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Ад на вы ду ма ная гіс то рыя 
рас па вя дае пра ча ла ве ка, 
які доў га пра сіў Бо га аб 
аў та ма бі лі, а той прось бу 
не вы кон ваў. Муж чы на 
ўжо па чаў на ра каць, 
што ня бё сы за бы лі ся 
пра яго. Аж рап там 
ад не куль па чуў ся го лас: 
«Ты ха ця б ла та рэй ны 
бі лет зда га даў ся 
на быць…» Хто-хто, 
а рас паў сюдж валь ні кі 
ла та рэ ек мо гуць 
рас ка заць пра ўсе 
маг чы мыя спо са бы, 
які мі ка рыс та юц ца на шы 
су ай чын ні кі, каб вы цяг нуць 
вый грыш ны бі лет…

…Люд мі ла Ула дзі мі ра ўна і Ні на 
Іва наў на «пра да юць уда чу» ўжо 
до сыць даў но. Пер шая рас паў-
сюдж вае «Ва ша ла то» на пра ця гу 
дзе ся ці га доў, а дру гая — амаль 
тры нац цаць. Пра цу юць жан чы ны ў 
пе ра хо дах на дзвюх роз ных стан-
цы ях мінск ага мет ро. Мес цы, трэ-
ба ска заць, шмат люд ныя. Кож ны 
дзень мі ма пра бя га юць сот ні ча-
ла век, якія ма раць пра шчас лі вы 
вы па дак.

— Боль шасць, чые дум кі скі ра-
ва ны вы ключ на на вый грыш, ста-
яць і вы бі ра юць вель мі доў га. Ад-
ны со чаць, каб у ну ма рах не каль кіх 
бі ле таў трап ля ла ся ней кая пэў ная 
ліч ба, на прык лад, 6. У дру гіх ёсць 
свой шчас лі вы лік: дзень на ра-
джэн ня, да та вя сел ля і г. д. і яны 
ро бяць стаў ку вы ключ на на яго. 
Ці ка ва, што іс нуе і «ўні вер саль ны 
код». Вель мі мно гія хо чуць на быць 
бі ле ты з ліч бай 90 і ні ў якім ра зе 
не куп ля юць тыя, дзе ёсць адзін-
ка, — пры гад вае Ні на Іва наў на ўсе 
«ліч ба выя» пры мхі, якіх пры трым-
лі ва юц ца ама та ры ла та рэі.

А пры кмет, аказ ва ец ца, ня ма-
ла. Люд мі ла Ула дзі мі ра ўна так са ма 
ўзгад вае не каль кі:

— Па куп ні кі мо гуць па пра сіць 
ад ра зу па чак бі ле таў і ўзяць той, 
што ля жыць 13-м ці 7-м звер ху. На-
быць апош нія бі ле ты, што за ста лі ся 
ў рас паў сюдж валь ні ка, для не ка-

то рых так са ма пры кме та ўда чы, — 
рас па вя дае жан чы на.

Менш ра цы я наль ныя асо бы на 
ліч бах не за ся родж ва юц ца, а та му 
раз ліч ва юць, ві даць, на «шос тае 
па чуц цё», па прос ту пры гля да ю чы-
ся да сто са з бі ле та мі. Па ста яць-
па ста яць, па ду ма юць са бе неш та, 
і толь кі пас ля куп ля юць. Але ча сам 
«гіп на ты за ван ня» ча мусь ці не да-
стат ко ва. Та ды ў ход ідуць на шмат 
больш хіт рыя ме та ды…

…Адзін са спо са баў пры ва біць 
уда чу, у які ве раць ама та ры ла та-
рэі, — па пра сіць, каб бі лет вы бра ла 
дзі ця. Гэ та доб ра, ка лі свае ёсць. 
А ка лі ня ма, што ра біць? Пра віль-
на — «аран да ваць». Бы вае, ча ла-
век не каль кі хві лін ста іць і ча кае, 
па куль мі ма прой дуць ма ма ці та та 
з дзі цем. Та кіх спы ня юць і на стой-
лі ва про сяць да па маг чы ў важ най 
спра ве. Ча сам баць кі ча мусь ці пу-
жа юц ца і ма лых не пус ка юць.

Не ка то рым на быць вый грыш ны 
бі лет пе ра шка джа юць… улас ныя 

ру кі. Бо ка лі за блы та еш ся, у якім 
па рад ку імі ка рыс тац ца, усю спра ву 
змар ну еш. Так, гро шы рас паў сюдж-
валь ні ку «трэ ба» да ваць толь кі ле-
вай ру кой, а бі лет браць — толь кі 
пра вай. Гэ тае пра ві ла, да рэ чы, ча-
сам вы кон ва ец ца і на ад ва рот. Та ды 
бі лет бя рэц ца ле вай ру кой, бо яна 
«ад сэр ца».

— Час та про сяць і мя не вы цяг-
нуць, каб быў бі лет ад «май го сэр-
ца», — са сме хам пры гад вае Ні на 
Іва наў на.

Ка лі і гэ та не да па ма гае вы цяг-
нуць вый грыш ны бі лет, за ста ец ца 
толь кі звяр нуц ца да ма хі на цый з 
гра шы ма. У пе ра нос ным сэн се, 
зра зу ме ла. Пра ві ла ўда члі ва га 
гуль ца ў ла та рэю га во рыць, што ні 
ў якім ра зе нель га на бы ваць но выя 
бі ле ты на вый гра ныя гро шы. Іх трэ-
ба атры маць і аку рат на па клас ці 
ў ка ша лёк, а з яго вы цяг нуць су-
му «не ла та рэй на га» па хо джан ня і 
апла ціць чар го вую спро бу ска рыць 
уда чу.

Хто ж вый грае час цей: асо бы з 
ра цы я наль ным па ды хо дам ці тыя, 
хто спа дзя ец ца на шчас лі вы вы-
па дак? І Ні на Іва наў на, і Люд мі ла 
Ула дзі мі ра ўна лі чаць, што та кой 
за ка на мер нас ці не іс нуе. І ра цы я-
наль ным, і ры зы коў ным перш за 
ўсё да па ма гае шан ца ван не.

— Ка лі толь кі па чы на ла пра ца-
ваць, ах вот ных на быць ла та рэю 
бы ло столь кі, што ча сам на ват не 
ха па ла бі ле таў, — рас па вя дае Ні на 
Іва наў на. — Па мя таю ад на го хлоп-
ца. Ён пе рад кож ным ты ра жом 
на бы ваў па 200–300 бі ле таў. Не 
жар тую, са мая ма лая яго па куп-
ка — гэ та 120 штук. І, ві даць, гуль-
ня іш ла ўда ла, бо пры хо дзіў ён зноў 
і зноў. Ця пер, праў да, не ба чу яго. 
Ма быць, у ін шы ра ён пе ра ехаў.

Сён ня та кіх апан та ных па куп ні-
коў амаль не су стрэ неш. Але па-
ста ян ныя клі ен ты ўсё роў на ёсць. 
Ся род іх вель мі шмат пен сі я не раў. 
Але для іх гэ та хут чэй за ба ва, якая 
не да зва ляе су ма ваць. Та кія гуль цы 
не пра вя ра юць бі ле ты ў ін тэр нэ це 
пас ля ро зыг ры шу, яны з не цяр пен-
нем ча ка юць, ка лі ро зыг рыш па ка-
жуць па тэ ле ба чан ні.

Ні на Іва наў на пры га да ла яшчэ 
ад ну ці ка вую мэ ту па куп кі ла та рэй. 
Баць кі бя руць «ла то» для сва іх дзя-
цей, каб тыя… лепш за па мі на лі ліч-
бы. Аказ ва ец ца, шу каць аб' яў ле ны 
па тэ ле ві за ры лік на сва ім бі ле це 
ў над зеі неш та вый граць — гэ та 
не бла гая ма ты ва цыя для ву чо бы. 
Мо жа быць і яшчэ больш ці ка ва.

— Ад на па куп ні ца доў гі час 
на бы ва ла бі ле ты для свай го сы-
на-пад лет ка, — ка жа рас паў сюдж-
валь ні ца. — Ён быў за хоп ле ны ма-
тэ ма ты кай і ўсё ста ра ўся дзя ку ю чы 
сва ім здоль нас цям пра лі чыць, як 
жа мож на вый граць у ла та рэю. Не 
ве даю, што ў яго атры ма ла ся, але 
ця пер хло пец ву чыц ца ў прэ стыж-
ным уні вер сі тэ це.

Ні на Іва наў на, як са ма ка жа, 
заўж ды па куп ні коў «за ваб лі вае». 
Вы стаў ляе пе рад сва ім пра цоў ным 
мес цам шмат рэ кла мы — лю дзі 
ідуць за бі ле та мі больш ак тыў на. 
Вель мі пры цяг ва юць ува гу абя цан ні 
вя лі кіх вый гры шаў: ква тэр, ма шын 

ці каш тоў ных упры га жэн няў. Трэ ба 
ска заць, на ўсё гэ та зна хо дзяц ца 
шчас лі выя ўла даль ні кі, а чу жая ўда-
ча вель мі мно гіх ураж вае.

— Не як у мя не ку пі ла бі лет жан-
чы на, якая пас ля вый гра ла па ім 
300 міль ё наў руб лёў, — ка жа Ні на 
Іва наў на. — Я пра гэ та да ве да ла-
ся ад яе сяб роў кі, якая не па ле на-
ва ла ся спе цы яль на пры ехаць на 
«Пуш кін скую» — у над зеі, што і 
яна тут на бу дзе вый грыш ны бі лет. 
І ўво гу ле, гэ та амаль за кон: ка лі 
хтось ці адзін вый граў неш та каш-
тоў нае, ве дай, што куп ляць бі ле ты 
пры едуць ледзь не ўсе яго ка ле гі і 
зна ё мыя.

Час та пра да ва ла бі ле ты «ўлю-
бён цам лё су» і Люд мі ла Ула дзі мі-
ра ўна. Тыя, у ка го зда раў ся вя лі-
кі вый грыш, бы ва ла, вяр та лі ся з 
ка роб кай цу ке рак ці ша ка лад кай. 
Маў ляў, па дзя ліц ца ра дас цю…

І Люд мі ла Ула дзі мі ра ўна, і Ні на 
Іва наў на ў ла та рэю так са ма гу ля-
юць, але пры зна юц ца, што вый гры-
шы ў іх па куль не над та вя лі кія. А 
лю дзей, што кож ны дзень па ды хо-
дзяць да іх з на дзе яй вый граць, рас-
паў сюдж валь ні цы ха рак та ры зу юць 
так: ёсць ся род іх уся ля кія, на ват і 
вель мі аза ртныя. Але ўда ча ўсё ж 
рэч не прад ка заль ная і не пад да ец-
ца ні я кім хіт ры кам. Мож на на быць 
адзін бі лет і вый граць не каль кі 
міль ё наў, а мож на «ад шка да ваць» 
гро шай на сто штук, і ў вы ні ку за-
стац ца ні з чым. Абедз ве жан чы ны 
пры зна юц ца, што за шмат га доў 
пра цы так і не зра зу ме лі, як Спа-
да ры ня Уда ча вы ра шае, ка му ўсмі-
хац ца…

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

— Уво гу ле, я не та кі ўжо 
і заў зя ты гу лец, — пры гад-
вае Ні на Мі хай лаў на. — Ра-
ней час та гу ля ла ў ла та рэі, 
а вось апош нім ча сам зу сім 
ма ла. На бы ва ла бі ле ты ў 
Асі по ві чах з зар пла ты, мо-
жа, не каль кі ра зоў на ме сяц. 
Вый гра ва ла гро шы — на ват 
да 100 ты сяч да хо дзі ла, але 
сур' ёз ных сум не вы па да ла. 
Гэ та ад бы ло ся ў дзень на-
ра джэн ня май го ўну ка, які 
з дач кой жыў у Мін ску. Я 
на бы ла «двой ку» (ні ко-
лі не на бы ваю адзін бі-
лет: заўж ды бя ру два ці 
тры), па кла ла ў ка ша лёк 
і за бы ла ся пра гэ та. Па-
мя таю толь кі, што во чы 
«бра лі» адзін, а ру кі вы-
цяг ну лі ін шы.

Ні на Мі хай лаў на па-
спе ла ад свят ка ваць 
дзень на ра джэн ня ўну-
ка, з'ез дзіць у ад па чы нак 
ва Укра і ну і вяр нуц ца. А 
за бы ты ла та рэй ны бі лет 
ча каў свай го ча су ў ка-
шаль ку гас па ды ні…

— Я на ват не ве да ла, 
што нас шу ка юць, — ка-
жа Ні на Мі хай лаў на. — 
Да ва лі аб' яву па ра дыё, 
у га зе тах пі са лі. А мя не 
прос та не бы ло на ра-

дзі ме. Бі лет я пра ве ры ла 

ледзь не праз тры ме ся цы 

пас ля ро зыг ры шу — 9 лі пе-

ня. Зай шла ў банк па ней кіх 

пы тан нях, чар гі не бы ло, і 

я ўспом ні ла пра яго. У ка-

се пра ца ва ла мая зна ё мая, 

я па пра сі ла яе пра ве рыць. І 

тут яна ка жа: «Мі хай лаў на, 

па ад ным бі ле це ні чо га, па 

дру гім ёсць гро шы». Я смя-

ю ся: «Ну і коль кі там тых 

гро шай?». І тут яна па чы нае 
гля дзець то на ма ні тор кам-
п'ю та ра, то на мя не, по тым 
зноў на ма ні тор. Моўч кі бя рэ 
па пе ру і руч ку, неш та пі ша. 
Як уба чы ла я ліч бу на той 
па пер чы не, мя не быц цам бы 
то кам з га ла вы да пят пра ця-
ло: 427 міль ё наў 800 ты сяч 
руб лёў!..

Ака за ла ся, што ў той 
дзень на адзін з двух бі ле-
таў вы паў джэк-пот. Прыз — 
ад на па ка ё вая ква тэ ра ў Ба-
раў ля нах, аў та ма біль Skoda 
Fabіa і 5 міль ё наў руб лёў. 
Пас ля пе ра раз лі ку кош ту 
ква тэ ры гас па да ры атры ма лі 
яшчэ 5,5 міль ё на… Ма шы ну 
ў сям'і Ні ны Мі хай лаў ны ні хто 
не во дзіць, та му пе ра мож ца 
па лі чы ла за леп шае ўзяць 
гра шо вую кам пен са цыю. 

Гро шы яна па кла ла ў банк. 
Ка жа, што іх за бя рэ ўнук, 
яко му хут ка споў ніц ца 18 га-
доў. Ква тэ ра… Доў гія га ды 
ме на ві та ква тэр нае пы тан не 
бы ло га лоў най праб ле май 
дач кі Ні ны Мі хай лаў ны — 
жыл лё ў ста лі цы пры хо дзі ла-
ся зды маць. Ра зам з му жам 
і сы нам яна раз' яз джа ла па 
чу жых ква тэ рах. Та му та кая 
не ча ка ная ўда ча прый шла ся 
не прос та да мес ца — яна 
па да ры ла шчас це ўсёй сям'і. 
І, на пэў на, не мен шае шчас-
це са мой Ні не Мі хай лаў не: 
зра біць та кі па да ру нак род-
най да чцэ мо жа да лё ка не 
кож ны.

— Ця пер я на бы ваю бі ле-
ты кож ны ты дзень — ка лі ад-
чу еш ад ной чы смак пе ра мо гі, 
хо чац ца яшчэ. Дач ка ўжо год 

шчас лі ва жы ве са сва ёй 
сям' ёй у но вай ква тэ ры 
ў эка ла гіч ным квар та-
ле «Зя лё ны Бор». Пас ля 
гэ та га жыц цё са праў ды 
змя ні ла ся. Што ка заць, 
ка лі ўсе праб ле мы вы ра-
шы лі ся быц цам бы са мі 
са бой, ней кім цу доў ным 
чы нам. Лю дзі час та не 
ве раць у цуд, не ве раць 
у маг чы масць вый гры шу 
ў ла та рэю. Ка жуць, што 
ўсе гро шы да ста юц ца 
«сва ім». Так бы ло і з ма і мі 
ка ле га мі на пра цы. Усе су-
мня ва юц ца, што вый граць 
мо жа кож ны, што шан цуе 
са мым роз ным лю дзям. 
Але ця пер у іх ёсць прык-
лад та кой пе ра мо гі.

Яра слаў
ЛЫС КА ВЕЦ.

ВЫЙГРЫШ, ЯКІ ЗМЯ НІЎ ЖЫЦ ЦЁ 

Шчас лі вы бі лет  �

ЯК «КУ ПІЦЬ» 
УДА ЧУ?

— Ады хо дзя чы 2013 год вы даў ся да во лі скла да ным і 
не ад на знач ным. Кап рыз лі вае і вель мі пе ра мен лі вае 

на двор'е не раз вы му ша ла пе ра крой ваць пла ны. А вось 
на бе ла рус кіх да ро гах ён стаў знач на спа кай ней шым за па пя рэд-
ні: коль касць за гі ну лых ска ра ці ла ся. Бу дзем імк нуц ца да та го, каб 

2014 год вы даў ся яшчэ леп шым. І вель мі хо чац ца ўба чыць на ле та на 
да ро гах больш доб ра зыч лі вас ці і ўза е ма ра зу мен ня па між пе ша хо да мі і 
кі роў ца мі — ча го ім і жа даю!

Ган на БА НА ДЫК,
стар шы ін спек тар 

па асаб лі вых
да ру чэн нях
УДАІ МУС

Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

Ка жуць, цу ды зда ра юц ца ў пер шую чар гу 
з ты мі, хто гэ та га са праў ды хо ча. Ці, маг чы ма, 
з ты мі, хто ўжо ста міў ся ад жыц цё вых праб лем 
і га то вы вось-вось здац ца. Пры нам сі, ме на ві та 
та кая гіс то рыя зда ры ла ся з на шай ге ра і няй — 
Ні най Мі хай лаў най КА МА НОЎ СКАЙ, ра бот ні цай 
за во да аў та ма біль ных агрэ га таў з Асі по ві чаў. 
Яе даў нюю праб ле му вы ра шыў… бі лет. 
Ла та рэй ны.

— 2013 год па іні цы я ты ве Мінс пор ту быў аб' яў ле ны 
Го дам зя лё на га ту рыз му, та му ўсе мае дум кі бы лі пра 
яго. Ха це ла ся зра біць неш та асаб лі вае. З та го, што 
атры ма ла ся, — дзень ад кры тых дзвя рэй на аг ра эка ся дзі бах 
у маі, на ша на цы я наль ная кан фе рэн цыя ў снеж ні, кні га па аг ра-
эка ту рыз ме, якая вось-вось вый дзе, і но вая ін фар ма цый ная кам-
па нія ў пад трым ку на ша га ру ху «Прос тыя рэ чы». Сё ле та споў ні ла ся 
і мая ма ра: па бы ва ла ў Ке ніі. Жы ла ў пле ме ні ма саі, у сям'і, дзе шмат 
не толь кі дзя цей, але і жо нак. Пры ро да, а так са ма пры га жосць і муд-
расць гэ тых лю дзей па кі ну лі глы бо кі след. Жа даю, каб для кож на га 
чы та ча «Звяз ды» но вы год стаў так са ма чымсь ці ад мет ным і за па-
мі наль ным.

Ва ле рыя 
КЛІ ЦУ НО ВА, 
стар шы ня
праў лен ня
гра мад ска га 
аб' яд нан ня 
«Ад па чы нак
у вёс цы»:

Пра ві ла ўда члі ва га гуль ца 
ў ла та рэю га во рыць, 
што ні ў якім ра зе нель га 
на бы ваць но выя бі ле ты 
на вый гра ныя гро шы. 
Іх трэ ба атры маць 
і аку рат на па клас ці 
ў ка ша лёк.
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