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"Thuyết buôn vua" là ai?
Gia Đình VN
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Gốc

"Thuyết buôn vua" được biết đến là một thương nhân cự phách ở Hà
Nội thập niên 1990, dân chơi xe siêu sang cũng như bất động sản
hàng đầu, nổi tiếng với giai thoại tiêu mỗi ngày 1 tỷ và cuộc tình với giai
nhân Linh Nga.

Từng là cảnh sát, thương nhân giàu có

Trong những nhân vật đình đám bậc nhất từng một thời khuynh đảo giới
giang hồ có cái tên Trần Văn Thuyết (SN 1960, tức Thuyết “buôn vua” hay
Thuyết “chăn voi”).

"Thuyết buôn vua" từng là một cảnh sát trại giam của Bộ Công an nhưng
vì dính vào một vụ bê bối nên bị cho ra khỏi ngành.

VIDEO

Video đàn khỉ nối đuôi nhau đu dây
để giữ ấm gây bão mạng
SaoStar
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Trong những nhân vật đình đám bậc nhất từng một thời khuynh đảo giới

Sòng tài xỉu 'thua toàn diện' trong

giang hồ có cái tên Trần Văn Thuyết (Thuyết buôn vua)

quán cà phê mang tên Chiến Thắng
Thanh Niên

6 phút

Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, được biết đến là một thương nhân cự phách ở
Hà Nội thập niên1990, "Thuyết buôn vua" từng được xem là dân chơi xe
siêu sang cũng như bất động sản hàng đầu ởViệt Nam. Số tài sản của
Thuyết ở thời điểm này có thể tính tới con số hàng triệu với những siêu xe
như Mercedes Benz S550, Mercedes Benz S600, những căn biệt thự sang
trọng nằm tại những dãy phố trung tâm nổi tiếng của Hà Nội.

Mỗi ngày mang gần 1 tỷ để tiêu xài

Hyundai Elantra 2019 giá từ 1,29 tỷ
đồng 'đấu' Mazda3

Xét về độ chơi ngông, các đại gia hiện nay vẫn phải "nể" Thuyết buôn vua

Kiến Thức

12 phút

một bậc. Một thời, đại gia này từng tiêu tiền như nước.

Ở cái thời cực thịnh trong chuyện làm ăn ấy, "Thuyết buôn vua" sử dụng
chiếc Mercedes 6.0, loại xe siêu sang nhưng uống xăng như dân nhậu
chuyên nghiệp uống bia. Thuyết nhẩm tính mỗi buổi sáng, Thuyết quẳng
vào thùng xăng xe cỡ 3 chỉ vàng để tiếp nhiên liệu. Đi loăng quăng đến
chiều là lại cạn đáy.

Còn tiền tiêu vặt, Thuyết chỉ thích xài USD. Trong cốp chiếc Mercedes ấy
bao giờ cũng có hơn 40 đến cả trăm nghìn USD tiền mặt mà Thuyết mang
theo để chi xài.

Lĩnh án 20 năm tù

Lăn lộn trường đời kiếm sống, vươn lên đẳng cấp thượng lưu trong xã hội,
có những mối quan hệ "khủng" tới mức Năm Cam cũng phải cậy nhờ, rõ
ràng Thuyết "buôn vua" không chỉ là một đại gia đơn giản. Ông ta từng
được coi là một mưu sĩ cho “ông vua không ngai” của giới giang hồ Năm Cam”.

Khi vụ án Năm Cam bị đưa ra ánh sáng, Thuyết "buôn vua" đã phải lĩnh
án 20 năm tù giam vì tội móc nối với các quan chức, lãnh đạo để giúp
Năm Cam "chạy" án.

Biết đến nhiều với mối tình giai nhân Linh Nga

Tuy nhiên, "Thuyết buôn vua" được biết đến nhiều nhất khi có mối quan hệ
tình cảm với giai nhân Nguyễn Linh Nga. "Thuyết buôn vua" từng đính hôn
với diễn viên Nguyễn Linh Nga trước khi bị bắt. Nguyễn Linh Nga là một
người đẹp nổi tiếng không phải chỉ bởi nhan sắc nghiêng thành mà còn là
người phụ nữ giỏi giang và có trí tuệ hơn người.

Nguyễn Linh Nga từng chia sẻ với báo chí những năm sau này khi mọi
việc đã qua đi, rằng thời điểm đó cô là người đã giúp Thuyết rất nhiều để
giữ lại căn biệt thự tại Hàng Chuối mà Thuyết hiện đang ở sau khi được
đặc xá cùng tài sản.

Thuyết buôn vua" được biết đến nhiều nhất khi có mối quan hệ tình cảm
với giai nhân Nguyễn Linh Nga

Linh Nga cũng là người đã lặn lội từ Bắc chí Nam để lo liệu giúp Thuyết
trong quá trình xử án, khi ấy Thuyết bị tuyên án chung thân nhưng do được
nộp tiền khắc phục hậu quả nên được giảm án xuống 20 năm.

Linh Nga cũng trao đổi, cô khi ấy đứng giữa làn đạn của dư luận và đau
khổ, cùng lúc bỏ một số tiền quá lớn để giúp Thuyết nên cô và cả gia đình
bị rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tuy nhiên cô vẫn đưa cho mẹ
Thuyết một số tiền để dưỡng già. Mẹ Thuyết đã cảm ơn cô và nói:"Nó ra tù
nhất định nó sẽ chỉ đi tìm con mà thôi. Mẹ là mẹ nó mẹ biết."

Linh Nga không quay lại sau khi bị "Thuyết buôn vua" phản bội

Giữa dư luận đầy ác ý, cô gái 20 tuổi Linh Nga đã đứng lên đầy dũng
cảm để bênh vực cho Thuyết, trở thành một lá chắn đạn cho danh dự của
Thuyết trong khi chính những người bạn thân thiết nhất của Linh Nga và
Thuyết lúc đó đều cao chạy xa bay, hoặc quay ngược trở lại xúc phạm
Thuyết và Nga trên công luận.

Nhưng cuộc đời trái ngang, Nguyễn Linh Nga đã vô cùng đau khổ khi bị
chính các thành viên phía gia đình Thuyết truy xét cô về tiền bạc khiến cô
phải dọn ra khỏi chính căn nhà mới cưới của mình, những bức hình cưới
của Nguyễn Linh Nga và Thuyết treo trong nhà cũng bị gia đình Thuyết
phá bỏ.

Hơn thế nữa, ngay sau khi Nguyễn Linh Nga hoàn tất giấy tờ để giữ lại hai
căn biệt thự cùng toàn bộ tài sản đứng tên cho Thuyết, đồng thời kết thúc
việc giảm án của Thuyết xuống 20 năm, thì trong lần cô lặn lội vào trai
giam tại Tiền Giang để thăm nuôi Thuyết, cô bị ngăn cấm không cho vào
thăm nuôi và nhận được tin từ người cảnh sát viên nói rằng:"Anh Thuyết
đã gạch tên chị khỏi danh sách vợ và thay vào tên người khác".

Đau đớn vì bị hôn phu gạt tình cạn nghĩa, Linh Nga đã để lại tất cả tài sản
cho gia đình Thuyết quản lý và dọn về nhà cha mẹ đẻ. Với lòng tự trọng
của mình, Linh Nga không bao giờ quay trở lại trại giam thăm Thuyết kể từ
đó nhưng cô cũng không vì bị phụ tình mà có những lời lẽ cay độc trên
ngôn luận, Linh Nga đã chọn giải pháp "im lặng và phấn đấu". Vì vậy,
những năm sau này Thuyết có những lời kêu gọi, khen ngợi hết lời về cô
trên báo chí với hy vọng cô sẽ quay đầu, nhưng cô đã không một lời hồi
âm.

"Thuyết buôn vua và con gái sau khi ra tù

Hồi kết của "tình yêu tiểu thuyết" giữa Linh Nga và Thuyết buôn vua đã kết
thúc từ nhiều năm trước. Nhưng có lẽ, nó chỉ thật sự đặt một dấu chấm hết
khi chính tác giả Trần Văn Thuyết tâm sự : "Tôi nợ vợ con món nợ tình cảm,
bởi khi tôi khó khăn, họ đã ở bên tôi không một lời oán trách. Cuộc đời
còn lại, tôi sẽ dùng để trả nợ gia đình ."

Trong câu chuyện của người đàn ông đã tự do, bóng hồng hư ảo kia đã
chẳng còn được nhắc tới thêm một lần nào nữa, dù chỉ là trong kỷ niệm.
Và chắc hẳn, đó cũng là điều mà Linh Nga mong muốn, từ rất lâu rồi...

An Nguyên (tổng hợp)
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Bất Động Sản / Nga
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Mercedes Benz CLA thế hệ thứ 2 ra mắt tại CES
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XE HOT (12/1): Hyundai SantaFe 2019 chênh giá
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cả trăm triệu, những mẫu SUV đáng sở hữu nhất
năm 2019
Doanh Nghiệp

52 phút

TIN NÓNG
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Nhà giáo cần có chứng chỉ hành nghề: Vì sao
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Cô gái Quảng Ngãi 15 tuổi tử nạn sau khi liên tục
đăng status 'ước được chết'
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Thêm bốn sinh viên được trao Quyết định cử đi
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hóa
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nhân đôi
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Giá dầu đi xuống, kết thúc tuần tăng 7,5%
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Giải Nhất xã nông thôn mới đẹp ở Nghệ An
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58 phút

Nhập nội dung tìm kiếm

Xét Xử

Robert Mugabe

•

TAND Tỉnh Đắk Lắk
Hình Sự

•

Hacienda HealthCare

Điện Thoại

•

Video

•

Công An Tỉnh Gia Lai

Chủ Tiệm

•

Bệnh Viện

•

•

•

Dân Phố

•

Phụ Nữ

•

•

•

Tạp Hóa

Tư Đen

•

Cửa Hàng

Nguyễn Thị Bích Thuận

PHIÊN BẢN KHÁC

•

Nguyễn Như Mạnh

Nguyễn Văn Hùng

•

Trương Ngọc Trọng Lâm
•

Ma Túy

Lầu Thái Bảo Khoa

•

Phiên Tòa

•

•

Thi Thể

•

Vết Thương
•

Xác Chết

•

•

Cô Bé

Tàng Trữ

•

•

•

•

Thiện An

Cáo Trạng
•

Súng

•

•

Bị Can

•

•

•

Nghi Phạm

•

Vụ Án

•

•

Nail

Tòa Án
•

Thương Tích

•

•

Cảnh Sát

Chọi Gà

•

•

•

Đỗ Ngọc Lắm

Hiện Trường

Lê Văn Năm

•

•

Nguyễn Thị Xuân

Johanne Mapurisa

Công An
•

•

Phan Tấn Nghị

•

Lê Đình Hữu Phước

•

Lê Văn Bính
Bị Cáo

Đàn Ông

•

Vụ Trộm

Vợ Con

Công An Tỉnh Quảng Nam

Saymore Nhetekwa
•

TAND Thị Xã Buôn Hồ

Nguyễn Văn Thái

•

Krystal Whipple
•

•

•

•

•

Giết Người

•

•

Phùng Đức Khải

•

Ô Tô

Năm Tù Giam

LIÊN HỆ

NGƯỜI DÙNG

Giấy phép số 1818/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 05/05/2017
Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Công nghệ EPI * Chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Tùng

Báo Mới APPS

Giới thiệu

Báo Mới BÓNG ĐÁ

Điều khoản sử dụng

Báo Mới TỔNG HỢP

Quảng cáo

Nhúng tin vào trang web

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Báo Sinh Viên VN, D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (024) 3-212-3232 ext. 2947. contact.baomoi@epi.com.vn
BÁO MỚI tổng hợp và sắp xếp các thông tin tự động
bởi chương trình máy tính

