
 

 

Help Watson Escape 
 
Zombies zombies everywhere!!  
 
Có N zombie trong thế giới song song của zombie. Có vô số ô tô không được sử dụng, các ô tô 
chỉ được phân biệt bằng màu sắc. Có K màu xe. 
 
Cha zombie có thể tạo ra số lượng zimbie con bất kỳ ( có thể là 0 ). Các zombie đều có cha ngoại 
trừ zombie trưởng được sinh ra trong mùa đông bằng sự kết hợp của băng và lửa. 
 
Bây giờ, các zombie đang gặp một khó khăn lớn để đi đến văn phòng mà không có ô tô, do đó 
chúng quyết định sử dụng những ô tô có sẵn. Mỗi zombie chỉ cần một chiếc xe. Zombie trưởng 
tổ chức một cuộc họp để bàn về vấn đề này, hắn quyết định cho mỗi zombie chọn xe cho mình. 
 
Trong số tất cả những chiếc xe, zombie trưởng chọn 1 chiếc cho mình. Giờ, hắn gọi tất cả các 
con của mình đến tự chọn ô tô. Sau đó chúng gọi con của chúng và cứ tiếp tục như vậy cho đến 
khi mọi zombie đều có ô tô. Zombie trưởng biết rằng đó không phải là một ý tưởng hay khi cho 
trẻ con có những chiếc xe cùng màu với cha chúng, bởi có thể nhầm lẫn khi sử dụng. Do đó, hắn 
thi hành luật này trong việc chọn xe. 
 
Giáo sư Jame Moriarty là một tên tội phạm thông minh và đã bẫy Watson trong thế giới zombie. 
Sherlock tới và gặp zombie trưởng. Zombie trưởng nói với Sherlock rằng sẽ để cho Watson tự do 
nếu Sherlock nói cho hắn số cách chọn xe lớn nhất bởi N zombie trong hệ thống. Hệ thống biểu 
diễn mối quan hệ cha con của N zombie. Bởi câu trả lời có thể lớn nên chỉ cần nói câu trả lời lấy 
phần dư cho 109 + 7. Shelock không thể chính số lướng, do đó anh ta tin tưởng bạn sẽ giải quyết 
được bài toán này giúp anh ta. 
 
Dữ liệu vào: 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test. 
• Mỗi test chứa 2 số nguyên N và K lần lượt là số zombie và số màu xe. 

  
Dữ liệu ra: 

• Với mỗi test, in ra 1 dòng chứa câu trả lời 
 
Ràng buộc: 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N ≤ 10^9 
• 1 ≤ K ≤ 10^9 

 
Subtasks: 
Subtask #1 : (10 điểm) 
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• 1 ≤ T ≤ 20 
• 1 ≤ N, K ≤ 10 

Subtask 2 : (20 điểm)  
• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N, K ≤ 10000 

Subtask 3 : (70 điểm)  
• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N, K ≤ 10^9 

 
Ví dụ: 
 
Input : 
2 
2 2 
3 3 
 
Output : 
2 
12 
 
Giải thích: 
 
Trong ví dụ đầu, có 2 zombie. Đặt tên chúng là Z1 và Z2. Cho một hệ thống với Z1 là cha của 
Z2. Có 2 màu, giả sử là đỏ và xanh. Nếu Z1 chọn đỏ thì Z2 phải chọn xanh. Nếu Z1 chọn xanh 
thì Z2 phải chọn đỏ. 
Chú ý rằng một hệ thống khác là Z2 là cha của Z1. Trong hệ thống đó số cách chọn vẫn là 2. 
Do đó số cách chọn lớn nhất là 2. 
 
Trong ví dụ 2, có 3 zombie Z1, Z2, Z3 và có 3 màu xe giả sử là đỏ, xanh dương và xanh lá. Một 
hệ thống với số cách lớn nhất bằng 12 là Z1 là cha của Z2, Z2 là cha của Z3. Zombie Z1 có thể 
chọn ô tô màu đỏ, xanh dương hoặc xanh lá. Z2 có thể chọn 2 màu còn lại ( bởi màu của chiếc xe 
không được giống với màu xe của cha ). Z3 cũng có 2 cách chọn màu xe ( một màu giống với 
Z1, màu còn lại khác cả Z1 và Z2 ). Hệ thống này có 12 cách chọn màu xe khác nhau. 


