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Gần tới Giáng sinh, bác sĩ D muốn có được “không khí Giáng sinh”. Bước đầu tiên, anh ấy cần 
trang trí ngôi nhà của mình. Do đã hết đồ trang trí trong nhà, nên anh ấy phải đi mua chúng ở một 
trung tâm mua sắm.  
 
Trung tâm mua sắm có thể được mô tả bằng một đường thẳng và các cửa hàng là các điểm trên 
đường thẳng đó. Có đúng K loại đồ trang trí mà bác sĩ D muốn mua nhưng mỗi loại anh ấy chỉ cần 
mua 1 món. Bác sĩ D biết rằng có N cửa hàng trong trung tâm mua sắm và cửa hàng thứ i trong 
chúng được đặt tại điểm Pi, cửa hàng này cũng chỉ bán duy nhất đồ trang trí dạng Di và nó chỉ mở 
cửa trong đoạn thời gian [Li, Ri]. Bác sĩ D có thể đỗ xe tại bất cứ điểm nào trong trung tâm mua 
sắm. Sau đó, anh ấy bắt đầu việc mua K loại đồ trang trí. Do những đồ trang trí khá nặng, D phải 
ngay lập tức mang một món đồ về cất ở xe và sau đó tiếp tục mua món đồ khác. D biết rằng anh 
ấy thực hiện cực nhanh (mua sắm và quay về cất các món đồ thì không mất thời gian), tuy nhiên 
anh ấy không thích đi bộ quanh trung tâm mua sắm và mang theo các món đồ trang trí nặng như 
vậy.  
 
Do đó, anh ấy tự hỏi khi nào và ở đâu là thời điểm và vị trí tối ưu mà anh ấy nên đỗ xe để giảm 
thiếu tối đa việc anh ấy phải đi bộ và ôm theo rất nhiều món đồ trang trí một cách nặng nhọc. Anh 
ấy có Q dự đoán có dạng (Xi, Ti) với ý nghĩa rằng anh ấy sẽ đỗ xe ở điểm Xi và thời gian Ti. Bây 
giờ anh ấy tự hỏi độ dài ngắn nhất anh ất cần đi khi đang bê đồ trang trí nếu làm theo từng phỏng 
đoán trên. Hãy giúp bác sĩ D tìm các giá trị đó. 
 
Như chúng ta đều biết, bác sĩ D quá thông minh, giả sử anh ấy hành động theo cách tối ưu nhất 
sau khi vào trung tâm mua sắm. Nếu bác sĩ D đi vào trung tâm tại một thời điểm nào đó và anh ấy 
không thể mua được đầy đủ tất cả các đồ trang trí, anh ta sẽ trở về nhà và tự tay phá hủy Giáng 
sinh của mình. Trong trường hợp như vậy, in ra câu trả lời là −1. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa ba số nguyên N, Q và K. 

 N dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên Pi, Di, Li và Ri miêu tả một cửa hàng. 

 Q dòng tiếp theo chứa hai số nguyên Xi, Ti thể hiện dự đoán của bác sĩ D. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi dự đoán, in ra độ dài đường đi ngắn nhất mà bác sĩ D bê đồ với dự đoán đó. Nếu 
bác sĩ D không thể mua được đầy đủ tất cả các đồ trang trí, in ra câu trả lời là −1. 
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Ràng buộc 

 1 ≤ N, Q ≤ 106 
 1 ≤ Di ≤ K ≤ N 
 1 ≤ Pi, Li, Ri, Xi, Ti ≤ 109 

 

Ví dụ  

Input: 

3 5 2 
4 1 3 8 
7 2 1 13 
9 1 5 7 
8 5 
8 8 
5 7 
3 2 
2 6 

Output: 

2 
5 
3 
-1 
7 

 


