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Не е лесно да сте Ели. В някои месеци тя трябва да бъде на толкова 

места едновремено, че е почти невъзможно да си организира 

програмата така, че да е възможно най-ефективна. Примерно само 

през месец Април има толкова състезания, конкурси, изпити в 

университета и други неща, че на нея й се налага да пропусне някои от 

тях или пък да ходи в един и същ ден на няколко. Вие решавате да й 

помогнете, като по даден брой мероприятия 1 ≤ N ≤ 18 и 

удовлетворението, което тя ще изпита ако отиде на някои от тях (или 

комбинация на някои от тях) да намерите колко най-много доволна може 

да остане Ели. 

 

Вход 

На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят мероприятия, 

които Ели ще посети – цялото число N. На следващия ред ще има N цели 

числа 0 ≤ А1, А2, ..., АN ≤ 16384, които отбелязват колко наслада ще изпита 

Ели ако отиде на някое от тях за цял ден. На следващия ред ще има N2 

числа 0 ≤ B1, B2, …, BN2 ≤ 32768, които определят колко щастлива ще е тя 

ако съчетае първото с първото, първото с второто, първото с третото, ..., 

последното с предпоследното и последното с последното. Тъй като тя 

може да посети всяко само по веднъж, там където има засичащи се 

събития ще стои -1. Примерно B1 ще бъде -1. На третия ред има N3 числа 

0 ≤ C1, C2, …, CN
3 ≤ 65536, които по подобен начин описват колко наслада 

ще изпита Ели ако съчетае три наведнъж. 

 

Изход 

На единствен ред на стандартния изход изпечатайте едно число – 

максималната наслада, която Ели може да изпита. 

 

Примерен вход Примерен изход 
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1 2 3 

-1 4 4 2 -1 2 4 2 -1 

-1 -1 -1 -1 -1 6 -1 4 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 6 -1 

-1 -1 6 -1 6 -1 -1 -1 -1 -1 
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Имаме 3 мероприятия. Всяко от тях съответно би донесло наслада 1, 2 или 3. 

Ако съчетаем първото с второто или с третото ще получим наслада 4. Ако 

съчетаем второто с първото или третото ще получим наслада 2. Забележете, че 

има разлика реда, в който ги съчетаваме (примерно {1, 2} = 4 != 2 = {2, 1}). На 

третия ред стоят 27 числа, които отбелязват съчетанията по тройки. 

Тук оптималното съчетаване е 1 с 2 за наслада 4 и отделно 3 за наслада 3. 


