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ORCHID FEVER: Cơn Sốt Hoa Lan 
 

 

Đầu năm 2009, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn yêu lan cuốn Orchid Fever nổi tiếng của nhà 

văn ERIC HANSEN.  (Xin xem Eric Hansen và Orchid Fever.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoalanvietnam.org/8D1e_of/Eric-Hansen-Orchid-Fever.pdf
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Cuốn sách này đã được nhiều nhà phê bình ca tụng, trong đó Tiến sĩ Joseph Arditti viết rằng:  

Trong 40 năm làm việc với tư cách một chuyên gia về lan, tác giả và chủ bút tờ Orchid Biology, 

tôi chưa đọc cuốn sách nào thấy hứng thú như cuốn Orchid Fever gồm những chuyện éo le, lạ 

lùng, kỳ thú rất hấp dẫn... 

Cuốn Orchid Fever gồm có 16 chuyện, tất cả đều liên quan đến những cây lan lạ lùng hiếm quý 

mà ít người biết đến:  

1. Journey to Fire Mountain  (Paphiopedilum sanderianum) 

2. Bodice Rippers  (Paphiopedlum Magic Lantern) 

3. The Wizard of OZ  (Phragmipedium besseae) 

4. Orchid Fever  (Cattleya labiata)  

5. Henry Azadehdel  (Paphiopedilum henryanum) 

6. The Fox Testicule Ice Cream of Kemal Kucukonderuzunkoluk  (Orchis provincialis) 

7. Au Yong and the Pollen Thief  (Paphiopedilum hookerae) 

8. The Orchid Judges  (Paphiopedilum Greyi) 

9. The Scent of an Orchid  (Cymbidium farberi) 

10. Perfumed Legs at the Oyster Bar  (Coryanthe speciosa) 

11. On the Road with Dr. Braem  (Paphiopedilum supardii) 

12. The Orchid Raids  (Paphiopedilum delenatii) 

13. A Visit to Kew Gardens  (Paphiopedilum micranthum) 

14. The Forbidden Flowers of Gunnar Seidenfaden  (Dendrobium lanyaiae) 

15. Orchids, Gun, and Harpsichords  (Paphiopedilum helenae) 

16. Tom Nelson and the Bog Orchids Rescue  (Cypripedium acaule) 

Trong số 16 cây lan này có 4 cây lan hài mọc tại VN gồm có 2 cây đặc hữu: Paphiopedilum 

delenatii và Paphiopedilum helenae. 

Với sự đồng ý của tác giả, trước đây chúng tôi đã phỏng dịch một số bài, nhưng còn nhiều 

chuyện rất éo le và lý thú, theo lời yêu cầu của bạn đọc, chúng tôi xin tiếp tục. Tuy nhiên khi 

dịch ra tiếng Việt không thể nào diển tả hết lời hay ý đẹp của tác giả, nếu có thể nên đọc nguyên 

tác bằng Anh ngữ.  
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