
E - Petak Umpet 
Time Limit : 1 second 

Di suatu daerah pedesaan yang jauh dari Surabaya diadakan lomba petak umpet, di dalam 
permainan ini 1 orang pemain menjadi seeker dan pemain lainnya adalah hider. Benny, mantan 
kontestan ILPC, merasa tertantang dan mengikuti lomba tersebut. Ternyata, tempat 
persembunyiannya tidak seperti petak umpet pada umumnya, dimana pemain bisa bersembunyi 
di segala tempat. Tempat persembunyiannya berupa sebuah box-box besar yang jumlahnya 
sesuai dengan peserta hider dimana 1 box hanya dapat menampung seorang hider. Jadi, secara 
singkat tugas seorang hider adalah menempati sebuah box untuk di tempati dan sang Seeker akan 
memilih box secara acak. Hider dinyatakan gugur apabila box yang ditempatinya dipilih oleh 
seeker. 

Untungnya, Benny mendapat bocoran bahwa sang seeker memilih box berdasarkan sebuah pola. 
Seeker akan memilih 1 box pertama, kemudian melewati 1 box setelahnya dan memilih box 
berikutnya (box 3). Setelah itu seeker akan melewati 2 box sesudahnya(box 5) dan seterusnya. 
Jika sudah melewati semua box maka perhitungan akan diputar kembali ke box pertama. 
Perhitungan tidak akan dilakukan pada box yang sudah terpilih. 

Di saat Trial, terdapat 5 kontestan. Karena Benny anak yang pintar berlogika, ia langsung dengan 
cepat menempati box ke-4. Seeker akan memilih secara berurutan box ke-1, ke-3, ke-2, dan ke-5 
sehingga Benny yang memenangkan Trial saat itu. Akan tetapi Lomba sesungguhnya diikuti oleh 
banyak kontestan sehingga Benny tidak mampu menyusun strategi secara cepat. Bantulah Benny 
memenangkan lomba! 

Format Input: 
Input diawali dengan bilangan T(1<=T<=50) yang merupakan jumlah kasus. Setiap kasus terdiri 
dari 1 bilangan bulat N (1 ≤ N ≤ 104) yang menyatakan jumlah peserta. 

Format Output: 
Untuk setiap kasus output diawali dengan “Case #i: “ (tanpa petik, dimana i adalah urutan 
kasus), diikuti dengan sebuah bilangan bulat yang menyatakan nomor kotak yang harus 
ditempati Benny supaya menang. 

Contoh Input: 
4 

5 

1 



2 

20 

Contoh Output: 
Case #1: 4 

Case #2: 1 

Case #3: 2 

Case #4: 13 
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