
ROUND 6I - Chặt cây
Cho n cây có chiều cao lần lượt là a[1], a[2], …, a[n]. Bạn có một chiếc cưa, mỗi lần cưa có thể giảm
chiều cao của một cây đi 1 đơn vị, và phải thực hiện hoàn tất việc cưa chiếc cây này. Tuy nhiên, bạn
cần nạp thêm xăng cho chiếc cưa để nó có thể hoạt động liên tục. Chiếc cưa sẽ được bổ sung năng
lượng với chi phí bằng b[k], trong đó k là chỉ số lớn nhất của những chiếc cây đã bị chặt. Một cây được
coi là đã bị chặt khi chiều cao của nó bằng 0. Nếu như chưa có cây nào bị chặt, bạn sẽ không thể nạp
năng lượng cho chiếc cưa.

Nhiệm vụ của bạn là tính ra chi phí nhỏ nhất để có thể chặt được tất cả n cây.

Biết rằng dãy a[] là một dãy tăng dần, còn dãy b[] là một dãy giảm dần, và a[1] = 1, b[n] = 0. Bạn sẽ
được cung cấp đủ lượng xăng để hạ đổ cây 1 đầu tiên.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n (1 <= n <= 10^5).

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên a[1], a[2],…, a[n] (1 <= a[i] <= 10^9).

Dòng thứ 3 chứa n số nguyên b[1], b[2],…, b[n] (1 <= b[i] <= 10^9).

Output

In ra một số nguyên là kết quả bài toán.

Example

Input:

7

1 2 3 4 5 6 7

6 5 4 3 2 1 0

Output:
42

Giải thích test: Chặt cây 1 đầu tiên, sau đó chặt cây 7. Để chặt cây 7, cần nạp xăng 7 lần, mỗi lần tốn chi phí bằng b[1] = 6. 

Sau khi hạ xong cây 7, tất cả các còn lại có thể hạ đổ mà không tốn năng lượng, do chi phí nạp năng lượng bằng b[7] = 0 

cho mỗi lần cưa. Tổng chi phí bằng 7*6 = 42.
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