
ROUND 1C - Đi xem phim
Năm nay có rất nhiều các loạt phim bom tấn như: Civil War, Batman v Superman, X-Men,
Deadpool, Now You See Me, ….. Và sắp tới đây, PTIT có tổ chức triển lãm phim kéo dài trong n
ngày, mỗi ngày sẽ công chiếu 1 bộ phim.

Các bộ phim được phân loại thành k thể loại được đánh số: 1, 2, … , k. Phim được chiếu vào
ngày i sẽ thuộc thể loại a[i] (1<= a[i] <=k). Để đảm bảo sự phong phú, nên tất cả các thể loại
phim đều xuất hiện trong triển lãm; tức trong mảng a[1], a[2], … , a[n], các số từ 1 -> k luôn xuất
hiện ít nhất 1 lần.

Pumpkin Duke là 1 người rất yêu thích phim ảnh và chắc chắn là anh sẽ tham gia triển lãm phim
của PTIT. Nhưng không đủ tiền để xem tất cả các phim nên anh đã quyết định không xem 1 thể
loại (tức là không xem bất cứ phim nào thuộc thể loại đấy). Pumpkin Duke còn có 1 đặc điểm kỳ
lạ là nếu 2 bộ phim liên tiếp anh xem trong triển lãm mà khác thể loại nhau, thì độ stress của
Pumpkin Duke sẽ tăng lên 1.

Bạn hãy giúp Pumpkin Duke lựa chọn xem là anh ta nên bỏ không xem thể loại nào trong k thể
loại, để khi triển lãm phim kết thúc thì độ stress của anh là nhỏ nhất.

Ví dụ triển lãm 10 phim có thể loại lần lượt là: 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 1, 3
Nếu bỏ không xem thể loại 1 thì còn lại: 2, 3, 2, 3, 3, 3        => Độ stress là 3
Nếu bỏ không xem thể loại 2 thì còn lại: 1, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 3 => Độ stress là 3
Nếu bỏ không xem thể loại 3 thì còn lại: 1, 1, 2, 2, 1, 1        => Độ stress là 2
Vậy trong test này, Pumpkin Duke sẽ bỏ không xem thể loại 3.

Input

Dòng đầu tiên nhập vào 2 số nguyên n, k (2<= k<= n<= 10^5). Trong đó n là số phim được công
chiếu, k là số thể loại phim.

Dòng thứ 2 nhập vào n số nguyên a[1], a[2], …, a[n] (1<= a[i]<= k), trong đó a[i] là thể loại của
phim thứ i. Input được đảm bảo rằng tất cả các số từ 1 -> k luôn xuất hiện ít nhất 1 lần trong
mảng.

Output

In ra 1 số - là thể loại mà Pumpkin Duke bỏ không xem. Nếu có trường hợp có chung độ stress
thì in ra trường hợp có thể loại bé nhất.

Example

Test 1:

Input:

10 3

1 1 2 3 2 3 3 1 1 3



 

Output:

3

 

Test 2:

Input:

7 3
3 1 3 2 3 1 2

 

Output:

1
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