СКИ НА ВИТОША
Заваля първият сняг на Витоша. Мечо Пух, като запален скиор, не пропусна събитието. Още от сутринта беше на пистите. Снеговалежите през лятото са редки явления, а и снегът не се задържа дълго. Естествено Мечо знаеше това и тъй като много му се караха ски, беше решен да се наслади максимално. Развълнуван от предстоящото приятно изживяване, Пух разказа за Витоша на Прасчо и Тигър, които не бяха карали ски досега и съответно не бяха запознати с собеностите на зимните курорти. – Витоша е изградена от станции, свързани с писти и лифтове. Станциите си имат номера – от 1 до N. Сега се намираме на върха на планината, на станция номер 1. Ските използваме, за да се пързаляме надолу по пистите към други станции. Във всички станции, освен тази, завършва точно една писта. От всяка станция могат да започват по няколко други писти. За жалост не от всички станции започват писти, но пък от някои започват лифтове, които водят до други станции. Тези лифтове обаче са платени и всеки има различна цена. Преди всеки ден в планината аз определям колко пари съм склонен да похарча за лифтове. Все пак трябва да ми останат пари и за мед след края на уморителния ден.
	А, а, а, трррудни ли са пистите, Ммечо? – притеснено попита Прасчо.–

Различно! Пистите, Прасчо, са четири различни вида. Зелени, сини, червени и черни. По този начин са подредени и по трудност.
Тти караш само по ззззелените, налли?
Естествено, че не. Всъщност те ми доставят най-малко удоволствие.
А как измерваш удоволствието, Мечо – намеси се този път Тигър.
Имам си формула – каза Пух, изумявайки Тигър и Прасчо, които и без това бяха доста учудени от факта, че иначе доста мързеливият Мечо беше така пленен от ските, – умножавам дължината на пистата по константа, съответстваща на трудността ú. За зелена писта константата е 1, за синя – 2, за червена – 3 и за черна – 4. 
„Ммечо и математика, да, да“– по-мисли си Прасчо.
	А има ли други особености, Мечо– попита Тигър.

Да! Когато съм се спуснал по дадена писта, тя вече не ми е толкова интересна. Всъщност при всяко следващо спускане получавам наполовина по–малко удоволствие от предишното. Както вече казах, предварително съм отделил пари, които съм склонен да изхарча по лифтовете. За тези пари аз се старая да си изкарам възможно най-добре, т.е. да максимализирам удоволствието.
Тези думи вече наистина шокираха Тигър и Прасчо. Мечо беше измислил формула, по която пресмяташе колко удоволствие му носят пистите. При това Пух искаше да изхарчи парите си възможно най-рационално и да получи максимално удоволствие. Доста трудна задача за мечето, не мислите ли?

Напишете програма SKI, която по зададена информация за пистите, станциите и лифтовете и по зададена сума, която Пух е склонен да похарчи, да изчислява максималното удоволствие, което мечето може да получи. На първия ред на входния текстов файл SKI.IN стоят две числа N и M (2 <= N <= 1000, 0 <=M <=1 000 000)– броят междинни станции и сумата, която Мечо Пух е склонен да изхарчи, разделени с един интервал. След това за всяка станция стоят по 2 числа – P и Q – съответно броят на пистите и броят на лифтовете, които излизат от тази станция. По–нататък за всяка писта са записани по 3 числа – R, S и T (1<=T<=10000), които отговарят съответно на: станция, с която пистата е свързана; трудност (от 1 до 4) и дължина (в метри), а за всеки лифт по 2 числа – X и Y, съответно станция, до която стига лифтът, и цена (1<=Y<=100 000). Общият брой на лифтовете няма да надвишава 100 000. На единствения ред на текстовия изходен файл SKI.OUT стои последователност от числа – станциите, през които минава Мечо Пух, разделени с интервал.
ЗАБЕЛЕЖКА: Мечо Пух започва своето спускане от станция номер 1. В тестовете няма да има ситуация, в която две станции се свързват директно по повече от един начин (т.е. пътят от станция 1 до станция 2 е или само по писта, или само с лифт, но това не означава, че не може да има път в обратна посока – от станция 2 до станция 1). Целта на задачата е да се предостави последователност от станции, през които да премине Мечо Пух.
Индивидуалните точки за всеки тестще се образуват по формула спрямо максимално постигнатия резултат за този тест.
ПРИМЕР:
SKI.IN
4 10 // 4 – станции, сума
за харчене – 10
2 0 // от станция 1 излизат
2 писти и 0 лифта
2 2 100 // от станция 1 има
писта до станция 2 с трудност 2 (синя)
и дължина 100
3 1 150 // от станция 1 има
писта до станция 3 с трудност 1 (зе-
лена) и дължина 150
1 0 // от станция 2 излизат
1 писта и 0 лифта
4 4 100 // от станция 2 излиза
писта до станция 4 с трудност 4 (черна)
и дължина 100
0 1 // от станция 3 излизат
0 писти и 1 лифт
1 2 // от станция 3 излиза
лифт за станция 1 с цена 2
0 1 // от станция 4 излизат
0 писти и 1 лифт
1 5 // от станция 4 излиза
лифт до станция 1 с цена 5


SKI.OUT
2 4 1 3 1 3 1 2 4

