
Chef and Socks
Hôm nay, Chef tỉnh giấc và nhận ra rằng mình chẳng còn tất sạch nữa. Việc giặt giũ là không thể
đối với Chef, những lúc thế này, anh luôn luôn mua tất mới thay vì giặt những chiếc tất bẩn. Anh
lái xe đến cửa hàng thời trang, với money rupee trong túi anh ta bắt đầu chọn tất. Mọi thứ đều tốt
đẹp, nhưng sau đó Chef nhìn thấy một cái áo khoác với giá jacketCost rupee. Cái áo khoác cực
đẹp nên anh ta không thể kìm chế bản thân mua nó.

Thật thú vị, thay vì bán theo cặp, cửa hàng chỉ cung cấp một loại tất, để có thể bán từng chiếc tất
đơn lẻ một cách bất thường. Mỗi chiếc tất giá sockCost rupee.

Chef mua nhiều tất nhất có thể với số tiền còn lại của mình. Đương nhiên, cửa hàng có nhiều tất
hơn số lượng Chef có thể mua. Nhưng bây giờ, anh ta thích câu hỏi: liệu có ngày nào mà anh chỉ
còn 1 chiếc tất sạch hay không, nếu anh đeo một đôi tất mỗi ngày bắt đầu từ mai? Nếu ngày
không may đó tồn tại, in ra “Unlucky Chef”, ngược lại in ra “Lucky Chef”. Hãy nhớ rằng Chef
không bao giờ giặt hay dùng lại những chiếc tất đã đeo.

Dữ liệu vào:

 Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên - jacketCost, sockCost, money – lần lượt là giá tiền
của một chiếc áo khoác, một chiếc tất và lượng tiền ban đầu Chef có.

Dữ liệu ra:                                                                                                                                         

 Một dòng duy nhất, in ra "Unlucky Chef" nếu ngày đó tồn tại. Ngược lại, in ra "Lucky
Chef".

Ràng buộc:

 1 ≤ jacketCost ≤ money ≤ 109

 1 ≤ sockCost ≤ 109

Ví dụ:

Input:
1 2 3

Output:
Unlucky Chef

Input:
1 2 6
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Output:
Lucky Chef

Subtasks:

 Subtask 1: jacketCost, money, sockCost ≤ 103. 20 điểm
 Subtask 2: Ràng buộc gốc. 80 điểm

Giải thích:

Test #1:
Khi Chef đến cửa hàng, anh ta có 3 rupee. Sau khi mua áo khoác, anh ta còn lại 2 rupee chỉ đủ 
mua 1 chiếc tất.

Test #2:
Chef ban đầu có 6 rupee. Sau khi mua áo khoác, anh còn lại 5 đồng, đủ để mua một đôi tất với 
giá 4 rupee.
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