
G - Menur 
Time Limit : 2 seconds 

Ababil masuk RSJ! Ya, kali ini jagoan labil kita dikira mengalami gangguan jiwa setelah 
mencuri 2 tusuk sate dari tukang sate di depan Ubaya. Akibatnya Ababil harus dibawa ke RSJ 
Menur oleh petugas Satpol PP Surabaya. 

Setelah menginap 2 hari, akhirnya Ababil dibebaskan karena ia bisa membuktikan dirinya bahwa 
ia bukan orang sakit jiwa. Akan tetapi, dia tidak dibebaskan dengan begitu saja. Karena si tukang 
sate masih marah dengannya, maka dia ingin mengetes Ababil untuk meloloskan diri dari jeruji 
kamar RSJ Menur sendirian. 

Semua kamar RSJ Menur dikunci dengan sebuah gembok khusus. Gembok tersebut dibuat dari 
beberapa tombol yang dinomori dari 1 s.d. N (1<= N <= 16). Berbeda dengan gembok kombinasi 
biasa, gembok ini hanya bisa dibuka apabila semua tombol gembok telah ditekan. Namun, 
penekanan pada sebuah tombol dapat menyebabkan beberapa tombol yang lainnya untuk naik 
kembali. 

Diberikan jumlah tombol, keadaan tombol-tombol sebelum Ababil mulai mencoba meloloskan 
diri dan tombol-tombol yang akan berubah apabila sebuah tombol tertentu ditekan, bantulah 
Ababil untuk mencari jumlah penekanan tersedikit yang dibutuhkannya untuk meloloskan diri 
dari RSJ! 

Format Input: 
Baris pertama berisi sebuah bilangan T (1 <= T <= 20) yang menunjukkan jumlah kasus. 

Baris pertama dari setiap kasus akan berisi sebuah bilangan N yang menandakan banyak tombol 
yang ada di gembok. Baris kedua terdiri dari bilangan N1 hingga Nnyang berisi 0 atau 1, dimana 
0 menunjukkan bahwa tombol tersebut telah ditekan dan 1 menunjukkan tombol tersebut belum 
ditekan. N baris berikutnya secara berurutan akan berisi bilangan M yang menandakan jumlah 
tombol yang akan naik bila tombol Ni ditekan diikuti dengan M bilangan, yaitu tombol-tombol 
yang akan naik. 

Format Output: 
Sebuah string “Case #x:  Y” untuk setiap kasus, dimana x merupakan nomor kasus (dimulai dari 
1) dan Y adalah jumlah penekanan minimum untuk membuka gembok. Apabila gembok tidak 
bisa dibuka dengan cara apapun, outputkan -1. 

Contoh Input: 
1 



4 

0 0 0 1 

3 1 2 3 

2 1 3 

2 3 4 

3 1 4 

Contoh Output: 
Case #1: 4 
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