Задача 6 от конкурса на PC Magazine & Musala Soft

ОБИР НА БАНКА


	Изминалите месеци бяха много лоши за нашите познати Дъньо Горски, Градьо Градски, Водьо Тръбев и Гася Огньов:
	След като построи ограда, Г-н Горски видя че само тя няма да опази горичката му от набези и похарчи още много пари за нейната охрана. Въпреки това, опитните крадци успяха да плячкосат скъпите дървета и г-н Горски остана без гора и без пукната пара.
	Въпреки многото проблеми Градьо Градски успя да се справи с почистването на падналия сняг, но бавното разчистване на улиците доведе до недоволството на гражданите и така г-н Градски едва ли ще бъде преизбран.
	Изглежда че Водьо Тръбев се опита да хапне по-голям залък от колкото може – той не успя да се справи с поставения му проект и се наложи да плати големи неустойки на възложителите.
	След големия пожар в Бъгове Правим Всякакви и последвалата експертиза се оказа, че Гася Огньов е допуснал грешка при изчислението на мястото за поставяне на противопожарен детектор и сега към него е заведен съдебен иск. 
	Отчаяни и без пари, добрите приятели решили да предприемат крайни действия – да оберат банка. За да e сполучлив банковият обир, г-н Горски, г-н Градски, г-н Тръбев и г-н Огньов трябва да успеят да отворят трезора на банката. Проблемът, обаче, е че не разполагат с много време преди идването на полицията, а заключването на трезора е уникално по рода си. Ето защо им е нужно вашата помощ с цел максимално бързо да отворят трезора.
	Трезорът на банката се отваря с последователност от букви - един от многото максимални по включване палиндроми (мв-палиндроми за по-просто), съдържащи се в текст от N букви (10 <= N <= 1 000 000). За да не се изгуби кодът, текстът е изписан на стената в стаята на директора на банката. За секретност текстът е оформен като нормален абзац, като са му добавени интервали и/или нови редове. Палиндром е последователност от поне две букви, която се чете по един и същ начин отляво надясно и отдясно наляво, а мв-палиндром е всеки палиндром, който не се съдържа в друг палиндром със същия център. Под център на палиндром разбираме позицията на средната му буква в текста, ако палиндромът е с нечетна дължина, или позициите на средните две, ако е с четна дължина. Например, за текста “xabacabacy”, мв-палиндроми са само “abacaba”, “cabac” и първото срещане на “aba”.  Палиндромът “aca” не е мв-палиндром, защото се съдържа в “abacaba” и двата имат един и същ център. Второто срещане на “aba”, очевидно, също не е  мв-палиндром.
	Разбира се, търсеният палиндром не е кой да е. Ако подредим всички мв-палиндроми от текста в лексикографски ред, то търсеният мв-палиндром ще е средният от тях (ако поредрените мв-палиндроми са четен брой, търсеният е по-ранният от двата средни в лексигографската наредба).
	Текстът от стаята на директора е зададен във входния файл с име ROB.INP по начина, по който е изписан на стената. Файлът съдържа само малки латински букви, интервали и нови редове. Край на текста е стандартния край на файла.
	Вашата програма трябва да изведе в единствения ред на текстов файл с име ROB.OUT търсения код за отваряне на трезора – средният от всички мв-палиндроми от текста, ако те са поредени лексикографски.
	Например, ако текстът е “xabacabacypqaaar”, а всички мв-палиндроми, подредени лексикографски са:
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abacaba
cabac
тогава търсеният мв-палиндром е “ааа”. Забележете, че “aaa” съдържа три мв-палиндрома – два “aa” и един “aaa”.
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