Boekvertalers
Over het vak, de vertaler, de wereld en het boek
http://www.boekvertalers.nl

Van Tijl tot towel...
Websites en blogs over boeken, er zijn er werkelijk honderdduizenden. In elk geval veel te veel om
allemaal in één blogroll te passen. Toch zitten er vaak literaire pareltjes tussen, komische of
absurde sites, onverwachte onderwerpen, dingen die het lezen of bekijken echt wel waard zijn, info
voor vakidioten en andere boekenliefhebbers...
Natuurlijk wil Plankje Ongeregeld je die schat aan leeslekkers niet onthouden. Daarom vanaf
vandaag regelmatig een lijstje met nieuwe vondsten.
BiblioBuffet: 'serves up a banquet of zesty book reviews, piquant literary commentary, savory
bibliophilistic observations and tantalizing conversations.'
Het zal wel niemand verbazen dat ik via A Walk Through My Bookshelves meteen in de virtuele
boekenkast ben gedoken.
Library Designs: 'has everything to do with home libraries. From incredible home libraries to rare
books, magnificent bookcases to exquisite Persian rugs, exotic hardwood floors to ingenious library
contractors, and the greatest libraries known to mankind.'
Voor mij ontbreken de gemakkelijke stoelen en banken in de rubriek Library Furnishings, een
bureau en harde stoel lezen nu eenmaal minder lekker, toch?
Volksverhalen Almanak: 'biedt 1094 volksverhalen uit verschillende landen en culturen. Begin hier
uw reis door de mooiste verhalen, sprookjes, fabels, mythen, sagen & legenden uit de rijke
verteltraditie van de wereld.'
Negeer de advertenties en zoek verhalen op thema, land, soort, trefwoord, gelegenheid enzovoort.
Wie de smaak te pakken heeft, kan ook terecht bij de Nederlandse en Vlaamse Volksverhalenbank
. Straks Tijl Uilenspiegel wordt zelf gestolen lezen, denk ik, omdat de titel zo guitig is.
TwitterLit: 'a site that serves up literary teasers twice daily. At 5:00 AM and 5:00PM Eastern Time.'
Note to self: te vermijden wanneer een deadline griezelig dichtbij komt!
Technovelgy: 'explore the inventions and ideas of science fiction writers - over 1,335 are available.'
'Chairdog', 'strakh', 'droud'... Sciencefictionfans zijn hier wel enige uurtjes zoet mee. Don't forget
your towels guys!
Het oorspronkelijke Linklekkers lees je op Plankje Ongeregeld
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