
ROUND 1I - Mancala
Kirito ngày bé rất thích chơi Mancala - một trò chơi nổi tiếng ở Trung Đông. Nó được chơi trên một bảng gồm 14 lỗ.

Ban đầu, lỗ thứ i có Ai viên đá. Khi đến lượt một người di chuyển, người đó sẽ chọn ô có số viên đá dương. Sau đó, lấy
tất cả các viên đá trong lỗ đó và phân phối mỗi viên đá vào một ô tiếp theo chiều ngược kim đồng hồ.

Lưu ý rằng thứ tự ngược chiều kim đồng hồ có nghĩa là nếu người chơi lấy đá từ lỗ thứ i, anh ta sẽ đặt đá vào lỗ (i+1),
tiếp theo là lỗ (i+2),...Nếu anh ta đặt một hòn đá vào lỗ 14, viên đá tiếp theo sẽ được đặt vào lỗ đầu tiên.

Sau khi di chuyển, người chơi sẽ thu thập tất cả các viên đá nằm trong ô có số lượng viên đá chẵn.

Kirito muốn biết số điểm tối đa mà anh ấy có thể được sau một lần di chuyển.

Input

Dòng duy nhất chứa 14 số nguyên A1, A2, ..., A14 (0 <= Ai <= 10^9) - số lượng viên đá trong mỗi ô.

Nó được đảm bảo với bất kì i ( 1 <= i <= 14), Ai là số 0 hoặc số lẻ và có ít nhất 1 viên đá trong bảng.  

Output

Một số nguyên, số điểm tối đa sau một lần di chuyển.

Example

Input:
0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0

Output:
4

Giải thích:
Sau khi di chuyển lỗ có 7 viên đá, bảng sẽ thành 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1. Sau đó Kirito thu thập các ô có số viên đá chẵn và kết thúc với 4 điểm
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