
Hội Hoa Lan Việt Nam                 www.hoalanvietnam.org 

 

Eric Hansen và Orchid Fever 
 

 

Eric Hansen là một nhà văn sống tại San Francisco, nhưng trong suốt 25 năm qua, ông đã đi 

khắp Â Châu, Trung Đông, Úc Đại Lợi, Nepal và Đông Nam Á Châu.  Ông là tác giả của những 

cuốn sách nổi tiếng: Motoring with Mohammed, Stranger in the Forest. 

 

Bài viết, quan điểm và hình ảnh của ông đã xuất hiện  

tại News York Times, Travel & Leisure, Condé Nast 

Traveler, Travel & Leisure, National Geographic, Outside 

Magazine và trên nhiều nơi trên thế giới.  Điạ chỉ email 

như sau: ekhansen@ix.netcom.com.  

 

Vào năm 2000, ông viết cuốn Orchid Fever do nhà xuất 

bản Wintage phát hành, chi nhánh của Random House 

Inc, New York. Từ đó đến nay biết bao nhiêu báo chí Hoa 

Kỳ và ngoại quốc đã ca ngợi và thán phục sự hiểu biết 

tường tận của ông với các loài lan, các khoa học gia tên 

tuổi trên thế giới cùng các tình tiết eo le mà chúng ta chưa 

bao giờ nghe qua. Ông cũng bầy tỏ quan điểm của ông với 

tổ chức CITES, với lề lối làm việc tắc trách, khó hiểu hay 

quá máy móc của nhiều quốc gia làm cho việc bảo tồn những giống lan hiếm quý không đúng 

với mục đích đã được đề ra.  

 

Với sự cho phép của tác giả, chúng tôi sẽ trích dịch một vài đoạn quan trong câu chuyện liên 

quan đến việc mà người ta gọi là Buôn Lậu Hoa Lan. Nhưng buồn thay chuyện đó lại dính dáng 

đến những người có tên tuổi và có thể nói là có công cống hiến cho hoa lan thế giới như Gunnar 

Seidenfaden chẳng hạn.  

 

Nếu muốn hiểu biết tường tận, xin hãy mua cuốn ORCHID FEVER để biết hết chi tiết những 

chuyện xẩy ra.  Mua sách Orchid Fever (xin bấm vào đây hoặc bấm vào hình):  

 

Eric Hansen, Author  

 

Placentia 2/2009 

BÙI XUÂN ĐÁNG 

 

http://www.amazon.com/Orchid-Fever-Horticultural-Tale-Lunacy/dp/0679771832
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