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Derbyn yr
Her Wyllt

EICH
RHANNWCH
AU
ANTURIAETH GE
E
L N
#WILDCHAL

Ewch i fyd natur a newid y byd!

BANT
A NI!

Rydw i
a
yr aur! m

Ewch allan i’r awyr agored gyda’ch teulu i brofi’r byd
cudd a gynigir gan y byd naturiol, yna byddwch yn
greadigol a gwneud eich rhan i’w helpu. Ymunwch
â’r RSPB a Grŵp LEGO ar antur drwy wneud dau
weithgaredd Her Wyllt: WAW Natur ac Uwchgylchu
dros Natur. Mae’r Her Wyllt yn ffordd i chi a’ch teulu
gysylltu gyda byd natur, gweithredu i’w achub ac
ennill gwobrau wrth wneud hynny. Cewch hyd i fwy o
brofiadau ar rspb.org.uk/wildchallenge; cwblhewch tri
gweithgaredd ‘helpu natur’ a thri gweithgaredd ‘profi
byd natur’ i ennill Gwobr Her Wyllt. Ydych chi’n barod
am yr her er mwyn ennill gwobr aur?

Sut i ennill gwobr
1

Cofrestrwch ar rspb.org.uk/wildchallenge

2

Cael hwyl efo byd natur

Ffotograffau: Dave Caudery

3 Gadewch i ni wybod am eich profiad! Lawrlwythwch dystiolaeth i’ch cyfrif Her Wyllt.

Mae’r pecyn hwn yn eiddo i
rspb.org.uk/wildchallenge

Tynnwch lun o bort
read
eich teulu yma
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Calendr WAW byd natur

Gwanwyn

I gwblhau’r Her Wyllt hon byddwch yn chwilio am brofiad o fyd natur sy’n gwneud i chi feddwl ‘WAW’. Fydd o ddim yn rhywbeth y byddwch yn ei weld bob dydd. Efallai ei fod yn rhywbeth nad ydych erioed
wedi ei weld o’r blaen, rhywbeth mawr, rhywbeth bychan bach neu rhywbeth hollol wych neu arswydus! Rhowch gynnig ar y rhain neu ychwanegwch eich rhai eich hun yn y blychau a ddarparwyd.

Ffotograffau: Dave Caudery, Eric Woods, David Broadbent, Mike Read, David Osborn, Laurie Campbell (rspb-images.com); Alphotographic (Getty Images)

Mawrth
GWNEWCH!

BLODEUO
Welsoch chi goeden
sy’n flodau o’i phen
i’w chynffon erioed?
Ewch i sefyll oddi
tani yn y gwynt ac fe
all ymddangos fel pe
bai’n bwrw eira!

GWNEWCH!

ARW YDDION
O’R GWANW YN
u,
Chwiliwch am floda
blagur dail ac
anifeiliaid yng
nghefn gwlad.

Ebrill
SYNAU’R
GWANW YN
ar
Gwrandewch ar ad
ll
ac anifeiliaid erai
au
ad
w
al
a’u holl
a synau.

LLYFFANTOD
DAFADENNOG
Mae cymunedau o
lyffantod dafadennog
ar droed! Fe’u
gwelwch yn sboncio
o gwmpas ac ewch
i chwilio am bobl yn
eich ardal sy’n eu
helpu i groesi ffyrdd.

rspb.org.uk/wildchallenge

GWENOLIAID
Chwiliwch amdanyn
nhw’n hedfan yn isel
uwchben glaswellt. Pa
mor agos maen nhw’n
mynd? Maen nhw wedi
hedfan yr holl ffordd
o Affrica!

Mai
CLYCHAU’R GOG
Ewch i grwydro’r
goedwig ac efallai
y byddwch yn
gweld y blodau
hardd hyn yn
ymestyn ymhell
i’r pellter!

CÔR Y WAWR
Codwch yn gynnar
iawn i wrando ar
gôr y wawr; hyd
yn oed yn y ddinas
mae o’n wych!

Waw,
mae byd
natur yn
w ych!
YSTLUMOD
Arhoswch
ar eich traed tan
y gwyll a chwiliwch
am ystlumod lleiaf.
Mi fyddan nhw’n
gwibio heibio yn
agos felly byddwch
yn barod i’w
gwylio!

GWNEWCH!

Ychwanegwch ei
WAW eich hun ymch
thynnwch lun o’r a a
hyn
welsoch chi!

FFORIO AM
FLODAU GW YLLT
Chwiliwch am floda
u
gwyllt mewn caeau,
ochrau ffyrdd ac
mewn craciau
mewn pafin.
Mae LEGO, logo LEGO a’r mân ffigurau yn nodau masnach y Grŵp LEGO. ©2022 Grŵp LEGO. Cedwir pob hawl.

3

Calendr WAW byd natur

Haf

I gwblhau’r Her Wyllt hon byddwch yn chwilio am brofiad o fyd natur sy’n gwneud i chi feddwl ‘WAW’. Fydd o ddim yn rhywbeth y byddwch yn ei weld bob dydd. Efallai ei fod yn rhywbeth nad ydych erioed
wedi ei weld o’r blaen, rhywbeth mawr, rhywbeth bychan bach neu rhywbeth hollol wych neu arswydus! Rhowch gynnig ar y rhain neu ychwanegwch eich rhai eich hun yn y blychau a ddarparwyd.

Ffotograffau: Dave Caudery; Ray Kennedy Genevieve Leaper, Laurie Campbell, Ben Andrew (rspb-images.com); Estuary Pig (Getty Images)

Mehefin

GWNEWCH!

Gorffennaf

SAFFARI
TRYCHFILOD
Chwiliwch am dryc
CYWION BACH
hfilod BYWYD Y TRAETH
o dan foncyffion, o
Mae llawer o
Chwiliwch am gywion
dan greigiau ac
bethau i’w gweld
bach sydd newydd
mewn pridd.
ar yr arfordir.
hedfan y nyth a hwyaid
Cewch hyd i fuchod
bach yn dysgu i nofio.
coch a chrancod
GLOŸNNOD BYW
meudwy mewn
Sawl lliw a phatrwm
pyllau creigiog, neu
welwch chi? Allwch chi
edrychwch
ar y môr
ddod o hyd i’w henwau
am
forloi
a
morfilod!
cyfatebol? Chwiliwch

Awst
GWNEWCH!

RHWYDO’R PWLL
Defnyddiwch rwyd
i ddarganfod
w
creaduriaid sy’n by
y
eb
yn
o dan w
dŵr yn y pwll.

am y peunog, blaenoren, glesyn y celyn
a’r fantell goch.

Ychwanegwch eic
WAW eich hun ymah
thynnwch lun yr hy a
rydych wedi ei we d
ld!

rspb.org.uk/wildchallenge

LINDYS TEIGR
Y BENFELEN
Mae lindys
streipiog yn
frith ar lysiau’r
gingroen cyn
newid i wyfynod
lliwgar.

MACHLUD
Waw, edrychwch
ar y lliwiau yna!
Lle mae’r machlud
gorau? Efallai ar y
traeth, neu ar ben
bryn?
CRICED A
SBONCYN GWAIR
Ar ddiwrnod poeth
cauwch eich llygaid
a gwrando ar y
sïo a’r clicio yn y
glaswellt tal. Ewch
yn agos i ddod o
hyd i un.

Mandr ychfilod!
Gw ych!

GWNEWCH!

GWYFYNOD GWYC
H
Crogwch gynfas we
n a’i
goleuo gyda fflachl
amp
wedi iddi dywyllu i we
ld
pwy fydd yn dod ar
ymweliad.

Mae LEGO, logo LEGO a’r mân ffigurau yn nodau masnach y Grŵp LEGO. ©2022 Grŵp LEGO. Cedwir pob hawl.
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Calendr WAW byd natur

Hydref

I gwblhau’r Her Wyllt hon byddwch yn chwilio am brofiad o fyd natur sy’n gwneud i chi feddwl ‘WAW’. Fydd o ddim yn rhywbeth y byddwch yn ei weld bob dydd. Efallai ei fod yn rhywbeth nad ydych erioed
wedi ei weld o’r blaen, rhywbeth mawr, rhywbeth bychan bach neu rhywbeth hollol wych neu arswydus! Rhowch gynnig ar y rhain neu ychwanegwch eich rhai eich hun yn y blychau a ddarparwyd.

Ffotograffau: Dave Caudery; Jenny Hibbert, Paul Sawer, Andrew Mason, Ernie Janes (rspb-images.com); Prathamesh Dixit (Getty Images)

Medi
ADAR
YSGLYFAETHUS
Chwiliwch am adar
ysglyfaethus yn
plymio ac yn cylchu
uwchben ffyrdd a
chaeau. Efallai y
gwelwch un ar bolyn
telegraff!

Hydref
LLIWIAU’R
HYDREF
Edmygwch y dail.
Sawl lliw welwch
chi? Yna ewch I
edrych ar y dail
yn agos!

AFAL DERW
Chwiliwch ar goed
derw ac oddi tanyn
nhw am y tyfiannau
hyn, sy’n digwydd fel
arfer o ganlyniad i
ymosodiadau gan
wenyn meirch, gwybed
bach a gwiddon.

GWNEWCH!

TRACIAU AC
ARWYDDION
Welwch chi ôl-traed
yn y mwd? Chwiliwch
d
am blu, blew neu hy
w
fa
d
yn oe
anifeiliaid.

rspb.org.uk/wildchallenge

Tachwedd
GWNEWCH!

DOL
FFWNG RHYFED
ng
Chwiliwch am ffw
r
u’
tia
ysgw ydd, clus
u
ysgaw a chwpana
robin goch mewn
coedlannau.

GWYDDAU
Mae heidiau’n
cyrraedd y DU
ar gyfer treulio’r
gaeaf. Welwch chi
nhw ar ffurf ‘V’ yn
hedfan uwchben?

CEIRW YN CWFFIO
Mae ceirw yn
brwydro’n erbyn ei
gilydd bob blwyddyn
yn olygfa ryfeddol
– ond peidiwch â
mynd yn agos!

GWNEWCH!

DAIL A HADAU
Chwiliwch am ddai
l
a hadau ar y
ddaear o dan goed
a cheisiwch eu
Ychwanegwch eich
WA
W
hadnabod.
eich hun yma a th
ynnwch
lu

STORMYDD
Â’r gwynt yn rhuo
a’r glaw’n pistillio,
fe all stormydd
fod yn gyffrous
iawn! Arhoswch yn
glyd a diogel wrth
fwynhau’r synau
a’r golygfeydd
trawiadol.

Ydych
chi wedid
dod o hyw
i’ch wa
erbyn
hyn?

n yr hyn welsoch
chi!

Mae LEGO, logo LEGO a’r mân ffigurau yn nodau masnach y Grŵp LEGO. ©2022 Grŵp LEGO. Cedwir pob hawl.
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Calendr WAW byd natur

Gaeaf

I gwblhau’r Her Wyllt hon byddwch yn chwilio am brofiad o fyd natur sy’n gwneud i chi feddwl ‘WAW’. Fydd o ddim yn rhywbeth y byddwch yn ei weld bob dydd. Efallai ei fod yn rhywbeth nad ydych erioed
wedi ei weld o’r blaen, rhywbeth mawr, rhywbeth bychan bach neu rhywbeth hollol wych neu arswydus! Rhowch gynnig ar y rhain neu ychwanegwch eich rhai eich hun yn y blychau a ddarparwyd.

Rhagfyr

Ffotograffau: Dave Caudery; Nick Upton, Ben Hall, Oliver Smart, Drew Buckley, Ray Kennedy, Richard Packwood (rspb-images.com)

HEIDIAU
Pa adar welwch
chi’n heidio
ar gaeau a
gwlyptiroedd yn
eich ardal chi?
Allwch chi eu
cyfrif?

Chwefror

Ionawr
GWNEWCH!

GWYLIO’R SÊR
Gyda’r nosweithiau
hir
mae hi’n amser gw
ych
i wylio’r sêr! Chwiliw
ch
am gawodydd o
sêr gwib.

TYLLUANOD
Gwrandewch am y
ddeuawd tw-ît (ieir)
a’r tw-ŵ (ceiliogod)
wrth i bâr o dylluanod
brych amddiffyn eu
tiriogaeth.

TORIAD GWAWR
Ewch i’r awyr agored
i wylio’r awyr yn y nos
yn troi’n goch ac ambr
– dydy’r haul ddim yn
codi’n gynnar iawn yn
ystod y gaeaf.
HEIDIAU O
DDRUDWENNOD
Chwiliwch am
heidiau enfawr o
ddrudwennod yn
troelli uwchben
gwelyau cyrs a
chaeau.

GWNEWCH!

GW YL IO ADAR
Chwiliwch am
adar yn y coed
noeth ac ar eich
bw ydw yr.
Ychwanegwch eich
eich hun yma a th WAW
yn
lun o beth welsoch nwch
chi!

rspb.org.uk/wildchallenge

BLODAU’R GAEAF
Allwch chi ddod o
hyd i swp o eirlysiau
a chrocysau wrth
fynd am dro drwy
goedlan neu barc?
GRIFFT LLYFFANT
Wrth i’r tywydd
droi’n fwy mwyn,
chwiliwch mewn
pyllau lleol am
lyffantod yn dodwy
clystyrau o grifft
llyffant. Faint allwch
chi ddod o hyd iddo?
GADEWCH I NI WYBOD AM EICH PROFIAD
I gwblhau’r gweitharedd hwn y cwbl
sy’n rhaid i chi ei wneud yw bod yn dyst i
rhywbeth ym myd natur sy’n gwneud i chi
ddweud ‘WAW’! Tynnwch ffotograffau,
tynnwch lun neu ysgrifennwch am eich
profiad. Cewch wybod mwy am sut i
arwyddo ar gyfer yr Her Wyllt a
lawrlwytho tystiolaeth o’ch
gweithgareddau ar rspb.org.uk/
wildchallenge. Trowch i dudalen
6 am gymorth.

GWNEWCH!

TYW YDD
GW YLLT
Ewch allan i’r
gw ynt, y glaw
a’r eira!

Mae LEGO, logo LEGO a’r mân ffigurau yn nodau masnach y Grŵp LEGO. ©2022 Grŵp LEGO. Cedwir pob hawl.
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Ein diwrnod WAW
Gadewch i ni wybod beth welsoch chi.

Llenwch y dudalen dyddiadur hon wrth adael i ni wybod am eich
profiadau. Mae eiliad WAW byd natur yn rhywbeth hollol wahanol a
wnaeth eich rhyfeddu!

Fy mhrofiad WAW
Dyddiad:
Amser:
Lle’r oeddem ni:
Tywydd:
Beth ddigwyddodd ar fy mhrofiad WAW?

Ffotograffau: Dave Caudery

WA
Mi oeWd!
hwnna d
anhyg ’n
oel!

rspb.org.uk/wildchallenge

Mae LEGO, logo LEGO a’r mân ffigurau yn nodau masnach y Grŵp LEGO. ©2022 Grŵp LEGO. Cedwir pob hawl.
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Ein diwrnod WAW

Roedd ein eiliad WAW byd natur yn
gwneud i ni deimlo …

Tynnwch lun eich eiliad WAW a chwblhewch y
cymeriadau i ddangos sut yr oeddech yn teimlo.

Anfonwch
y dudalen
hon fel
tystiolaeth o’ch
gweithgaredd
WAW Byd
Natur. Cewch
wybod sut i
wneud hyn ar
rspb.org.uk/
wildchallenge

rspb.org.uk/wildchallenge

Mae LEGO, logo LEGO a’r mân ffigurau yn nodau masnach y Grŵp LEGO. ©2022 Grŵp LEGO. Cedwir pob hawl.
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Anfonwch
neges WAW

Gadewch i’ch ffrindiau wybod am fyd natur.
Llenwch y cardiau post yma gyda’ch eiliadau WAW a’u
rhannu gyda ffrindiau. Efallai y byddwch yn eu hysbrydoli
i gael eiliadau WAW eu hunain!

Sut i wneud eich cardiau post

Ffotograffau: Dave Caudery

1

3

Ysgrifennwch am yr hyn
welsoch chi ar yr ochr
chwith. Tynnwch lun beth
welsoch chi ar yr ochr dde,
gyda’r cymeriad yn yr olygfa.

Ysgrifennwch enw a
chyfeiriad eich cyfaill,
ychwanegwch stamp a’i
bostio mewn blwch postio!

rspb.org.uk/wildchallenge

2

Plygwch y darn o bapur
yn ei hanner a’u gludo
gefn wrth gefn. Gallwch
eu gludo ar gerdyn i’w
gwneud yn gryfach.

D
DANFONIA !
ARBENNIG

Mae LEGO, logo LEGO a’r mân ffigurau yn nodau masnach y Grŵp LEGO. ©2022 Grŵp LEGO. Cedwir pob hawl.
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Uwchgylchu
dros fyd natur

Rydych wedi gweld pethau rhyfeddol
ym myd natur; nawr cewch wybod
beth allwch chi ei wneud i’w warchod.
Mae lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu yn wirioneddol bwysig
i helpu i warchod y blaned, ac wrth fod yn greadigol gallwch
hyd yn oed droi eich sbwriel yn rhywbeth sy’n helpu byd natur.
Dyma ychydig o syniadau i chi roi cynnig arnyn nhw.

Ffotograffau: Dave Caudery

POTIAU PLANHIGION
Mae llawer o hen
gynhwyswyr yn gwneud
potiau planhigion gwych.
Glanhewch hen botiau iogwrt
neu ganiau i greu potiau
plannu ar gyfer blodau sy’n
gyfeillgar i fywyd gwyllt.
SILWÉT FFENESTRI
Torrwch siapiau adar o bacedi
creision glân a’u tapio ar eich
ffenestri. Bydd hyn yn helpu
i rwystro adar rhag hedfan i
mewn i’r gwydr.

rspb.org.uk/wildchallenge

BWYDWYR GLOŸNNOD BYW
Mae caeadau poteli yn wych
fel bwydwyr gloÿnnod byw.
Cymysgwch un rhan o siwgr
gyda 10 rhan o ddŵr, rhowch
rhywfaint ar ddarn o wlân
cotwm a’i osod yn y caead potel.
Gosodwch y caead yn sownd
wrth gansen a’i adael y tu allan.

Helpu i
achub byd
natur!

Mae LEGO, logo LEGO a’r mân ffigurau yn nodau masnach y Grŵp LEGO. ©2022 Grŵp LEGO. Cedwir pob hawl.
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Creu eich syniadau eich hun
Gallwch gynllunio a chreu rhywbeth defnyddiol wrth
ddefnyddio deunyddiau wedi eu huwchgylchu a fydd yn helpu
byd natur! Tynnwch lun ohono yma.
1

3

Ffotograffau: Dave Caudery

Canllawiau defnyddiol

Beth am
ddy feisio
rhy wbet
h
gw ych?

rspb.org.uk/wildchallenge

2

● Meddyliwch sut y bydd eich
creadigaeth wedi ei uwchgylchu
yn helpu byd natur – a oes
problem benodol yr ydych am
geisio ei datrys?
● Meddyliwch lle byddwch yn
gosod eich cynllun. Gwnewch yn
siŵr na fydd yn troi’n sbwriel.
● Ewch drwy eich ailgylchu
am ddeunyddiau cyn eu rhoi
yn y bin neu mynd â nhw i’r
siop elusen.

Mae LEGO, logo LEGO a’r mân ffigurau yn nodau masnach y Grŵp LEGO. ©2022 Grŵp LEGO. Cedwir pob hawl.
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Uwchgylchu
bwydwr adar
Gallwch greu gorsaf byrbrydau i’r adar
wrth ddefnyddio hen botel blastig.
1

Gwnewch dwll bychan
yn ochr y botel, yn agos
at y gwaelod. Gwnewch
un arall ar yr un uchder
ar yr ochr gyferbyn.

2

Gwthiwch y ffon drwy’r
twll, yr holl ffordd
drwodd ac allan o’r twll
arall. Dyma le fydd yr
adar yn clwydo.

3

Gwnewch dyllau bwydo
bychain 4cm uwchben
pob clwyd. Mi ddylen
nhw fod oddeutu 7-8mm
o led.

Beth ydyc
chi’n galw rhh
e
hir o adar s
bach? Cy w!

Ffotograffau: Dave Caudery

Bydd angen

● Potel blastig gyda chaead
● Llinyn ● Ffon hir
● Hadau ● Siswrn

rspb.org.uk/wildchallenge

4

Gwnewch dyllau draenio
bach yng ngwaelod y
botel.

5

Llenwch eich potel
gyda hadau. Gallwch
ddefnyddio hadau ar
gyfer adar gwyllt,
hadau blodau’r haul neu
gynrhon y blawd.

6

Gosodwch linyn o
amgylch gwddf y botel
a sgriwiwch y caead yn
dynn, cyn ei grogi yn yr
awyr agored.

GWNEWCH!

BW YDW YR ADAR
Mae’n bw ysig gw
irio
eich bw ydw yr
yn rheolaidd, yn
ogystal â’
u glanhau.

Mae LEGO, logo LEGO a’r mân ffigurau yn nodau masnach y Grŵp LEGO. ©2022 Grŵp LEGO. Cedwir pob hawl.
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Uwchgylchu
nodwedd ddwr
Gallwch gyflenwi dŵr i’ch gardd er mwyn
i fywyd gwyllt ei yfed ac ymdrochi ynddo.
1

Trafodwch eich syniadau
a chynlluniwch sut
hoffech chi iddo fo
weithio. Sawl cynhwysydd
fyddwch chi’n eu
defnyddio? Sut fydd y dŵr
yn llifo?

2

Torrwch y topiau oddi ar
eich poteli. Dylai oedolyn
eich helpu gyda hyn.
Gorchuddiwch unrhyw
ochrau miniog gyda
thâp neu eu llyfnu gyda
phapur tywod. Torrwch
dopiau’r poteli fel bod
dŵr yn gallu tywallt
ohonyn nhw.

Ffotograffau: Dave Caudery

3

Tynnwch lun o amgylch
top potel ar waelod pob
cynhwysydd a thorrwch
y twll allan.

4

Gwthiwch dop y botel
drwyddo fo. Gwthiwch
dwll yng nghaead y botel
a’i sgriwio’n ôl i ddal y
darn sy’n tywallt yn ei
le. Gwnewch hyn eto
ar gyfer pob darn sy’n
tywallt.

5

Rhowch eich cynhwyswyr
yn sownd wrth y gansen
neu bren gyda glud a
llinyn. Gosodwch eich
pistyll yn y ddaear yn yr
awyr agored lle hoffech
ei wylio.

6

Llenwch y poteli gyda
cherrig fel bod y dŵr yn
gallu llifo drwodd ond
lle all mân greaduriaid
ddringo allan.

Bydd angen

● Poteli plastig neu gynhwyswyr eraill ● Darn hir o bren neu
gansen ● Pen marcio ● Glud ● Tâp ● Llinyn ● Siswrn

rspb.org.uk/wildchallenge

Mae LEGO, logo LEGO a’r mân ffigurau yn nodau masnach y Grŵp LEGO. ©2022 Grŵp LEGO. Cedwir pob hawl.
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Cwis i’r teulu

Pwy fydd ar y brig yn y gemau WAW
byd natur yma?
Rhowch brawf ar eich medrau gyda’r gemau hwyliog yma i’r
teulu. Gallwch chwarae un yn erbyn un, neu ffurfio timau!

1

Enwch ddau beth WAW
welsoch chi

5

Enwch un gweithgaredd
GWNEWCH a all eich helpu i
weld mwy o fyd natur

2

Enwch ddau beth WAW y
gwnaethoch chi eu harogli

6

Enwch un peth y gallwch ei
uwchgylchu a beth allwch
chi ei wneud ohono

3

Enwch ddau beth WAW a
glywsoch chi

7

Ffordd wych o helpu byd
natur yw drwy leihau,
_ _ _ _ _ ac ailgylchu.

4

Enwch ddau beth
WAW y gwnaethoch eu
cyffwrdd

8

Enwch bethau wedi eu
huwchgylchu y gallwch chi
eu defnyddio i greu bwydwr
adar. Barod ... ewch!

Charades

Dewiswch eich hoff eiliad WAW byd natur a welsoch chi, a’i actio i’ch teulu
ddyfalu. Gwnewch hyn yn eich tro – pwy bynnag sy’n dyfalu’r swm mwyaf
sy’n ennill. Cewch wneud synau anifeiliaid, ond chewch chi ddim siarad!

Ffotograffau: Dave Caudery

Gêm gofio

Mae’r unigolyn cyntaf yn dweud: “Ar ein diwrnod WAW byd natur welais i …”
ac yn enwi rhywbeth a welson nhw. Mae’r unigolyn nesaf yn ychwanegu’r
hyn a welson nhw. Gwnewch hyn yn eich tro i ychwanegu mwy. Os wnewch
chi anghofio rhywbeth ar eich rhestr, rydych chi allan o’r gêm!
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