
Os am gael y cyfle anhygoel i weld Kev Sutherland, sy’n awdur ac yn  
arlunydd gyda’r Beano, yn dylunio eich gwaith ac os am ennill iPads i chi a’ch 

ysgol, beth am roi cynnig ar Gystadleuaeth Agor y Llyfr.

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud er mwyn ennill yw ail-gyflwyno stori  
Feiblaidd mewn hyd at 500 o eiriau. Gall plant CA1 neu iau greu llun.

Rhaid i bob ymgais fod i mewn erbyn 24 Gorffennaf 2019.
Os am fwy o wybodaeth, cyfarwyddyd ar sut i roi cynnig arni a’r telerau  

ac amodau ewch i openthebook.net/competition.

openthebook.net
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