
 

Chef-Detective 

Chef là một thám tử tư. Anh ta được yêu cầu để điều tra một vụ án giết người trong thành phố 
Frangton. 
Chef đã tới Frangton để điều tra về bọn mafia liên quan tới vụ án. Chef đã theo dõi một thành 
viên của băng đảng và tìm ra được bản đồ quan hệ giữa chúng. Anh ta biết rằng cơ cấu của 
một tổ chức mafia sẽ có một Don, người đứng đầu của tổ chức tội phạm. Mỗi thành viên chỉ 
báo cáo lại cho đúng một người khác trong tổ chức. Dễ dàng thấy là sẽ không có chu trình 
nào trong hệ thống liên lạc của chúng. 

Có N người trong băng đảng, để đơn giản ta đánh số thứ tự mỗi người từ 1 tới N, và Chef 
cũng biết người mà mỗi người bọn chúng sẽ báo cáo lại. Thành viên i sẽ báo cáo lại cho 
thành viên Ri. 
Giờ Chef muốn biết những sát thủ có khả năng sẽ liên quan tới vụ án để tiếp tục cuộc điều 
tra. Với kiến thức chuyên sâu về các hoạt động tội phạm, Chef biết rằng kẻ giết người phải là 
tên tội phạm cấp thấp nhất, là người mà không được ai báo cáo lên. Hãy tìm danh sách những 
sát thủ tiềm năng cho Chef. Vì Don không báo cáo cho người nào cả nên Ri sẽ bằng 0. 

Dữ liệu vào 
Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N. 
Dòng tiếp theo chứa N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng, số nguyên thứ i là Ri – người 
mà thành viên thứ i sẽ báo cáo lại. 

Dữ liệu ra 
Xuất ra danh sách các số nguyên cách nhau bởi một khoảng trắng theo thứ tự tăng dần – số 
thứ tự của các sát thủ tiềm năng. 

Ràng buộc 
 1 ≤ N ≤ 105 
 1 ≤ Ri ≤ N trừ Don, người có Ri bằng 0. 
 Đảm bảo rằng không có chu trình nào trong cơ cấu hệ thống bao cáo. 

Subtasks 
 Subtask #1 [20 điểm]: N ≤ 100 
 Subtask #2 [30 điểm]: N ≤ 10000 
 Subtask #3 [50 điểm]: Không có ràng buộc gì thêm 

Ví dụ 
Input: 

6 

0 1 1 2 2 3 

Output: 

4 5 6 

Giải thích 
Cơ cấu hệ thống báo cáo: 
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