
 

 

Reduce to One 

 
Bạn là một người bạn thân thiết của Chef. Lúc này, Chef đang rất bận rộn với công việc trong bếp. 
Chef nhờ bạn giải quyết một bài tập giúp anh ấy. 
 
Xét một dãy L gồm các số nguyên. Ban đầu, L chứa các số nguyên từ 1 đến N, mỗi số trong đó 
chỉ xuất hiện một lần (nhưng sau đó nó có thể chứa nhiều bản sao của một vài số nguyên). Thứ tự 
của các phần tử trong L không quan trọng. Bạn hãy thực hiện các thao tác sau N – 1 lần: 
 

 Chọn hai phần tử của dãy, gọi hai số đó là X và Y. Hai phần tử này có thể bằng nhau.  

 Xóa các phần tử đã chọn khỏi L.  

 Thêm số X+ Y+ X * Y vào dãy L. 

Cuối cùng L chỉ chứa chính xác một số nguyên. Hãy tìm ra giá trị lớn nhất của số nguyên đó. Do 
đáp án có thể rất lớn, hãy in ra kết quả với phần dư của 1,000,000,00 (109+7). 

 

Dữ liệu vào  

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên và là dòng duy nhất của mỗi test chứa một số nguyên N. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – giá trị lớn nhất của số cuối cùng còn lại 
trong dãy với phần dư của 109 + 7. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100,000 

 1 ≤ N ≤ 1,000,000 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ T, N ≤ 25 

 Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ 

Input 

2 
1 
2 

Output 

1 
5 

 


