei bod hi’n ocê bod pawb ’chydig bach yn wahanol.
Mae’r stori am aliens: mae ’na aliens gwyrdd ac aliens
piws a mae eu ffordd nhw o fyw’n wahanol, maen nhw’n
siarad gwahanol ieithoedd ac mae’r stori’n sôn am ffitio
cyfeillgarwch o gwmpas y pethau yna.

Sut brofiad oedd ysgrifennu’r llyfr?
Dwi wastad wir yn mwynhau’r broses o sgwennu ond dwi’n
casáu ailddrafftio’r peth. Dwi’n casáu gwneud unrhyw waith
ar rywbeth pan dw i wedi ei orffen unwaith. Dwi’n eitha
diamynedd ond wnes i fwynhau hon yn enwedig achos ’mod
i’n gallu cydweithio efo Jac Jones unwaith eto, achos neith
Jac ddim jest gwneud y lluniau. Mae o’n fy holi i ac yn trio
gwthio’r stori ac yn trio rhoi rhyw haen wahanol yn y lluniau
hefyd, felly mae gennyt ti’r geiriau dwi wedi eu creu ond
hefyd mae gennyt ti’r byd dwi a Jac wedi ei greu ar y cyd.

“Am gymeriadau
gwych. Dwi wrth fy modd
gyda nhw. Maen nhw’n fy
atgoffa o fy nheulu!”
disgybl Ysgol Gynradd
Dyffryn Banw

“Dyma gamp partneriaeth
awdur profiadol a darlunydd
crefftus yn eu gem o lyfr. Mae stori
Manon Steffan Ros a dehongliad lluniau
Jac Jones yn ddeuawd perffaith.”
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