
ROUND 3J - Nối điểm đen trắng
Trường mầm non SuperKids tổ chức một buổi kiểm tra tư duy hình học của các cháu. Bài kiểm
tra như sau:

Mỗi bé được phát một tờ giấy trên đó có 2n điểm hoàn toàn phân biệt: n điểm đen và n điểm
trắng, các điểm đen đánh số từ 1 tới n và các điểm trắng cũng được đánh số từ 1 tới n. Lần lượt
với i =1,2,…,n, nếu đoạn thẳng nối từ điểm đen thứ i tới điểm trắng thứ i không có điểm chung
với những đoạn thẳng đã nối thì bé phải nối đoạn thẳng đó, ngược lại bé phải thông báo ngay là
không nối được ở lượt thứ i và bài kiểm tra kết thúc, giá trị i này khi đó được gọi là đáp số của
bài kiểm tra. Nếu bé có thể nối được tất cả n đoạn thẳng thì đáp số quy ước là -1.

Vì số lượng điểm khá lớn nên cô giáo muốn nhanh chóng biết đáp số để chấm bài cho các bé.
Hãy giúp các cô giáo của trường SuperKids biết đáp số của bài kiểm tra.

Input

Dòng 1 chứa số nguyên dương n <= 10^5.

n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 4 số nguyên x1, y1,  x2, y2 trong đó (x1, y1) là tọa độ điểm đen
thứ i còn (x2, y2 ) là tọa độ điểm trắng thứ i. Các tọa độ là số nguyên có giá trị tuyệt đối không
quá 10^9.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán.

Example

Input:
5
4 5 1 4
2 1 2 4
3 3 6 3
6 2 4 4
5 1 3 1

Output:

4

Hình vẽ minh họa:
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