
 

 

Magician versus Chef 
 
Khi Chef đi thăm một hội chợ ở Byteland, anh ta gặp nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật có N hộp (được 
đánh số từ 1 tới N) và một đồng tiền vàng. Anh ta thách thức Chef chơi một trò với mình, nếu Chef 
thắng, anh ta có đồng xu, còn nếu thua, nhà ảo thuật sẽ bắt cóc Chef. 
 
Ban đầu, nhà ảo thuật đặt đồng xu vào hộp thứ X. Sau đó, anh ta thực hiện S lần đổi chỗ. Để chiến 
thắng, Chef cần chỉ ra chính xác vị trí của đồng xu sau tất cả những lần đổi chỗ. 
 
Trong mỗi lần đổi chỗ, nhà ảo thuật chọn hai hộp A và B, di chuyển phần bên trong của A (trước 
khi đổi chỗ) sang hộp B và phần bên trong của B (trước khi đổi chỗ) sang hộp A. 

 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên N, X và S. 

• S dòng tiếp theo. Mỗi dòng chứa hai số nguyên A và B thể hiện một cặp hộp sẽ bị đổi chỗ.  

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – thứ tự của hộp chứa đồng xu vàng sau 
tất cả những lần đổi chỗ. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100  

• 2 ≤ N ≤ 105  

• 1 ≤ S ≤ 104  

• 1 ≤ X, A, B ≤ N  

• A ≠ B 

• Tổng của S trong tất cả các test không vượt quá 2 * 105 
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Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

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

Output 

1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1:  
• Sau lần đổi chỗ đầu tiên, đồng xu ở hộp 4 
• Sau lần đổi chỗ thứ hai, đồng xu ở hộp 3 
• Sau lần đổi chỗ thứ ba, đồng xu ở hộp 2 
• Sau lần đổi chỗ thứ tư, đồng xu ở hộp 1 

 


