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A WEB SHERLOCKIANA

Os websites e os recursos sherlockianos na Internet são abundantes. Há um detalhado 

levantamento online no esplêndido texto de John Bergquist, “Sherlockian Resourses on 

the Internet: A Survey” (julho de 2003), www.tc.umn.edu/~bergq003/holmes/. O que se 

segue é uma lista selecionada.

GERAL

•  www.sherlockian.net, de Chris Redmond, um ponto de partida para quase tudo de sher-

lockiano que aparece na web.

•  Sherlocktron, outra compilação de links, incluindo as inestimáveis listas de Peter Blau 

sobre investiduras de Baker Street Irregulars, informação sobre os manuscritos canônicos 

e outros itens: http://members.cox. net/sherlock1/Sherlocktron.html

•  A bibliografi a online (e pesquisável) de DeWaal, Universal Sherlock Holmes: http://spe-

cial.lib.umn.edu/rare/ush/ush.html

•  O website ofi cial da Sherlock Holmes Society of London, com algum material do sempre 

esplêndido Sherlock Holmes Journal: www.sherlockholmes.org.uk

•  O website ofi cial dos Baker Street Irregulars: www. bakerstreetjournal.com

ARTHUR CONAN DOYLE

•  O website ofi cial da Arthur Conan Doyle Society: www.ash-tree. bc.ca/acdsocy.html

•  Obituário do New York Times: www.nytimes.com/learning/general/ onthisday/bday/0522 

.html
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•  O premiado www.siracd.com, que inclui material sobre espiritismo. 

•  The website dos Friends of the Arthur Conan Doyle Collection, na Toronto Metropoli-

tan Library: www.acdfriends.org

•  Uma exposição sucinta sobre o emaranhado assunto da posse por parte de Conan Doyle 

dos copyrights das histórias de Sherlock Holmes: www. sherlockian.net/acd/copyright.html

•  Uma lista essencial dos manuscritos de Conan Doyle, incluindo fac-símiles, criada por 

Randall Stock: http://members.aol.com/shbest/ref/ rfms.htm.

SHERLOCK HOLMES E JOHN H. WATSON

•  O espinhoso assunto das cronologias, e por que elas discordam, é enfrentado por Peter 

H. Wood, em seu ensaio “The Leading Problems of Chronology”: www.sherlockian.net/

world/chronology. html

•  Um site com versões em formato texto e a maioria das ilustrações de Sidney Paget é 

221B Baker Street de Michael Sherman em http://221bakerstreet.org. Muitos casos são 

apresentados também em formato Palm DOC e/ou Adobe Acrobat.

•  Um compêndio da obra de muitos diferentes ilustradores do Cânone é a  Pinotheca 

Holmesiana, www.bakerstreet221b.de/gallery.htm.

• Em http://mrmoon.com/moonfi nd/holmes/index.mv, o usuário encontra uma relação de 

palavras do Cânone que lhe permite procurar por palavra-chave e encontrar rapidamente 

as histórias em que ela aparece, em contexto.

•  Ainda em construção, o Sherlock Holmes Atlas em http:// roofi e.evo.org/sherlock/sher-

lock_atlas.html localiza muitas referências geográfi cas no Cânone.

RECURSOS VITORIANOS

•  Links de recursos eruditos para pesquisa vitoriana encontram-se em http://victorianre-

search.org

•  Um excelente compêndio pesquisável de recursos vitorianos, literatura contemporânea 

e comentários é o Victorian Dictionary em www. victorianlondon.org

• A Victorian Web, uma porta de entrada para estudos vitorianos atuais, está em 

http://65.107.211.206/victorian/victov.html

•  “Exquisite Victorian Links”, da sherlockiana dinamarquesa Mia Stampe, é uma excelen-

te coleção das mais variadas informações vitorianas na Internet, incluindo história, trajes, 

costumes e antiguidades: http://www. gfy.ku.dk/-ams/sh/victorian.html
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DISCUSSÕES

•  Qualquer pessoa seriamente interessada no Cânone pode assinar os Hounds of the In-

ternet, uma lista de debate por e-mail com mais de 500 membros. Envie uma mensagem 

para serv@listserv.kent.edu. Deixe a linha do assunto em branco e digite “subscribe houn-

ds-1 <Seu Nome>” no corpo da mensagem. Muitos sherlockianos eminentes escrevem 

para a lista. Qualquer pessoa pode ler resumos das mensagens da semana corrente em 

www.bcpl.lib.md.us/~lmoskowi/hounds/hounds.html, e os usuários podem escolher entre 

receber mensagens individuais ou agrupadas.

•  Mais amplamente acessível é o grupo de discussão alt.fan.holmes. A qualidade da dis-

cussão não está no nível de erudição dos Hounds of the Internet, mas a conversa pode ser 

acompanhada por qualquer pessoa que use um leitor-padrão para newsgroup (como o que 

está incorporado ao Netscape NavigatorTM).

Por fi m, meu próprio website, www.annotatedsherlockholmes.com, contém vários artigos 

que escrevi sobre aspectos abstrusos de Sherlock Holmes e do dr. Watson, bem como no-

tícias sobre este volume e o seguinte, noites de autógrafos e outros eventos, uma amostra 

de meu próximo livro na Sherlock Holmes Reference Library, links para alguns de meus 

outros livros e um link para o envio de e-mails para mim.


