
Chef and Polyhedron

Chef rất thích hình học không gian. Gần đây anh ta được học về các khối đa diện. Trong lúc làm bài

tập về nhà, anh ta gặp một vấn đề mà anh ta không giải được. Bạn có thể giúp anh ta giải vấn đề này

không?

Bạn được cho một hình đa diện lồi. Mỗi mặt của khối đa diện là một đa giác đều. Tất cả các góc 

trên các mặt của khối đa diện đều bằng nhau. Bạn phải tìm số cách khác nhau để sơn tất cả các mặt 

của khối đa diện với C màu. Lưu ý rằng hai cách sơn được gọi là giống nhau nếu cách này có thể 

biến đổi sang cách kia bằng các phép xoay hay đối xứng qua rương trên hình đa diện được cho. Vì 

kết quả có thể rất lớn, xuất ra kết quả theo modulo 109+7.

Dữ liệu vào

Gồm đúng một bộ test.

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên dương – N (số lượng mặt của khối đa diện) và C 

(số màu có thể sơn)

N dòng tiếp theo chứa thông tin về các mặt của khối đa diện:

Số đầu tiên trên mỗi dòng là một số nguyên ki là số lượng mặt kề với mặt thứ i. Trên cùng một dòng

đó, ki số nguyên tiếp theo cho biết những mặt kề với mặt thứ i.

Dữ liệu ra

Xuất ra một số nguyên trên một dòng mô tả số cách khác nhau để tô màu một khối đa diện theo 

modulo 109+7.

Ràng buộc

• 4 ≤ N ≤ 25

• 1 ≤ C ≤ 109
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Giới hạn

• Subtask 1: Khối đa diện đều. Điểm  - 20

• Subtask 2: Như ràng buộc gốc. Điểm – 80

Ví dụ

Input:

6 2

4 2 3 4 5

4 1 3 5 6

4 1 2 4 6

4 1 3 5 6

4 1 2 4 6

4 2 3 4 5

Output:

10

Input:

4 4

3 2 3 4

3 1 3 4

3 1 2 4

3 1 2 3

Output:

35
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