
Bill Morgan: O homem mais sortudo do mundo! 
 
O australiano Bill Morgan entrou em coma, voltou a vida e ganhou na             
loteria 2 vezes! 
 
O australiano Bill Morgan é a pessoa mais sortuda do mundo: enganou a morte – sobreviveu                
a um acidente de carro e um ataque do coração e voltou a vida – e depois ganhou na loteria                    
não só uma vez, mas duas vezes! Bill Morgan quase perdeu tudo que tinha , mas acabou                 
ganhando mais do que podia imaginar! 
 
A história do mais incrível vencedor da loteria, e uma das histórias mais emocionantes no               
mundo das loterias você confere aqui! Vamos contar desde o começo! 
 
Quando o australiano Bill Morgan morreu  
 
Em 1989, Bill Morgan era motorista de caminhão e escapou por um triz de ser esmagado                
durante um acidente de trânsito. Bill Morgan sobreviveu a batida , mas acabou sofrendo um               
ataque cardíaco no susto do acidente. Bill Morgan foi para a U.T.I, onde administraram um               
medicamento que provocou uma alergia grave, e o coração de Bill Morgan parou de bater. 
 
 
 Bill 

Morgan: sobreviveu ao coma e ganhou na loteria 2 vezes. 
 
Bill Morgan foi declarado clinicamente morto por 14 minutos, e conseguiu voltar a vida. Mas               
voltou em estado vegetativo e ficou em coma por mais de uma semana. Os médicos               
aconselharam a família a desligar os aparelhos. Mas a família tomou a decisão de mudar de                
hospital, o que pode ter salvado a vida de Bill Morgan. 



 
 
 
 
O Primeiro milagre na vida de  Bill Morgan 
 
Depois de 12 dias, milagrosamente Bill Morgan acordou do coma e se recuperou totalmente              
sem nenhuma sequela Bill Morgan teve sorte o suficiente para se recuperar sem nenhum              
problema sério de saúde. 
Depois do período no hospital, Bill Morgan ganhou uma nova visão da vida e se tornou uma                 
pessoa mais otimista. Ele até reuniu coragem para pedir a namorada, Lisa Wells , em               
casamento. Ela aceitou! 
 
A loteria e a vitória de Bill Morgan 
 
Algum tempo depois de ter pedido a namorada em casamento, Bill Morgan decidiu tentar a               
sorte na loteria. Ele comprou uma cartela de raspadinha e, na hora, ganhou um carro que na                 
época valia cerca de 17 mil dólares australianos: quase 50 mil reais hoje. Bill explodiu de                
felicidade! 
A história de Bill Morgan chegou em uma estação de TV da cidade de Melbourne, que                
decidiu cobrir toda a trajetória do coma ao carro na raspadinha. 
A estação de TV decidiu filmar uma reconstituição de Bill com o cartão da raspadinha, então                
Bill comprou outra raspadinha e aconteceu o mais improvável: Bill ganhou mais 250 mil              
dólares australianos ao vivo na TV ! Mais de 600 mil reais! 
“ Eu acabei de ganhar 250 mil doláres!” Bill disse na TV “ E não é brincadeira!”. Emocionado,                  
ele   ligou para a noiva Lisa Wells para dar a notícia.  
 
Bill Morgan no site Snopes – A história toda era uma farsa? 
 
Não , não era uma farsa. O site gringo Snopes.com que investiga farsas e boatos nunca                
desmentiu a história de Bill Morgan. A história de Bill Morgan é verdadeira, aconteceu ao vivo                
na TV australiana. A CNN e a BBC também fizeram reportagens. A história é tão intigrante                
que inúmeros sites na internet se dedicam a fazer fact chek para confirmar a verdade e o                 
resultado é sempre um só: Bill Morgan realmente sobreviveu a um acidente, ficou em coma e                
ganhou duas vezes na raspadinha! Talvez ele seja o homem mais sortudo do mundo! 
 
Bill Morgan hoje 
 
Depois de ganhar os 250 mil dólares, Bill Morgan disse que a estratégia para ganhar era                
“continuar comprando cartelas de raspadinha até ganhar o prêmio”. Mas agora que já             
conseguiu o prêmio, Bill Morgan não compra mais raspadinhas. A gente espera que Bill e               
sua noiva Lisa estejam felizes e vivam uma longa vida juntos sem preocupações financeiras.              
E o mais impressionante: no ano anterior ao de vencer na raspadinha duas vezes, Bill               
Morgan estava com problemas financeiros, vivendo em um trailer. Em um ano ele consegue              
dinheiro para se casar com a mulher dos seus sonhos, já que usou o prêmio para comprar                 



uma casa. A noiva, Lisa Wells afirmou depois do casamento “ Só espero que ele não tenha                 
usado toda a boa sorte de uma vez” . Esperamos que não! 
E a história de Bill Morgan serve para nos lembrar: as vezes estamos sem sorte, mas nunca                 
sabemos o dia de amanhã. Temos sempre uma chance da sorte retornar e das coisas               
melhorarem!  

Fonte: lottery critic    
https://www.lotterycritic.com/lottery-winners/bill-morgan-beats-250k-lottery-and-death/#bill-mo
rgan-dies 
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