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Cặp vợ chồng cãi nhau rồi xé luôn vé trúng kqxsmb
Posted by shadowgun1102 - 2019/11/28 12:00
_____________________________________

Theo thông tin được biết, một cặp vợ chồng đã may mắn sở hữu 5 tấm vé số trúng thưởng cho mình.
Tưởng chừng cuộc đời được thay đổi mà ai ngờ, chỉ vì cãi nhau mà xé luôn 5 tờ vé số để thời điểm xem
kqxsmb thứ 5 phải hối tiếc.
Người chơi trúng XSMB thứ 5 độc đắc là ai?
Đó là câu chuyện cũ của ông Nguyễn Văn V (54 tuổi), năm 2004 thì ông V may mắn trúng kqxsmb thứ 5
hàng tuần với 5 tờ vé số, nếu chỉ nói đến đây thì có lẽ chúng ta đã tưởng tượng ra viễn cảnh người đàn
ông này đi nhận giải, có trong tay vài tỷ đồng và cuộc sống từ ấy an nhàn, sung sướng hơn. Thế nhưng
không phải vậy.
Ông V ngậm ngùi nói: “Nếu ngày ấy không làm rách mất 5 tờ vé số thì cuộc sống của gia đình tôi đã
không đến mức vất vả như vậy. Tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại cũng do mình không đúng nên mới dẫn đến
cơ sự này, thôi thì trời chẳng cho lộc ta đành chịu vậy”.
Cách soi cầu xổ số miền bắc thứ 5 hàng tuần hay nhất từ các chuyên gia có kinh nghiệm chia sẻ được
cập nhật liên tục tại Xổ số miền bắc thứ 2, tại đây còn cập nhật nhiều thông tin kqxsmb thứ năm hữu ích
nhanh và chính xác nhất cho bạn.
Cặp vợ chồng cãi nhau rồi xé luôn vé số trúng thưởng
Câu chuyện trúng số của người chơi XSMB thứ 5
Theo lời ông V kể, người đàn ông này vốn thích chơi xổ số xsmb thu 2, ngay từ những ngày tháng còn trẻ
ông T đã thích nghiên cứu các con số và thi thoảng có nhiều tiền lại mua vé số về chơi.
Vợ ông V hoàn toàn không thích chồng chơi xổ số, bởi lẽ ông V chơi nhiều mà chưa bao giờ trúng, số
tiền ông bỏ ra chơi xổ số hàng tuần đủ để mua nhiều đồ dùng nhỏ nhặt khác cho gia đình. Thấy vợ cằn
nhằn nhiều, kinh tế lại thực sự khó khăn nên ông V dứt khoát bỏ chơi xổ số. Cho đến năm hơn 40 tuổi,
kinh tế vững vàng hơn ông V lại nghiện chơi xổ số lại.
“Tôi nghĩ thi thoảng mới mua một vài tờ thôi, như thế vợ cũng không ngăn cản, mà biết đâu lại có ngày
trúng lớn. Thế nhưng không ngờ càng chơi càng nhớ đến ngày xưa lại càng nghiện, có những ngày
không mua tấm vé số nào là thấy khó chịu”, ông V kể.
Cãi nhau rồi xé luôn vé số trúng thưởng
Gia đình ông cũng từ đẩy lục đục nhiều hơn, không ít lần ông V bị vợ xé vé số trước mặt nhưng chỉ
được vài hôm lại chứng nào tật ấy, dù biết là có thể trúng kqxsmb thứ năm.
Hôm đó vợ ông V có nhờ chồng đi mua thức ăn, chẳng biết lân la thế nào người đàn ông này lấy tiền
mua thức ăn mua về 5 tờ vé số, về đến nhà vợ ông bực tức mang 5 tờ vé số đó xé rách tan. Đến tối khi
kiểm tra xem kqxsmb thứ 5 thì ông V phát hiện mình trúng số độc đắc, nhưng vé số rách quá công ty xổ
số không chấp nhận trả thưởng.
“Tôi tức giận vô cùng nên đã tát vợ một cái, cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được, ngẫm tiếc hàng
tỷ đồng nhờ trúng kqxsmb thứ 5 hàng tuần. Suy đi nghĩ lại lại thấy mình cũng sai, vì sở thích của mình
mà bao lần gia đình vợ chồng cãi nhau. Lại nghĩ có lẽ số tôi chẳng được ăn lộc giời”, ông V nói. Kể từ ấy
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người đàn ông này bỏ hẳn việc chơi xổ số.
Cùng theo dõi những thông tin xổ số miền bắc thứ 5 hàng tuần hữu ích nhất như kết quả xổ số, dự đoán
xổ số, thống kê,...tại XSMB thu 2 hang tuan hoàn toàn miễn phí.
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