
 

Balsa For The Th 

Buddy NIM 
 

Alice, Bob và Charlie đang chơi một trò chơi mới có tên là Buddy NIM. Trò chơi này được chơi 
trên hai bàn. Ở bàn thứ nhất, có N đống chứa A1, A2,…, AN viên đá và ở bàn thứ hai có M đống 
chứa B1, B2, …, BM viên đá.  

Ban đầu, Alice chơi ở bàn thứ nhất và Bob chơi ở bàn thứ hai. Lượt chơi của mọi người là: 
Charlie, Alice, Bob, Charlie,  …. 

Alice và Bob chơi theo luật của game NIM cổ điển: Ở lượt của Alice, Alice phải loại bỏ một số 
lượng đá là số dương từ một trong các đống ở trên bàn của cô ấy và trong lượt của Bob, Bob phải 
bỏ đi một số lượng đá là số dương từ một trong các đống ở bàn của anh ấy. Ai không thể loại bỏ 
bất cứ viên đá nào từ các đống của mình thì sẽ thua cuộc. 

Charlie không chơi ở bàn nào. Thay vào đó, đến lượt của mình, anh ấy quyết định Alice và Bob 
có thể tiếp tục chơi tại bàn tương ứng của họ hay là tráo đổi vị trí.  

Alice và Charlie là bạn bè và họ cùng hợp tác, chơi theo cách tối ưu để đến chiến thắng của Alice 
(nếu có thể). 

Rõ ràng cuối cùng thì Alice hoặc Bob sẽ chiến thắng. Hãy xác định xem ai là người chiến thắng? 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T thể hiện số test. Các test được miêu 
tả như sau 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M 

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

 Dòng thứ ba chứa M số nguyên B1,B2,…,BM 

 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “Alice” nếu Alice chiến thắng hoặc “Bob” nếu Bob 
thắng. 

 

 

Snackdown 2019 Pre-Elimination Round 



Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 102  

 1 ≤ N, M ≤ 102  

 0 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i  

 0 ≤ Bi ≤ 109 với mọi i  

 
Ví dụ 

Input 

3 
3 1 
1 1 1 
3 
3 1 
1 2 4 
7 
1 1 
1 
1 

Output 

Alice 
Alice 
Bob 
 


