
 

Balsa For The Th  

Chef and Happiness 
 

Yoda nói: “Bạn biết gì về hạnh phúc?” 

Chef chỉ vui vẻ khi có ba điều kiện sau: 

 Chef nấu được một bữa ăn ngon. 

 Chef AC một bài toán với một cách code gần như hoàn hảo. 

 Chef  nghĩ ra một bài toán mới với một dãy các số nguyêm 

Hôm nay, tất cả ba điều kiện đó đã được đáp ứng. Chef muốn bạn cảm nhận được niềm hạnh 
phúc của anh ấy và cung cấp cho anh ấy một lời giải cho bài tập mới về dãy số nguyên. Bài toán 
đó như sau:  

Cho một dãy các số A1, A2 , …, AN. Bạn cần xác định xem liệu rằng có thể chọn ra hai chỉ số i 

và j sao cho Ai ≠ Aj, nhưng ��� = ���  không? (Nếu được, Chef sẽ thưc sự hạnh phúc).  

 

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 chứa các số nguyên N.  

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2 , …, AN 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu "Truly Happy" nếu như Chef có thể chọn được chỉ 
số theo yêu cầu hoặc in ra "Poor Chef" nếu không thể chọn được. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 
 1 ≤ N ≤ 105 
 1 ≤ Ai ≤ N với mọi i 
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 2*105 
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Subtasks 

Subtask #1 (27 điểm): 1 ≤ N ≤ 1,000 

Subtask #2 (73 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

4 
4 
1 1 2 3 
4 
2 1 3 3 
5 
5 4 4 3 1 
5 
3 2 1 1 4 

 

Output 

Truly Happy 
Poor Chef 
Poor Chef 
Truly Happy 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Chef thực sự hạnh phúc vì ��� = ��� và A3 ≠ A1 

 Ví dụ 2: Không tìm được cặp chỉ số nào thỏa mãn. Ví dụ, ��� = ���  nhưng  A3 = A4.  

 


