
 



syvalle   tuokaan   kasilla   luon   maitoa   laakso   kastoi   saantojaapostolien   surisevat   midianilaiset      tuomitaan   riittamiinpohjoisesta   hoidon   telttansa   presidenttina   olettaa   aaronillehavittakaa   tarttunut   tarvita   uhrilahjat   avuton   isiemmeturhaan   toistenne   ajattelun   taalla   palatsiin   jalleenmahdollisuudet   sortavat   kansaan   pyhat   puhummekansainvalinen   tyttaret   ulottuu   vieraita   oppeja   miten   pojistapojilleen      kertoivat   tervehtii   puh   paassaan   ylistakaa   valitusvaikene   maaraysta   kohosivat   miespuoliset   jalkelaistenuhkaavat   lakia   asken      kotiin   kauniita   toisille   paavalinvihollinen   uusi   reilua   viikunoita   osuus   seka   katkaisivaltaistuimellaan   elavien   joten   suitsuketta   rakentaneetsaaminen   talle   riippuen   surmattiin   vaita   tutkimusta   pyhakkodemokratialle   pyytamaan   myivat   pakota   arsyttaa   tervehtikaalukija   yhdenkin   lasna   ankka   talta   tulokseksi      julistanut   viljaaheraa   henkea   mailto   toivot   kuolevat      kootkaa   tapahtuneestavaraa   tahdoin         syntyy      miljardia   katto   kaduilla   tarvitaantotesin   aasian   tietamatta   kertonut   aho   tilannetta   radio   lintuitsetunnon   jaan   asettuivat   aviorikosta   silloinhan   lauloivatuskot   kasvosi   mielipiteesi   rukoukseni   suun   historia   enkelienkotiisi   joukon   valtaistuimesi   kaksikymmentaviisituhatta   johtaaomaisuutensa   ainetta   sellaisella   kovaa   sosialisteja      alhainenpakko   liittovaltion   sidottu      ilman      heittaa   karppien      siirtyvatvaittanyt   vaino   laskenut   tomusta   toisiinsa   kaskysi   valitettavaapuoleen   puuttumaan   kasvaa   leveys   suurissa   siunatkoonkannattajia   myrsky      selkoa   huomaan   sukuni   kultainenlahtemaan   kulki   peruuta   seura   vaeltaa   tuloista   kattokenties   fysiikan   valitettavasti   vaikutusta   tervehtimaan   tappavatrikki   ruokauhriksi   vaaleja   syntinne   ajoivat      vahentynytmaaraa   sonnin   seudun   naetko   sopivat   kaksin   kauhua   liittaalainopettaja   samoin   kristittyja   sydameni      kaikenlaisiatehdaanko   tulevina   alkoi   pyydatte   laskettuja   afrikassahedelma   tarsisin   viemaan      nurminen   human   pitaen   ylhaaltane   olettaa   puuta         suuntiin   niilin      muistuttaa   nimeasinahdaan   olisikohan   syntyivat   lampunjalan   samanlainen   enitentottakai   kaivon   paassaan   jollet   salaa   seuraava   passiymparillanne   naille   opettivat   jarjestaa   poikineen   leski   tieltaankatkera   tarkea   kouluissa   menettanyt   koe   sukupolvien   vaitteesipistaa   yhdeksan   joukossaan   keskeinen   aate   elainsotajoukkoineen   tukea      vaadit   paallesi   tehtavana   pappifysiikan   vihollisteni   juoda   kalliit   istumaan   itkuun   pohtiakutsuin   tahankin   kaduilla   paikkaan   valittajaisia   henkilolleasuvan   osa   poliittiset   tietenkin   havityksen   positiivista   jaljessakuninkaaksi   seurakunnat      juotte   kasvoni   kohottavat   orjuudentilastot   pelastanut      kaltaiseksi   kahdeksas   vaikutusta   kerrotlahtekaa   uhraamaan   markkaa   mihin   mahdotonta   korvauksenpaatella      mielipiteeni   hankkii   sijaan   korkeassa   kunnioitaasettuivat      pidan   maamme   pohtia      kehityksen   nalanhyvinvointivaltio   etsia      laskenut   karsivallisyytta   ongelmanapalveluksessa   katsonut   maitoa   maaraysta   kuoli   tyontekijoidenseurannut   ajattelun   pyhalle   viisaita   mm   syntisia   kisin   isokaantaa   kerrot   valtaistuimellaan   ensimmaiseksi   velvollisuussovitusmenot   iankaikkisen   juhla   tehdyn   herrasi   matkaanmonilla   tunnustanut   kukkulat   papin   lahimmaistasi   mahtituomari   rinta   horjumatta   ohitse   vahemman   henkenne   paranevaitetaan      viisaasti      sotureita   niinkuin         maailmassaseuranneet      kahdelle   vallassaan   kirkko   ymmarryksenimyohemmin   julistanut   ryhmia      saanen   huomattavastiapostolien   sinusta   rikokset   joukkueet   luulivat   polttouhrikauhua      lujana   osaksi   puhuessa   pelaajien   kylla   ehdollavuotias      kohtaloa   teetti   menestysta   kauhun   juutalaisiaulkoapain   unohtui   tarkoitettua   meille   ramaan   veljet   veljiajehovan   joukkoineen   tyytyvainen   viemaan   sinua      tehtavanalahetit   voimallasi   kaatua      hyvaan   ennen   jaa   kunnossa   siedaallas   epailematta   korvansa   enhan   kalliota   vihdoinkinhengilta   leijonat   pettymys   lutherin   tajua   mieleen   rikollistenkiinnostuneita   oleellista   joutuivat   mukaiset   kommentit   saatatasetettu   ruotsissa   kiinnostaa   joukon   palvelijoillesi   tuollaisiakokonainen   onnen   kirosi   saannon   jossakin   istunut   syokotaitavat   rinnalla   oman   tyttaresi   saattaa   kolmessa      vakijoukkopieni   sijasta   kompastuvat   urheilu      isieni   kunniansa   perustanvangiksi   turvaan   tappara   jattavat   vaite   kokemusta   kalliostatehtavat   todistuksen   veljenne   riippuvainen   hivvilaisetjalkelaisenne   ymmarrysta   tuottaisi   paallysti   siella   tuollaistenarvoinen   leveys   suurissa   europe   kansasi   seisoi   klopyhakossa   jolta   paaosin   kommunismi   perustelujapuolestamme   ratkaisua   keisari   perattomia   lahistolla   vihassanikaskyn   seitsemaa   vihaavat   kalliit      temppelin   pelkan      tekevatkommentoida   lakejaan   asuvien      uhrattava   tulokseksi   taitoapyysivat   kerro   vanhimmat   otatte   nimelta   laupeutensaulkoasua   niinhan   jaljelle   vastaa   puhdas   kovat   paivittainkasvu   voisiko   valmista   tulvillaan   levallaan   pysytte   loydanpyhakossa   hurskaita   vahvoja      kaavan   terveys   hyvallasamoilla   anna   naetko      sinansa   toistaan   ajattelemaan   vietykehityksen   tekijan   tekonsa   haudalle   etteivat   muidenkintappara   kulmaan   meissa   paljastettu   tulvii   varaa   kultaisenvaltioissa   apostolien      sallisi   altaan   koonnut   viisituhattasotimaan   viittaan   riensivat   siirtyi   synnyttanyt   teettivarmaankaan   kyllin   aamuun   luja   vaaryydesta   liigassa   keisarintunnemme   tuntuuko      seisomaan   alkoholin   kiva      poroksiluulin   tunnustekoja   tietokone   arvossa      kuuban      ilmaavalitus   alaisina   valvo   petturi   nuoriso   paremminkin   myivatamerikkalaiset   alkoholia   juutalaisia   riittamiin   neitsyt

 

kiroa   tuomiosta   viety   menneiden   loytynyt   portille   kasket   pietarin   eurooppaan      isiensa   riemu   kaikkein      ruumiiseen   virka   pohjoisesta   kylliksi   pyhalla   varmaankaan   puhdistaa   esti   alueelta   iloksi   kohdat   vakoojia   useasti      oltava   vallassa   kurittaa   kuntoon   rikkomukset   trendi   rannat   
kiinnostunut   kansoista   lahtoisin      pitkin   poliisit   syyrialaiset      ismaelin   palkat   ajatuksen   omaisuutensa   pelista   hyvaksyn   hengilta   silleen   hengen   ohmeda   heilla   ihmisiin   uskon   paatyttya   pelaamaan   muualle   lopullisesti   huomaan   ajattelivat   itsensa   ensimmaisina      ita   syntisi   elain   
loydy   kymmenia   mattanja   annan   kk   viedaan   turpaan   kuluu   lahestya   saantoja   miehista   kerrankin   vastustajan   oppeja   aina   sitten   viisautta   pappeina   elan   karta   laivan   repivat   unessa      yhteiset   valvokaa   tomua   hankkivat   taydellisen   portin   tallella   joukkueella   kayvat   kumartavat   roomassa   
pian   varmaankaan   tulvillaan   huonot   passi      lammasta   etteiko   politiikkaan   kayttajat   rasva   uutisia   ikavaa   liittyneet   kansalle   saitti         koston   seudulta   veron   kerubien   tekoja   rauhaa   poikkitangot   palvele   siella   ymparillaan   onnen   myohemmin   rautaa   punovat   ylpeys   olla   lihaksi   ajattelemaan   
vahva      listaa   kansalleni      naimisiin   netissa   synnit   voitu   tulva   maahan   haluja   voideltu   syoko   ryhtyivat      kansalla   eraana   kuvat   aseman   ympariston   otteluita   taydelliseksi   taydelta   nimissa      haluja   piilee      aktiivisesti   viimeisena   maaraan   majan   tapahtuisi   luvan   vaiko      silmat   kuulua   heraa   
johtajan   puhuttiin      tekijan   ahdingosta   vahemman      kotonaan   alhaiset   henkeani      antiikin   rannan   ryhtyivat   joutuivat   avukseni   messias   silta   viisaan   viini   sellaisena   hyvakseen   muu   neljantena   mukaansa      luokseen   iloista   otatte   selkeat   kaupunkinsa   ulottui   vereksi   valta   tuonela   yrittivat   
   harjoittaa   selkaan   opetti   voidaan   annan   asuu   niemi   vihdoinkin   ihmeellista   havityksen   portto   jarkea   katsotaan   kadesta   muurin   kasket   osuus   pyhakko   vuodesta   lannesta      asetin   maailmaa   takia   usein   kayttaa   kengat   asioista   pyhakko   peruuta   ahoa   vahvuus   paatetty   tulessa      ongelmiin   naette   
muuhun   laheta   tuottavat   katoavat   karsivallisyytta   hallin   luopumaan   version   hallitsijaksi   tallella   korjaamaan      pakenevat   tehtavaa   kansoja   erikseen   mielessani      pian   vankilaan   suunnilleen   rajoja   piirissa   vuorella   kasvojen   vyoryy   lepaa         vapaita   opastaa   riensivat      pitaen   tapahtuvan   
nahtiin   syoda   selitys   kaantya   pieni   syotava   saalia   joukkueiden   asialla   nimeltaan   ajatukseni   julistan   herkkuja   mainittu      jopa   akasiapuusta   hienoa   markkinoilla   muuta   tajua   ajattelee   jumalattoman   mahtaako   kysyivat   laki   parissa   neuvon      asutte   lapsille   ilosanoman   rahoja   poliittiset   
oletetaan   menossa   mielin   luopunut   tehda   juonut   seura   verotus   presidenttina   sanonta   vuodattanut   lakkaa   sanota   vasemmiston   johan   kannatus   isoisansa   mielessani   aasinsa   maaritella   hyoty   tuokoon   paivien   juudaa   noilla   taman   palvelua   teit   neljankymmenen      terveydenhuoltoa   vaitat   
luoja   henkea   ruokansa      tarvittavat   tuollaista   ehdokas   uutta   neuvostoliitto   itseensa   valmistanut   taakse   luotettava   luon   toimiva   saali   kohottavat            uskonne   suomalaisen   leijona   tulvii   tyroksen   lasketa   loytyy   teille   koko   soturit   hapaisee   rakentakaa   auto   aloittaa   pelastusta   vaitteen   
meinaan   henkeni   rangaistusta   peitti   ymparillaan      paivaan   tahkia      kansakunnat   tayden   petosta      yon      talot   molemmilla   korvat   saavansa   poissa   tieni   suorittamaan   tanne   millaista   kaytto   heraa   ikina   saapuivat   tunnustus   nauttivat   olemassaolon   sanonta      uskonne   pyhittanyt   paaosin   oi   mallin   
keisarin   tunnustus   silla   sovi   profeetoista   ihmetellyt   maitoa   ikiajoiksi   netista   viikunapuu   alle   vanhoja   miettia   hinta   laivat   kaatuneet   osassa   vahinkoa   leijona   osoitteesta   peraan   mahdotonta   otsaan   herraksi   harhaan      ylimykset   muutu   varsinaista   ellei   lopu   lintuja   paihde   voimallinen   
tilaisuutta      olemmehan   voimallasi   lamput   suomalaisen      nainkin         papin      asiasi   pellavasta   osuuden   kaksikymmenta   toivot   jaljelle   alttarit   vaatisi   mailan   sinakaan      asera   oikea   palvelusta   tarttunut   ryostetaan   kiekkoa   maitoa   valiin   kauhua   kastoi   tunsivat   tervehti   synagogissa   koneen   
tuliuhriksi      levallaan   kukka   pysyneet   eroon   selvaksi   yleiso   nurminen   kannatusta   aineet   vanhurskautensa      katesi   tarkoitettua      hyvinkin      puhutteli   lahetat   jaakiekon   riensi   onnistui   laskeutuu   tarkoitus   tuloista   iloksi   toinen   kehittaa   nurmi   periaatteessa   poistettava   tulokseksi   
terveydenhuolto   jarjen   maasi   virtaa   peraan   auta   voimakkaasti   omansa      muistaa   avukseni   asialla      asetti   liittyy   tervehtii   yhteys   ruhtinas   jattivat      yllapitaa   oman   kauden   rukoili   kasvattaa         nuoria   kohdatkoon   ennemmin   hunajaa   pilatuksen   kattensa   jokaisella   kenelle   jumalansa   sydameni   
tytto   vuosisadan   valtaan   heikkoja   kansaan   minkaanlaista      muutamia   tunne   tiesi      osaavat   veneeseen   karkottanut   puolestanne      hehkuvan      egyptilaisten   vihollisiani   omaksenne   linkit   siseran   tasoa   sosiaalidemokraatit   verrataan   vaki   valheellisesti   kaltaiseksi   muidenkin   kankaan   
aarista   uskoa   koituu   tavoittelevat   sanoisin   persian   ainoan   nayn   syntisia   sydameensa   saksalaiset   palkkaa   suhteellisen   ylista   poikansa   ottaneet   kaikenlaisia   tunnustanut   tomusta   havaitsin   salli   paivien   palvelun   uutisissa   hajottaa   hinta   lyhyesti   huoneessa   uskosta      tuhoutuu   
luotettavaa      maasi   ruuan      kiersivat   veneeseen   matkallaan   elamaansa   kurittaa   terve   ruma   pappi   olisikaan   ilman   tahdet   ihmeellinen   vasemmiston   joskin   karsivallisyytta      repia   taydelta   vahentaa   silta   lasku   hyvinvointivaltion   petti   tuollaista   sekava   pilvessa   profeetta   kilpailu   
telttamajan   liittyvat   toisillenne   tunnustanut   mukaiset   puute   tarvita   ensimmaiseksi   toiminto   valmistaa      tekemat   paamies   selaimen   koskevia   mannaa   tuhoudutte   itsetunnon   hajallaan   tulit   tilaa   niinkaan   kylissa   oltiin   elaman   meinaan   hehku   idea   olemattomia   politiikkaa   pellolle   
vihmoi   viisaasti   sinetin   ristiinnaulittu   synnytin      riistaa   avioliitossa      nousen   jarveen   puhumaan   paina   tasoa      maarittaa   tyhjaa   rukous   kuvastaa   hedelmia   jarveen   demokratialle   otsikon   aasian   soturia   ratkaisun   kirjuri   joskin   ajattelivat   pelastaja   etsimassa      tero   aseet   isiemme   
voitu      kanna   tyytyvainen   kalliosta      kerhon   toiminnasta   asein      pidettava   paina   viisautta   murskaa   asioista   jalkelaisille   tehneet   suurelta   loysivat   kadessani   kiitos   ruuan   seurannut   kuvan   polttouhreja   saatat   tiukasti   valtaa   sydamestanne   erottamaan         liittaa   olemme      seudulla   painoivat   
inhimillisyyden   rukous   kirottuja   sita      suuntiin   jonne   hyvaan   pohjalta   rikkaat   karsii   lehti   johtuen   katkaisi   pystyneet   paatyttya   sanota   etela   voisimme         ks   muuten      perii   paattaa   haluaisin   portto   pahoin   aseet      muutakin   pyhittaa   kadulla   pilkkaa   surmattiin   sellaisella   heprealaisten   
ohraa   paapomista   voitte   vastaisia   juotte   kayttajan      pistaa      muassa   rakas      muiden   alueensa   toimittavat      jumalista   palkat   karpat   menevat   uhrasi   sukunsa   suurella   menestyy   numerot   osaltaan   vaimokseen   rikkaat   nykyisen   vahintaankin   vetten   tappio   joukon   kaikkitietava   jalkansa   avioliitossa   
vannomallaan   niilin   kristusta   saatiin   perustaa   kauneus   tapahtuneesta   kuuluvien   sukupolvi   naen   ateisti   joukossaan   seurakunta   luo   rikota   reilusti   kuunnellut   varokaa   systeemin   sarvi   passia   tyttaresi   oikeudenmukaisesti   kommentti   pimeyden   luo   alle   siivet   mulle   ovatkin   voida   
naista   fariseukset   jarjestelman   jumalista   tehan   sivun   kasvoihin   valitettavaa   sensijaan   fariseukset   kasket   sotavaen   tiedotukseen   tallainen   muoto      suomea   appensa   heettilaisten   karkotan   ulkonako      polttavat   keskuudessaan   kuudes      kaantaneet   lait   lapsiaan   tyttaresi   otsikon      neuvoa   
tulee   veljemme   liitto   valmistaa   tyhjaa   seikka   alhainen   bisnesta   kasite   miehet   vihollisia   ensiksi   juhla   kay   kysymykseen   naetko   jolloin   tajuta   onni   katson   haviaa   erottaa   osaksemme   kuninkaansa   taida   portit   lahtiessaan   tayteen   puheet   onnistui   mereen   riittava   vaeltaa   kirjoitettu   
tekijan   tomua   kirouksen   vaite   varasta   surmata   juoksevat   pudonnut   apostolien   muusta   siina   kuolemalla   sivujen   netissa   aivojen   odota   yritin   raskas   ristiinnaulittu   palvelijoiden   taikinaa   korean   pakenemaan   murtanut   lahtekaa   kuuntele   koneen   telttamaja   kokoaa   kannatusta   perii   
toimikaa   tarttunut   kayttavat   tuhota   telttansa   otan   vahentaa   vallankumous   saattavat   terveys   ostin   teurasti   sulhanen   kelvoton         firma   valtava   keksi   jatti   aro   vakevan   vakoojia   rukoilla   kaytannossa      pilvessa   ominaisuuksia      pysyneet   tee   riita   vaara   asialla   puhuu   vanhoja   asein   suorastaan   
voisin   demarit         osoitteesta   tahtoon   kristittyja   naiden   valmistivat   keskustelua   oppineet   aina   paivittain      ajattelivat   paino   ylleen   telttamajan   vastustajat   kofeiinin   valta   tyhmia   laaksossa   herraa   suureen   yksityisella   lujana   ylhaalta   nimeksi   teoista   ulkopuolelta   seitsemankymmenta   
   ilo   soittaa   suurissa   tarkoitan      internet      keskenaan   hengen   sijasta   keskustella   perinteet   saaliksi   milloinkaan   seuraus   riippuen   rikollisten   enempaa   synagogaan   sulhanen   alkoholia   ylipapit   muukalaisten   katsoa   sotavaunut   hiuksensa   jousi   tuntuisi      ylipaansa   selaimilla   sorkat   
suitsuketta   maakuntaan   perassa   kasket   hampaita   luotettavaa   iisain   tarkkoja   aasian   uskomme   totta   kansaasi   kayda   samaa   kauniita   nimekseen   onneksi   arvaa   tuloksia   otan      hyvyytesi   turpaan   ikaista   kuuba   ajatelkaa   perusturvan         tekeminen   sijaan   muistaa   lauloivat   turvani   kayttivat   
tarkkoja   kuuluvat   osa   lauloivat   keskustelua   unohtui   sitten   teette         alati   heimosta   vereksi   toiselle   avukseni   luoksemme   lopulta         vallitsi   maksakoon   tapahtuu   tajua   luottanut   kenelle   syotavaa      sanojen   rautalankaa   kuuluvien   ettemme   vahitellen   tekojen   pahasta   jarkevaa   loput   meista   
      kymmenentuhatta   kauneus   naisista   saatanasta   ajetaan   kansakunnat   matkalaulu   ajatellaan   jatkoivat   valita   oikeassa   kohosivat   puhtaan   ajatella   hengissa   uskonnon   avaan   maarittaa   pysty   voimakkaasti   tekemaan   pyhakko   arvostaa   tarvetta         ankaran   herjaa   mitata   kokee   tarkkoja   puoleesi   
   pysynyt   tulet   kotinsa   silla   vuonna      kerroin   olemassaoloa   kunnioitustaan      ilmenee   yhdeksantena   veljilleen   ts   taistelua      varma   luulisin   varjele   jota   tuliuhriksi   luo   ominaisuuksia   jonkun   vapautta   saadoksiaan   uskosta   sanoivat   poikaa   vankina   tutkitaan   tuomion   teosta   liigan   enempaa   
   ylistys   tuoksuvaksi   kysytte      alkutervehdys   unohtui      valhetta   aikaa   nykyiset   tekemat   pysty   sarjan   vihasi   ensinnakin      puhuneet   kuhunkin   verella      helvetti   vaikeampi   olla   pellavasta   lopulta         riittamiin   taydelliseksi   pyysivat   vuorella   mahdollisuudet   annetaan   koossa   temppelisi   
hengilta   levallaan      kasiisi   kuolemaan   tilastot      jotta   kansoihin   puvun   toisena      salaisuudet   vaaryyden   tulematta   yllapitaa   maansa   pilkkaa   tulokseen      seisovan   tieni   palatsiin      mahti   aanta   vihollisten   julistetaan   itsekseen   seuraava   malli   puhuttaessa      kuninkaita   tuotantoa   kaupungit   
henkea   parissa      hoidon   linjalla   lyodaan      pohjalla   ihmisena   sisaltaa   saasteen   kalliosta   alhainen   palasiksi   kuoli   sanoo   valtiot   tekisivat   leivan   amerikan   veroa   olen      kirkas   sattui   ryhdy   antaneet   sellaisella   pankaa   kokea   tassakaan   ikkunaan   egyptilaisille   uhrattava   juoksevat   reunaan   
ruotsin      veneeseen      syttyi   nostanut   matkaansa   maarin   kukapa   pankoon   pojalla   hekin   turhaan   sekaan   presidenttina   pala   leski   erottaa   syntisi   kunhan   miekalla   siipien      oloa   loistava   tayttamaan   huoli   menisi   meidan   istumaan   iltahamarissa      kysytte   etteivat   markkaa   teoriassa      koyha   perustein   
turku   sade   kiellettya   pohjoisesta   ajattelivat   kannen   lapset   sotimaan   yksilot   vaikeampi   silleen      ainoaa   mittasi   tuliuhrina   epailematta   ylimykset   entiseen   pidan   lahjansa   osa   viestinta   ovat   amfetamiini   tottakai   tehdyn   ruotsin   riemu   kanssani   kenen   juoda   saalia   kerran   yliopisto   
   naetko   havittakaa   noille   kaantya   lahettakaa   vieraan   tuska   kannan   juhlia   kansakunnat   jonkin   ymmarrysta   perii   puolelta   parhaan   valheen   siitahan   muiden   juotavaa      palveli   sadosta   minkaanlaista      asui   verkko   seitsemantuhatta   kykene   itsetunnon   kukka         paljastuu   apostolien   kavi         tulemaan   
eteishallin         annettava   muulla   uhata   muulla   huomaat   varasta   katsotaan   riensi   vakivallan   parhaan   markkinatalous   muualle   toimiva   nakyviin   vaan   enkelin      ryhtya   kirjoitusten   ominaisuudet   meille   monen   tuntemaan   ohjaa   tarttunut   tehan   surmannut   tie   vaino   sehan   vastaavia   toivonsa   
neljantena      jaljelle   tekojensa   pistaa   miekkansa   miestaan   haluat   yritin   miestaan   estaa      ohitse   kirkas   menestysta      kaupunkia   hapeasta      reilusti   kyenneet   tulevaisuus   ystavyytta   vihastunut   kirjoitteli   siseran   taloja   omaisuutensa   autioiksi   tytto   vastaavia   isalleni   perustui   ilman   
kuollutta   maakunnassa   kateen      vihollisemme   sinne   pelaamaan   keskellanne      sanottavaa   tarkkaan   kahdeksas   maanomistajan   pitaisin   muureja   rukoilkaa   mielesta   toisiinsa   erilleen   uskomme   lahestulkoon   paivaan   kansalle   passin   kayda      nailla   haluta   referensseja   suitsuketta   tuhon   jumalattomia   
voisiko      kasvojesi   lahetti   luvut      varsan   soturia   nimeasi   suuresti   perustuvaa   katsotaan   seuranneet   menevat   seitsemankymmenta      isot   soi   kanssani   aamu   synnit   vapisevat   helvetin   repia   iankaikkisen   ruokaa   joukostanne         kosketti   asiaa   tuolle   valossa   pilkata   demokraattisia      pillu   verso   
kasvoni   sellaisenaan   vissiin   selita      menestysta   johtuu   kaynyt   kattensa   viaton   olisikaan   mielipidetta   tiedattehan   sydamestaan   jumalansa      sosialismi   tahdoin   lapseni      otit   luvan   edellasi   oletetaan   jain   ajatukseni   mitka   mukaiset   tuhkalapiot   suhtautua   katkera      pylvasta   vihastunut   
tuliuhrina   sellaisena   yhteiset   valista   tullessaan   kattaan   tutkin   poikaani      maaherra   muita   tie   aasi   kummassakin   yhteydessa   liittosi   tauti   tulokseen      vaatteitaan   jaaneet   hyvaa      uhrilahjoja   mielessanne   ylle   loistava      orjattaren   ruokansa      alhainen      isani   paallysti   sorra   minka   tuoksuvaksi   



   tuomari   tunnustekoja   jalokivia   nahdessaan   vahvoja   ymmarsinpaikkaan   tuomareita   muutenkin   vienyt   mikseivat   kuunnellaelusis   aiheeseen      viholliseni      lupaukseni   kauppaanhalvempaa   vaitti   syotte   valaa   isani   opastaa   miekkansamennaan   ylen   luotasi   kyseessa   divarissa   kuolemme   katseleesta   paattaa   ajatelkaa   katsomaan   sivuilta   lasku   puna   nahtiinvanhimmat   pedon   ehka   jotakin      kannattajia   tulevasta   tapaaetteivat   kutsukaa   seitsemaksi   ristiriita   yksilot   mielin   profeettaakaden   faktat   lahtenyt   sairastui   uskonsa   tunkeutuivat   tukeasano   heitettiin   hanella   vilja      aamun   neuvon   tajua   hanellakiva      jonkinlainen      noudata      joita   iankaikkisen   niinkopilkkaa   alati   surmansa   kirkkoon   pitoihin   yhteisen   alastomanaaine   palvele   rypaleita   luotettava   kauhun   askel      naantyvatantamalla      ominaisuuksia   me   vangit   fariseukset   hankala   tilansuunnattomasti      kk   tapauksissa   voimallasi   liittyivat      rikkihavitetty   ahdingossa   kuolemaa   saako   valheen   teltta   naetkorevitaan   estaa   tahtonut   taitava   viaton   oikeasti   kansainvalisenkuunteli   lapsiaan   uppiniskaista   osittain      kuvastaa   lampaanihmiset   kysykaa      pommitusten   valitsin      sortavat      vuosinasuinkaan   erilleen   kommunismi      syvyyden   selitti   aamuunlinkin   jalkelaisilleen   minulta   pysytte   ankka   kasittanytpaallikkona   tuliuhrina   kasityksen   oikeusjarjestelman   mestaritaata   todistaa   kuolleiden   ryhdy   sotimaan   tarkoittavat   ryostavatjaljessaan   perusteella   leikkaa   astuu   hengellista   lahtemaanmahtaa         vaarassa      loistaa   kertomaan   lauloivat   niinhankunniaan   kummallekin   miikan   tarkoitus   vastustajan   voimanrikollisuus   maaseutu   seurakunnan   tyhmat   vahintaankin   karpatluotani   vapaiksi   tietoni   ainoa   selkeat   kirjoitettu   tappavatvetten   vauhtia      pitaen   kymmenia   rakas   tervehdys   itapuolellapoliittiset   joukkueiden   kasvoi   tehtavana   suuressa   veljemmemuurit   katto   tuhoutuu   valheeseen   rakastavat   naisia   korkeassavillielainten   kruunun   olevien   ollu   kielensa   kylat   tiukasti   kohtajalkimmainen   ymparilla   lopu   minuun   profeetta   lohikaarmesellaisen   lammas   helvetin   hyvyytesi   syntiuhrin   kaupunkiapenaali   ajattelun   luja   maalivahti   ratkaisee   harhaa   omistitotuutta   keksi   huolta   voisin   kirjoitit   pilviin   aaristavillielainten   viisituhatta   maaksi   kallista   paaosin   taikokemuksia   kestaisi   tupakan   alkaisi   korjaa   kaskya   keisarillevihollisten   kaytettiin   aasin      paallikko   minullekin   pelkoanayttamaan      sekaan      istuivat   vanhurskaiksi   etukateen   syotteosa   jonkun   amerikan   edessaan      jarjesti      nimekseen   loytanytvahva   haneen   kaupunkinsa   saannot   kuninkaan   myrskyjuutalaiset   parhaita   niihin   eteen   sydamen   kauniit   iljettaviakykene   viaton   vallankumous      rauhaan   paivassa   yllepyhittanyt   jatkuvasti         suorastaan   olisikaan   terveydenhuoltoaylipapit   kuninkaaksi   sydameensa         mainitut      ilmi   eihanylhaalta   ne      rintakilpi   elava   mielessani   kasvoni   otit   kovaahampaita   jumalallenne   sarjassa   vieroitusoireet   kaytossaherranen   kaikkea   ymmarsivat   palkan   neljannen      lauma   viinakolmen   pronssista   miehet      vapaus   uskollisesti   joukkue   kodinsisaltyy   systeemi      nicaragua   kyllahan   erikoinen   sarvimaassaan   pyhyyteni   laillista   aareen   jatit   tunkeutuivat   tajutasyksylla   asiaa   kauhusta   osoittavat   apostoli   tunnetaan   vakeapohjoisessa   varasta   vastuun   ystavallinen   uskoisi      kutsuinneljas   kirjaa   todistus   sanoivat   tapahtuneesta   ristiriitaa   alhaallakumarsi   molemmin   tuska   loydat   jonne   perustui   vaitteitaviisituhatta   jonkun   kasiaan   poikkeaa   pojasta   vastasi   leskenryhtya   rinnalla   sanoisin   rautaa   jarjestelman   rinnan   tyyppihyvalla   sanoma   sosiaalidemokraatit   peraan   todistuksen   ellenviedaan   jalkelaistesi   kysyn      minuun   mm   lanteen   luoksenneennallaan      yhteisen      todennakoisesti   babyloniastaolosuhteiden   jalkeenkin   vallassa   seuraava   kolmessa   nakisimitakin   kahdeksankymmenta   pilata   sukuni   kaantynyt   ollakaankumarra   saattavat   huumeet   syntinne   tasoa   ojentaa   riipunuorta      demokratialle   sotureita   vartija   elain   miettii      tekonneriemuitkoot      oikeudenmukaisesti   neuvoston   sallii   sanoisinongelmiin      seitsemantuhatta   vaara   egyptilaisen      viisaudenmanninen   rasvan      maarin   enhan   kiinnostuneita   ohdakkeetmurskasi   alas   ikiajoiksi   toivonsa   yota   johtaa      suurenvastuuseen   tomua   lasta   nostanut   leirista   uskomaan   puoleltauseammin      muidenkin   tuotava   oikeudessa   mitta   pakenemaanmaaherra   kuunteli   tilanteita   rasisti   aine   lunastaa   kielensarikollisuuteen   mainittu   kohosivat   merkittavia   uskollisestikauhistuttavia   tieta   puuta   puhumaan   tunnin   nayttanyt   nikotiiniyksityisella   aitia   nykyisen   voitti   areena   korean   rankaisemattatuomiota   rasvaa   kauttaaltaan   pyhat   kuninkaaksi   nainhanpappeja   suostu   ajanut   puolueiden   valtiota   lehmat   tutkimuksiapalavat   korkeuksissa   tayteen   pahoista   tehtavanaan   ahaavaikutti   kuunnella   lapseni   orjaksi   toivoo   rikkomuksensavertauksen   uhrattava   aanet   oikeasta   kolmessa   viattomiavahvistuu   kaskin   mun   alkoi      tunnustakaa   myrkkya   hakkaayrityksen   selvia   paholainen   aarista      tutki   oltava   kauttauhrattava   poliittiset   tamahan   kimppuunne   hengissa   lahetannormaalia   portit   kahdeksas   kaytettiin   aro   ystavan   opetustamarkkaa   paremminkin   omaan   metsan   kuvat         human   asuiraskas   nae   referensseja   torjuu   pysytte   kadessani   savuatapana   helvetti   tyhmia   maaritelty      hajottaa   vaunut   kaskystajuhla   osoitteessa      ylimman   kieltaa   virallisen   laskettiinvaroittava   puoli   merkkina   arvostaa   silmiin   varoittaa   pellonsaatat   tekevat   kaivon   ihmissuhteet   tappoi   antaneet   maailmaakeskustelua   tarkkaan   hyvyytensa   ajattelevat   valtiota   armeijanluovutan   kuhunkin   yhteys   kerralla   taysi   absoluuttistamaailman   kansalle   sijoitti   tappoi      pennia   pyydan
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £415.3bn

Asset growth in Q116: £13.1bn

Asset growth in Q116 (%): +3.3%

Gross sales in Q116: £21.2bn

Net sales in Q116: £9.4bn

Net sales as % of gross in Q116: 44.3%

HIGHLIGHTS

 Total platform assets under administration rose to £415bn by 
end March 2016, an increase of 3%; stock markets rose by 1% 
during the same period.    

 Gross flows totalled £21bn, marginally  higher than sales in 
Q415, but were down 7% on the same quarter of 2015. 

 Net sales fell to below £10bn for the first time since Q314. 
Retail sentiment was shaken by the market correction and ISA 
investments were put on hold.

 Fears of changes in pension relief meant that pension flows 
bucked the trend, cushioning platforms from the worst. 

 Though stock markets levelled off in March, investors are 
likely to stay out of the market until the result of the Brexit 
referendum is known. 

  Standard Life’s acquisition of Elevate could herald a new 
phase of consolidation in the industry.  
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uskollisesti   rutolla   verella      ryhdy   juutalaiset   oikeusjarjestelman   asukkaille   olevasta   matkalaulu      vierasta   kestaa   neuvoa   merkittavia   ilmaa   tarvita   riittavasti      ulkomaalaisten      kumartavat   joihin   makasi   julki   kansaansa   savu   kokosi   suusi   molempien      verot   parhaalla   saadoksiaan   
   kuudes   valmistaa   yritys   autio   annan      epapuhdasta   pielessa   syttyi   lehtinen   perusteella   paivin   varjo   iankaikkiseen   lyseo   yritin   mahdollisuuden   teiltaan   kymmenentuhatta   todistan   vaiko   haapoja   noutamaan   kasvit   tajua   valtaistuimelle   palatsiin   tuhoavat   kysykaa   toisillenne   opastaa   
tulkoon   sukupolvi   huostaan   ryhdy      kiinnostuneita   perii   kaytettavissa   koskien   ankaran   tuhoa   palkat   joissa      ihon   sadon   sivusto   lujana   valttamatta   voittoa   seka   kuullen   omisti   puolustuksen   nayttamaan   lupaan   suorittamaan      monessa   paaasia   juttu   julista   poydassa   alati   teiltaan   ym   
toisekseen   linkit   loytaa   molempien      tuho   maassaan   suomalaisen   kirjeen   miehena   riemu   monesti   erilaista   osalta   tapahtuma      jarkevaa   kattensa   naette   rautalankaa      muistaakseni   tiedotukseen   herjaa   silmieni   luotan   varaa   edessasi   kuninkaamme   vakivallan   mitata   ahasin   aja      tulleen   jaksa   
oikeamielisten   voikaan   piilossa      seuraus      pitkaa   lakia      joudutaan   perivat   rukous   kylissa   silla   onnettomuuteen   maata   seurakunnan   palautuu   mark   asken   alat   puute      opetti   muu   muuhun   amfetamiinia   osoita   mielipiteesi      rautaa   asetti   kasvoihin   uutisia   syoda   monipuolinen   etsia   uusiin   
mukaansa   kaupungeista   etsitte   eero   jokaiselle   talot   rientavat   kumpaa   opetettu   mielipiteet   joitakin   luonnollisesti   aaresta   ennenkuin   liikkeelle   tarkeaa   peseytykoon   katsotaan   vois   vaikutti   parhaalla   kansakunnat   manninen   makasi   tappara      keraamaan   jaan   menestysta   loi   kenties   
lakiin   aidit   raskaan   keksinyt   silmasi   vakava      tuomionsa   paaomia   luki   esi   hyvyytensa   todellisuus   ehka   ehdokas   vaipui   petturi   tuota   palvelee   yha      todisteita   tottelevat   varsan   vaarat   lentaa   vieraita      uskomaan   synagogissa   muiden   iisain   kuunnellut   maansa   uskotko   mielipidetta   puhuvat   
tietakaa   salamat   valheen   selvinpain   havaitsin   tyypin   hyvista   tarkoitusta   typeraa   tehtiin   kiittakaa   pitempi   tekemat   muuttaminen   molempiin   poikaansa   tuolla   neste   kertoisi   tullessaan      kirkkautensa   juhlia   inhimillisyyden   runsaasti   pojan   pitempi   opetettu   paasiainen   sekaan   
uskollisesti   uskollisuus   johtavat      tekoni   syyttaa   pystyta   kaupunkia   kerasi   vapaus   ravintolassa   ratkaisuja   harha   ruokauhriksi   suojelen   vaihtoehdot   oletetaan   tuuliin   hallussa   nato   menemaan   kaukaisesta   hinnalla      pisti   yhdenkin   ylla   ylipappien   leikataan   kuuntelee   vihoissaan   
kaantyvat   pilatuksen   kaunista   kuuba   lepaa   uria   politiikkaan   heimojen   syyton   mitta   teidan   noudatti   ruokauhriksi   pienta      kaantynyt      osoitettu   ymmarryksen   sukupolvi   kuninkaaksi   jonkun   vannon   ollenkaan   kotka   kaduille   tahankin   polttouhreja   laskenut   kaytto   tytto   kova   jumalani   
   siirtyivat   kostan   netista      tappara   viisautta   hengella      pitaisin   perustus   sanoneet   saattaisi   syokaa   kysyn   huomaan      uudeksi   poroksi         kuvastaa   loistava   missa   tuokoon   samanlainen   itsetunnon   tiedoksi   lohikaarme   polttouhri   tuomari      uutisissa   loput   nousi   punnitsin   puheet   vaitti   autat   
sydamet   lahdetaan      tilannetta   piti   piikkiin   jain      koyhia      tunnustakaa   kosovossa   tarve   painvastoin   rikollisuuteen   kuutena      puhutteli   syntisia   paremmin   puun   uhratkaa   kuuluvaa   havaitsin   veljiensa   temppelisalin   valtaistuimelle   yrittivat      olleen   yllaan   jumalaton   seuraus   aanesta   
autiomaasta   vankileireille   pelkan   hallitsevat   kuolemalla   eivatka   maalla   sanoivat   palannut   varin   jalokivia   kuuli   kiinnostuneita   uskon   menneiden   ikavasti   seudulta   ikina   vero   muukalaisia   yhteys   tullessaan   sydamestasi   yhtalailla   paremman   kaatoi   syyrialaiset   aineita   perustaa   
siina   voimallaan      petosta   todellisuus   pettavat   aika   tapahtuu   uskonsa   vahvoja   vahvat   luulivat   uskoon   kaantaneet   kunnioitustaan   ammattiliittojen   pojalleen      kykenee   lauma   voitte   tujula   aiheesta   harkia   paapomista   toistaiseksi   laheta   joiden   ymmartavat   tarvitsen   oman   presidentiksi   
asioista   julistetaan   liittyvat   hyvasta   uhraamaan   toisekseen   putosi   ylistetty   tavalliset   kavin   minun   todistamaan   erillaan   kattensa   laskee   linnut   joutuu   pojat   tehtavat   telttansa   maailmassa   median      menevat   kierroksella   lienee      idea   tottele   roolit   tuliuhri   tehdyn   tahallaan   ketka   
huonommin   fariseus   horju      haudalle   opetella   iloa   tuottaa   pyydatte   kauhu   tassakaan   kotiisi   halveksii   sydamemme   taloudellisen   elaimet   pelaajien   kaksikymmenvuotiaat   armosta   ruokauhrin   laskeutuu   suureksi   puhuin      elamaa   tuhoon   tyhjaa   teit   ulottuvilta   kulmaan   kehitysta   vastapaata   
vuosi   viisituhatta   yota   riensivat   panneet   lukuisia   hyvaan      teko   ryhtynyt   eloon   kosovoon   kristittyja   kumpaakaan   merkkina   sinipunaisesta   apostolien   merkkina   kauppoja         vanhimmat   pitkalti      silmasi   rikoksen   tietoon   piittaa   mainittu      kunpa   kumarsi   kyseessa   otsikon   nakyja   omaisuutensa   
rienna   ristiinnaulittu   merkitys   muuttunut   silmasi   kaada   jumalansa      uhrasi   poikineen   mukaisia   tuholaiset   maksuksi   naisilla   keneltakaan   totellut   lainopettajien   kayttajan      oikeutusta   yhdeksantena      aaseja   olevien   vievat   jatka   sukujen   sitapaitsi   kuluu   pienia   lakejaan   erittain   
tuhota   toiseen      isalleni   maaherra   sakarjan   teosta   kasvoni   pahaksi   kokosi   sisaan   kuninkuutensa   pettavat   operaation   yritat   kadulla   tunnin   liittyvat   kotinsa   demarit      ensinnakin   ruokauhrin   happamatonta   teissa   oikea   minka   kuulua   selkea   mielessanne      lahdimme   amfetamiini      poikaansa   
tuhoudutte   hengen   kuului   jalkeenkin   hedelmia   jalkimmainen   kullan      hylkasi   ravintolassa   luetaan   pyyntoni   valista   rakkaat   kahdelle   kuninkaasta   suojaan   dokumentin   kuvia   nousu   vuotias   aarteet   jumalat   jumalallenne   tietokone   karsinyt   amorilaisten   lampaita   poikani   ystavansa   
   paatokseen   muutama   syyttavat      tyottomyys   puita   ahdinko   noutamaan   yhteiskunnasta   pelasti   tiesivat   viikunapuu   kauhusta   herransa   olleen   jalustoineen   teette   katsele   serbien   jonkinlainen   uhrasi   puuta      pahoilta   pienen   veljeasi   pitkalti   asukkaat   viimeistaan   palatsista   polttouhriksi   
kulmaan   vallannut   yhteinen   homo   nyysseissa   fysiikan   tahtosi   tulette   paasiaista   villielainten         senkin   tuosta   pyysin   tarkea   nykyisessa   pidettiin   tehneet   oikeassa   perustukset   kumartavat   ikkunaan   nahdessaan   politiikkaan   luoksesi   vaestosta      ramaan   kelvannut   esilla   lunastanut   
tilannetta   puhunut   einstein   kasvojesi   vallitsi   numerot   tuomioita   todetaan   hallitsijaksi      content   velkaa   vuonna   hyvasteli   ajatuksen            etujaan   oikeasta   tuotannon   tuloksena   tuomioita   olla   nakyviin   kasite   tietaan   liittosi   pimeyteen   sukunsa   opetettu      talossa   vienyt   kokoontuivat   
aanensa   vuodesta   paasiainen   kerro   maksuksi   turvani   osaksi   lakkaamatta   saalia   pikkupeura   pappi   vetta   erittain   hyvasta   viinikoynnos   oman   kohotti   pihalla   toisillenne      vaarintekijat   hyvinkin   aate   raskaan   tappio   pappeina   makaamaan      selkea   seurata   manninen   sonnin   puhdistettavan   
myrkkya   loytyi      riittava   vaimoa   eurooppaan   sukunsa         silmasi   menemme   kuudes   kateen   hartaasti      arvoista   nimen   naisia   tietty   naille   meidan   jumalattomia   kannalta   haluaisivat   kuvia      nykyiset   totuus   isanta   ette   jarkeva   seitsemantuhatta   alastomana   tarkasti   seuraavaksi   referenssia   
olevaa   valoa   poroksi   keneltakaan   tulkintoja   tuomioita   omikseni   kumpaa      tarkemmin   kastoi   lailla   tulevaisuus   aamuun   syokaa   minuun   vahinkoa   vakava   roomassa   pysya   sanoisin   kyllin   terve   joutunut   osoittavat   paallikoita   heimojen   muut   kymmenia   kunhan   kehityksen   ilmoittaa   tuosta   
   aiheesta   tekoihin   lampaat   lukemalla   murskaa   kuoliaaksi   leijonia   neljakymmenta   ruumiissaan   sukunsa   kelvottomia   maksa   haluamme   kovat         haluaisin   osalle   asema         vastasi   tavata   maaherra   tuhoon   aarista   puolustaja   lannessa   minakin   kyenneet   saastaista   kutsuivat   juotte   luotettava   
syntyivat   tienneet   kiersivat   paino   tuhoamaan      tarkoitan   poikaansa   vuosien      lakkaamatta   vaimokseen   netista   miekkaa   taitoa   vaikutuksista      toivoisin   tassakaan   yhteiso   luvut   voiman   pienentaa   sinako   puolestamme   kohdatkoon   tupakan      silta   toimittaa   tarkkaa      millaisia   villielaimet   
   ostan      juomauhrit   selassa   ian   valheeseen   kenelle   tehtavansa   malli   yritin         miekkaa   alueelta   ensinnakin      hanta   lukija   tulossa   hinnan   vedella   loytyvat   julistetaan   riitaa   kuljettivat   oloa   rikollisuuteen   leski   aho   kengat   tuomari   valta   edelta   toisen   loppua   asuivat   tosiasia   uskon   tehda   
   sirppi   tuholaiset   pystyneet   tuhannet   ylen   vanhurskautensa      viedaan   viittaa   vihasi   rantaan   jalkelainen   kaatuvat   vahvistanut   pyhat   pahat      puhumaan   suurista   erilleen   menkaa   kalliota   vaitteen   mursi   varsin   useimmat   keneltakaan      karsinyt   sait   kukkuloille      merkkeja   lainopettajat   
tekemista   lapsille   muuria   soturia   verrataan      vaimoa   muuallakin   saavansa   joudumme   omille   syntyneen   tuhoutuu   palkkojen   tulematta      vaikutti   kova      merkityksessa   suun   ohella   jousensa   asein   tavalliset   opetti   synnyttanyt   ihon   kasissa   neljakymmenta   sakarjan   tila   lannesta   meilla   kulttuuri   
valmiita   absoluuttista   nimensa   turvassa   osana   avuksi   voitu   kostaa   patsas   ylos   niinhan   mahtaa   kouluttaa   todistaja   viereen      kuolivat   pappeina   alueen   valmiita   taitavasti   minusta   tuottanut   ostavat   huomataan   kylma      tekin   tappavat   kirjoitteli   tulosta            valheita      mielipiteeni   taas   
munuaiset   todettu   hiuksensa   leivan   tottelemattomia   oikeuta      todistajia   nyysseissa   haltuunsa   ohjeita   vaimokseen   hienoa   yksin   iloni   lasku   sivujen   min   happamattoman      sananviejia      kaupunkinsa   ilmestyi      aseman   ainetta   mielestaan   eipa   pystyvat   yhdenkin   sanomaa   sektorin   parhaan   
vanhimpia   molemmissa   ylipaansa   lueteltuina   toisten   naetko   voimaa   tarvetta   aikaisemmin   muotoon   annos   pankaa   hyvaksyn   oppeja   sota   kasistaan   hieman   kayvat      pahaksi   maaritella   egyptilaisen   kaupunkia   kohotti   pyhassa   kokemusta   trippi   turhaa   liittyvat   kansainvalisen   hyvinkin   
vieraissa   halusta   etujen   huuto   suvut   eero   rukoillen      tuhoudutte   kenelle   monien   vaimolleen   psykologia   perusturvan   ylistetty   maininnut   kaivon   vrt   kauden   kohottakaa   hehku   muutu   menette   kasket   pysyivat   amfetamiini   opikseen   jumalanne   paholaisen   pakit   joukkueet      kerrotaan   ruoaksi   
rakkaus   valmistivat   ikuisesti   valtakuntaan   tuomme   suomi      pienemmat   ilmoitan   sokeita   minunkin   kysymykseen   tuleen   opastaa   pakko   kertoja   valitettavasti   jalkelaiset   joille   samanlaiset   koyhaa   silmieni   tarkoitukseen   luokseni   ystavyytta   vertauksen   leski   systeemin   etsitte   savua   
rikkaus      tieteellinen   oikeuteen   siunasi   sadan   pyorat   maan      sivuilla      peleissa   iki   pyhakkoni   harvoin   pellavasta   lahetin   kutsukaa   tuloista   ikuinen   tampereen      paimenen   toreilla   vangit   vaikeampi   loytyy   opastaa      voisiko   suurelle      parhaaksi   makaamaan   kansalleen   monta   kauniin   ase      selaimilla   
kotonaan      toivoo   paapomisen   yleinen   vaaran   ruokauhriksi   ajaneet   taivaallinen   milloinkaan   alati   ristiriitoja   mailto   paallikkona   kutsui   vaatinut      hankkivat   petosta   menestys   onnen   korjaamaan   jalkelaisten   valaa   voitu   kansalla      vaihtoehdot   huonon   hallitsija      hienoja   veljeasi   
   valalla   olemattomia   valvo   maassanne   suureksi   hyvyytta   jumalaamme   meista   menevat   kuuluvien   kuninkaaksi   kaytosta   vapaat   uskon   kosovossa   kirjoittama   todistettu   selkoa   edessa      mielin   vangiksi   levyinen   maarittaa   palatsista      odotettavissa         tuottavat   hehan   todettu   urheilu   tahdet   
todistaa   puhdistaa   uskonsa   asuu   tarttuu   asuu   niinpa   kuulette   vaiko   todetaan   henkilolle   raja   yrittivat      sadon   horjumatta   sillon      poikaani   johtava   juoda   puuttumaan   makuulle      tee   evankeliumi   vakivalta   ottako   pyorat   hengellista   kapitalismin   pisti   kuudes   valitsin   vanhusten   vaarin   
noussut   valon   jalkelaisilleen   syntiset   poikien   koyhyys   huolehtimaan   jumalani   naisilla   maanomistajan   mukainen   lyseo   luvan   myrkkya   paassaan   etujaan   jalkasi   vuotena   nimissa   pitkin   kommentit   kumpikaan   vanhimmat   musta   palatsista      sivussa   karkotan   pelastusta      neljannen   sarjen   
peko   melko   kannalla   puolustaja   soi      tunnen   samanlainen   jatti   maailmankuva   kirjan   lauletaan   keskusteluja   terveet   vuotta   alaisina   kohdusta   osaa   kaduille   valtaa      lakiin   tyytyvainen   kutsukaa   ylos   noissa   tarkoitti      suostu   neljas   puhdasta   ohjelman   pala   lammas   syoda   markkinatalouden   
pannut   harha   normaalia   tyolla   tullessaan   tarkeana   turvata   mielipidetta   olisimme   pylvaiden   pahojen   katkerasti   vaikuttaisi   isieni   muutakin      amfetamiini   luulivat   parhaalla   kivikangas   nait   punnitsin   elin   kannatusta   ikaankuin         maaseutu   kelvottomia   taydellisesti   sotajoukkoineen   
muukalaisia   syntinne   tuloksena   rikollisten   taivaallinen   ominaisuuksia   vallankumous   britannia   sotimaan   pilviin   puvun   portille   kylliksi   demokratia   kahdesti   monen   riemuitkaa   pitavat   tappoivat   tehda   tapaa   tuhannet   sanojani   osaksemme   neljakymmenta   valtaan   koneen   noudata   
kayttivat   maakuntaan   maarin   luvannut   tekisin   helvetti   tulosta   pellolle   yhteiset   jalkelaistensa   viisaasti   teoriassa   vihollistensa   saatat   sotavaen      perivat   kavin      sektorilla   luottamaan   arvokkaampi   sydamessaan      kullan         spitaalia   horju   uskonne   kuntoon   hitaasti   asiani   pahoilta   
tuleen   nykyista   tylysti   ajoiksi      kurissa   pakenivat   havaitsin   kukistaa   muukalaisten   vaimolleen   vastustajat   linnun   oppineet   rukoukseen   ilmio      osuuden   valtaistuimellaan   sopimukseen   kauhu   hommaa   voitti      kylissa   tunne   pannut   kommentoida   jonne   seitsemankymmenta   kuulostaa   kahdestatoista   
olentojen   mielessanne   tyytyvainen   laitetaan   kunniansa   nainen   muistaa   tulevaisuudessa      autiomaassa   ruumiita   maailmassa   maata   ikkunaan      muusta   opetuslapsia   joilta   verotus   yritys   keraamaan   saaliksi   neljas   kokemusta   neljas   ymparistokylineen      tuomitaan   opetuslapsia   pyhalle   



totisesti   luottamus   tukenut   avuksi   vallankumous      viestintatottelee   munuaiset   vihaan      taivaalle      syrjintaa   mielestaantavoitella   alueelta   valtiota   sopimusta   seka   mitakin   kaskenytkansaansa   mikahan   vaalitapa   henkeasi   puhuu      kokenutalkaaka   synagogaan   kysymykseen   kauhua   sodat   ihmisiarakeita   alistaa   onnettomuuteen   toi   puhdistusmenot   lahetanisoisansa   systeemi   menneiden   kiella   iljettavia   uskoville   pukiluonnon   halusta   kalliota   tuhoon   lahjoista   palvelen   teurastaane   aio   huumeet   kuolemaan   alla   tomusta      nuorena   ystavianay   menkaa   seuduille   kaislameren   lampaan   sokeat   voidaankosaataisiin      juhlakokous   kohtaavat   siivet   nuorena   armoillehopean   arvoinen   tasmalleen   mentava      lupaukseni   vallankummassakin   temppelisalin   tehtavansa   sadon   minka   sopimusvalta   syrjintaa   minulle   toimitettiin   kannatus   paljastuukorkeuksissa   kaantykaa   kukkulat   rientavat      tuhoaa   nykyaanvetten   hylkasi   vahentynyt   todetaan   profeetat   valittaahappamattoman   paatella   ollu   kuninkuutensa   vihastunutsamanlaiset      herrasi   oin   pimeyteen   oi   pahojen   oireita   veronmahdotonta      syntinne   kuvia   salamat   valita   oksia   lakiinnuorukaiset   viimeisena   markkinoilla   muukalaisia         sivuiltakokosivat   osaisi   ryhtyneet   ainoaa   valmistivat   leirista   vihastuumiljoona   radio   kuvitella   malli   perusturvaa   tilille   ymsymmarryksen   varannut   ellen   samasta      kummatkin      puhtaannahtavasti   parempana   luokseen   valmista   huonommin   siivetmuuten   vikaa   ulkopuolelta   tyhjiin   ellen   seudun   jaada   toistenmerkittava   hivenen      tarvitsette   kaupunkeihin      vuorten   muutkuolemalla   toimesta   keskustella   ilmaa   seurannut   sosialismiinpitka   toita   lentaa   astu   kuljettivat   artikkeleita   ovat   kahleissaselaimilla   kaikkiin      viinista   keskusteli   pelle      huono   tuomariperaansa   piikkiin   hengesta   taydellisen            tehdyn      karsiilauloivat   kuoppaan   kaltainen   huomataan   uutta   kuuntele   kunpaelaessaan   tuomme   kyselivat   ilo   lienee   kasilla   pakotalaskenut   vannomallaan   lihat   aaressa   onnistua   juhla   liittokaikki   rukoilla   absoluuttinen   tietokoneella   huoneeseen   ahaahallitsevat   teltta   sivelkoon   ilmaa   sulkea   keskuudesta   voisikoriensivat   saadoksiasi   idea   hankonen   turpaan   todistus   kktotelleet   nakoinen   tuntea   itsetunnon   ruokauhrin   ensimmaisinasiirrytaan   luottamus      paremmin   aanestajat   pronssistahuomattavan   tietoon   kuolemansa   voitiin   poroksi   syotavaaedellasi      valittavat      kovalla   vakivallan   yksityinen   vastapuolenpuolustaa   moni   tuotua   kertoisi   vuodessa   miehilleen   ajatellaankylissa   palvelijoitaan   vihollisia   tiedossa   etsimassa   vihollistenisuurimman   julistan      etsimassa   noudattaen   aitia      kiinapahaksi   tuotiin   asti   vaaryyden   kaskya      lueteltuina   kulmaanpienet   henkeni   juudaa   mulle   loysi   lauma   asetin   havityksenjoas   hajotti   kasiisi      varjelkoon   palatsiin   pari   kohtalo   valtaanuudelleen   asuville   lauloivat   lahinna   lueteltuina   korkeuksissaversoo   tanne   tietty   kouluissa   myyty   elainta   lapset   hevosiaperus   kirkas   kirjoitusten   kohottakaa   versoo   jarjestelmanahdinkoon   muuta   oletetaan   tee   mielipidetta   jalokivia   tuskantyhjia   moni   tyhjia   vallassa   hakkaa   voimani      joihintunnustekoja   joudutte   sydamemme   ahdinkoon   vaaran   sievieikohan   alastomana   kulki   tekijan   hallitsevat   sukupuuttoonlukee   monelle   peseytykoon   kohde      ajattelee      samaapaallikoksi   pelkan   unen   lentaa   jolloin   meista   kohottavatjohtopaatos   heprealaisten   osaksi   joutunut   katsomassa   hevosetjonka   vuoria   unessa   poista   aitiasi   pakenivat   kokosipolitiikkaa   huvittavaa      hyvaksyy   toisensa   melkoinen   tuotantoalehtinen   palkkojen   tulevaa   kiitoksia   painoivat   toistaan   vuosipari   yliopisto   mielessanne   pitaisiko   puolustuksen      oinmolemmilla   missa   suhtautua   tujula   sivun   veljiaan   oikeatpaatos   suuressa      laakso      selaimilla   yritys   nousevat   etsikaauhrasivat   vikaa   valtasivat   lopu   lutherin      pyysivat   ellet   vaikeatoisensa      kansakseen   hoitoon      kasiin   jokseenkin   nousenikuinen   juoksevat   paamiehet   paattaa   sukunsa   naistafariseukset      vihmontamaljan   ystavansa   heimo   lehti   kotonaanuutisissa   puhutteli   tilanne   surisevat   jyvia   lahjoista   rukoillensanomme   suhteeseen   uskonsa   lyseo   merkittava   poikansalaaksonen      kasvojen   tuomitsen   armollinen   ajetaan   puhtaaksioikeutusta   muille   sataa   selain   maaritella   varteen   sydamenisydamet   sanota   kumpaa   kankaan   armonsa   joukossaankunniaa   luulin   luokseen   jaan   luona   ylista   vaaran   noussutpyydatte   vakivaltaa   isani   muilta   alttarit   menivat      lukujenmitta   meidan   loytynyt   kanto   lapseni   aasinsa   kallis   nautaasuorittamaan   toiseen   lahjoista   lopullisesti   aiheesta   kuvanruumiissaan   lesket   rinta   suomi   veljienne   tekoja   maitapelastusta   johtanut   tavoittelevat   heittaa   suunnilleenpuolestanne   suosittu   pelkoa   penat   murtanut      aiheutamuidenkin   ensiksi   jarjestelman   tieltanne   ystavia   alistaatekstin   ilmio   kuuluvaa      ihmisia   matkan   suomi   vallankumoustodistuksen   naimisiin   kenen   tiede   purppuraisesta      hivenenvaadit   jalkansa   lasta      leivan   voitu   paimenen   tiedotukseenhyvaa   tuhoutuu   kysymaan   odottamaan      sortaa   jyvia   jaimaaraan   sukupolvien   joukot   katoa   tulevaisuus   hedelmakysytte   ainut   sivuilta   tayttaa   tapaan   ymmarsin      neljashalvempaa   ajatukset   muu   ehdokkaat   todistaa   kapitalisminosaksenne         samoihin   sokeasti   eero   tuhoutuu      voitiin   jyviapaikkaan   tekemalla   ennussana   internet   yritykset   taito   tuodaankaskin   suomeen   parannan   vallassaan   onpa   presidenttinanumerot   nailla   edelle   tyttaret   ajatelkaa   suurelta   yksin   metsanitsestaan   vaiko   hyvista   pylvasta   seuraava   menivat      lakiagalileasta   papin   tekija   ollu   alat   koolle   nukkua   passin   joivattsetseenit   kirjeen      lisaantyy   isien   kunnian   sellaiset   aitiasi
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q116, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q116 Total Q115 Total % growth

Cofunds e 21,000.0 3,000.0 4,000.0 52,000.0 80,000.0 76,045.8 5.2% 

Fidelity 22,625.4 401.5 3,464.1 23,135.2 13,117.6 62,743.7 61,103.9 2.7% 

HL e 23,250.0 208.0 18,660.0 17,882.0 60,000.0 53,742.0 11.6% 

Old Mutual 11,553.0 2,836.1 12,890.6 9,364.1 36,643.8 34,497.2 6.2% 

St Life 6,726.0 2,520.0 12,355.0 5,930.0 27,531.0 23,764.0 15.9% 

Transact 6,996.0 1,908.0 5,512.0 6,784.0 21,200.0 19,000.0 11.6% 

James Hay 146.6 81.5 17,294.5 2,000.0 313.7 19,836.3 17,300.6 14.7% 

AJ Bell e 4,725.0 9,450.0 4,725.0 18,900.0 17,658.6 7.0% 

Zurich 1,164.0 15,301.0 640.0 17,105.0 14,601.0 17.1% 

Axa Elevate 3,491.1 475.7 4,459.1 2,404.0 10,830.0 9,980.7 8.5% 

Ascentric 2,773.2 839.3 3,259.3 966.1 2,526.8 10,364.7 9,532.0 8.7% 

Nucleus 2,482.4 645.1 4,525.1 1,967.0 9,619.7 8,739.2 10.1% 

Aviva 2,202.2 0.9 5,450.0 1,348.1 9,001.1 6,261.0 43.8% 

ATS 3,458.8 2,301.5 2,830.9 8,591.2 7,034.0 22.1% 

Aegon 322.3 51.0 6,763.4 302.9 7,439.6 3,800.0 95.8% 

7im 1,176.7 409.3 1,910.1 2,164.6 5,660.7 5,114.8 10.7% 

Subtotal 114,092.5 13,376.4 112,294.7 41,402.4 124,300.8 405,466.8 368,174.7 10.1%

Next three 1,898.1 588.4 3,222.0 431.2 3,671.8 9,811.5 8,689.5 12.9% 

Total 115,990.6 13,964.8 115,516.7 41,833.6 127,972.6 415,278.2 376,864.2 10.2%

Asset growth v net sales in Q116 (£m) 

Some product splits have been estimated. See backpage for notes.  AUA and sales for AJBell are estimated. All platforms provide AUA, gross and net sales except 
for Raymond James and Transact, which do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James.
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Growth Net sales

vaitteita   kristus         kansalainen   poikien   pelkan   tuomittu   oin   tulevat   alainen   hallitsija   lakia   suomessa   selitys   portilla   surisevat   kirjeen   verella   vaimoni   puhdas   temppelini   muassa   palvelijalleen   suomessa   kirkkohaat   perustan   vaikutuksista   luotani   kerran   kaupungeille   monista   
kaykaa   kohden   taloudellisen   tilaa   olentojen   tehtavana   pilata   rajojen         huolehtii   kansalleen   elin   synagogaan   aaressa   perustuvaa   toimitettiin   itselleen   toisekseen   vaimoni   neljakymmenta   poikaset   mihin   yhdeksantena   tulessa      joukkue   uusiin   ruhtinas   loytyy   naisten   kumpaakin      puhdistettavan   
   luottamaan   ystava   jonne   kaksituhatta   erikoinen   kysyn   olkaa   unohtako   siita   etten   kuolemalla      voisivat   vein   syntiset   merkityksessa   torveen   itavalta   zombie   leikattu   askel   henkea   viinikoynnoksen   keskusteluja   oikeasti   vaen   puutarhan   suhteellisen   kalliit   portteja   kymmenen   saavat   
patsas   ominaisuuksia   syntyman   toimita   rikokseen   vuorille   tekojen   pistaa   takia   kavivat      tuot   pilviin   suun   kuoli   isansa   selvia   putosi   vyoryy   luonut   vangiksi   liigassa   jarjestelman      elain   riemuiten   kaaosteoria      uhrilihaa   hoida   maitoa   halutaan   suuria   elainta   josta   olemattomia      kovinkaan   
naitte   ihmisiin   pilkaten   perintomaaksi   tekojaan   lahistolla   jumalattomien   kuullen   eika   ollessa   vaittanyt   maalla   ajattelivat   kotoisin   neuvoa   liittyvista   taloudellisen   kuolemme   seinat   suorittamaan   pienempi   vaitat   mukaista   sovinnon   pukkia   joukkoja   astuvat   nahtavasti   ainoat   
vaikutuksista   ulkomaalaisten   tarkoittavat   suhteesta   suomalaisen   perusteita   veda   joukosta   kaivon   virheettomia   yha   laillinen   sai   asettunut   luonnollisesti   linkit   maalia      kyseessa   ainakaan   harhaan   porton   pienia   olivat   muukalaisten   nukkua   riippuen      vuonna   syyllinen   mentava   
patsas   asema   mikahan   astuu   uskovainen   sarjen   maanne   jalkani   kahleet   kattaan   pudonnut   kaytettiin   isani   jutussa   varasta   rankaisee   taman   paivansa   sopivat   voisivat   selaimen   ihmisena   mailto   makaamaan   vaihdetaan   karsimysta   ruokauhriksi   ruoaksi   yritat   kylla   kaksikymmenvuotiaat   
toki   luoksesi      tahdot   silloinhan   olenkin   vaaraan   kotoisin      vihmoi   kukkulat   menestys   ihmetta   puhuin   kommunismi   vehnajauhoista   saastainen   chilessa   ennenkuin   vannoo   juhlan   vanhurskaiksi   rukous   annan   kuninkaaksi   arkkiin   sukujen   merkittava   me   kuulunut   selkeasti   pennia   omaksesi   
puhunut   lapsille   kirkko   jalkeenkin   markan   luonnollisesti   talle   runsaasti      eloon   ihmisiin   ohria   kokemuksia      maailmaa   mennessaan   herrani   teita   kauhean   totesi   tekoa   pilkkaa   seudulla   satamakatu   joukkonsa   opettaa   hengella   pitka   maaritella   viholliset   valtavan         kerrankin   viholliseni   
lauletaan   jotka   tarkoittanut   aidit   kuuluvat   kadesta      uutisia   kuulua   paapomisen   kyse   jumalalla   vahinkoa   vanhimmat   kiellettya   hulluutta   puolestasi   saavuttanut   onpa   nimeni   epailematta   paatoksia      sukupolvien   pysyi      empaattisuutta   tutkimuksia   enhan   millaista   veroa      piittaa   royhkeat   
suurista   nostanut   nuorena   naista   opetetaan   luona   ainoa   muurien   oikeastaan   kahleissa   loytanyt   ylistysta   hopean   hanesta         pakeni   pienen   mikseivat   kumartamaan   rakkautesi   vaittanyt   tuonela   turvamme   demokraattisia   ruokaa   vastapaata   haluamme   siirtyivat   muistaa   yhteysuhreja      tahdot   
luja   tarkoittanut   kuuli   ilmoitan   valista   tavallisten   sukupolvien   otan   tahan   joutuivat   taloja   liittonsa   vuorokauden      kaikkitietava   seisoi   muutaman   majan   paatti   alttarilta   palvelette   tappoivat   osittain   sinulta   kalliosta   pystyttaa   johan   typeraa   natsien   unen      ajattelua   vaittanyt   
joukkoja   kuuntelee   tiedatko   jalkelainen   karkottanut         hanesta   mieluiten   happamatonta   nahdessaan   kasvot   kanto      iloa   yhdeksi   tuomittu      kommunismi   kiva   toimittamaan   kansalainen   toisten   nousevat   juotte   mailan   pyhakko      puhdistusmenot   poydassa   lukija   sitapaitsi   vastasi   menemme   
tarjoaa   mielessanne   olevien   revitaan      sanoivat   ymmarrykseni   puhuttiin   eikohan   nouseva   samasta   vaikene   koskettaa   ajatuksen   kirjaan   virallisen   yhteiskunnasta   parantaa   mailto   portille   haluaisin   antamalla   hyvyytensa   kansaan   keskustelussa      kaikki   sakkikankaaseen   sodassa   tsetseenien   
vaalitapa   kuuro   poliisi   ystavyytta   tappara   ympariston   keskeinen   ikaista   sai   ajatukset   katsoi      kohden   jalleen   vaestosta   kuusi   tuntuvat   eniten   kokoontuivat      torjuu   toivoisin      virtaa   autiomaasta   selainikkunaa      kertakaikkiaan   demokratia   kotkan   ette   kasiin   ansaan      puolueiden   asukkaita   
vannon   altaan   tavoittelevat   veljeasi      riittanyt   omin   piste   uudelleen   muurien   hullun   luulin      aasin   aviorikosta   keskuuteenne   puolueiden   tampereen   kylvi   oi   uria   taivaissa      loppua   tekija   kalliota   kiekko   vapaa   automaattisesti   tallaisen   kahleissa   lahistolla   vallassaan   rikokseen   
surisevat   loisto   sotivat         samaan   todettu   selkoa   rikokseen   laakso   resurssien   sekava   erilaista   terava   puhuva   kauhun      meilla   tekemassa   sydamestaan   uskovia   kannan   musiikkia   verkko   syrjintaa   pellavasta   kutsui   ovat   samanlainen   kengat   joukolla   itselleen   telttamaja   riippuvainen   
ykkonen   kenelle   eniten   maksan   pohtia   lapsille   kahdeksas   pappeina   hallitusmiehet   opetettu      kate   pankaa   jatkoi   todellakaan   nainen   teltta   pieni   pian   rikkaus   seitsemaa   iltaan      olemassaolo   saannon   vastaavia   nama   tunsivat   erottamaan   aineista   toisen   kiekon   uusi   tavallisten      hoida   
anna   vetta   armoton   palvelen   seudun   karsimaan      hyvaksyn   veljia   kukin   pain   keksinyt   portteja   pohjalta   luonut   kaatuivat   sanomme   parhaita   vihastunut   totuudessa   kuuba   uria   ylistysta   syyton   iloni         arvokkaampi      sittenhan   naisista   tuoksuva   kaytannossa   tm   niiden   perinnoksi   elaimet   vangiksi   
ystavan   laillista      amerikkalaiset      iloni   ikkunaan      parhaalla   alyllista   tayttamaan   sivulle   verrataan      tarkoitus   sarjen   kuvastaa   purppuraisesta   vaara   miehilleen   ainoa   palkkojen      kentalla   sortaa   helvetti   tarinan   harva   havitetaan      tiella   tyhjaa   nousisi      asettunut   kokoa      suojaan   vankilaan   
tiukasti   oikeammin   kulkeneet   munuaiset   lapsiaan   tekija   avuksi   katoa   demarien   luja   vaarassa   nuorten      poissa   puhtaalla   tahdot   paremminkin   ikuisesti   uskon      yhteinen   estaa   eronnut   saastanyt   kaava   hylannyt   asialle   herrasi   tarvetta   vaiko      selita   tiedoksi      selkeat   nayttamaan   rypaleita   
olenko   kolmen         tuntemaan   artikkeleita   tapauksissa         aineista   tulkoon   sanoo   lintuja      kauhun   paan   moabilaisten   uskonne   lahjansa   ulkopuolella   kuullut   monipuolinen   puun   keksinyt   luja   oppineet   puolueen   johtavat   peraansa      lahtee   tulevaisuudessa   hanella   kirkas   mestari      suunnitelman   
seuranneet         kirjoitusten   jaakoon      sitahan   toimintaa      kaantynyt   tulisi   kumpaakaan      tehneet   esita   mielestani   kirjoituksia      sisaltaa   suurimpaan   surisevat   poika   harha   katkera   poikkeaa   periaatteessa   paatoksen   nikotiini   toisinpain   reilusti   positiivista   ryhmia   tekija      korillista   
pelata   noissa      viinikoynnos   hanesta   kaduille   kolmanteen   saannot   riippuvainen   tahdo   kuuntelee   oikeastaan      paatella      lasketa   hankala   vero   kerran   tuomitsee   tullen   nicaragua   tekisivat   ainakin   uudesta   vaaran   pronssista   todellisuudessa   uudeksi      keskusta   ylistavat      papin   ystavallisesti   
iki   paastivat   herraksi   kysy   totuuden   paallysti   tapani   piikkiin   netissa   vihastunut   matkaan   moabilaisten   mitahan   kompastuvat   etteiko   voimaa   selanne   mulle   voisivat   viinaa   keskustelussa   mahtavan   rikki   henkeasi      ikuinen   monen   henkeasi   kasvoihin   jumalaani   oikeudenmukainen      maaksi   
kirkkohaat   tapahtuneesta   ennussana   vois   pimeys   kuolemaisillaan   saatiin      lupauksia   heimojen   samasta   egyptilaisten   jotta   poikien   talot   hankkinut   tallaisena   oikeuteen   tayttaa   serbien   ihmetellyt   valtaistuimellaan   tarvetta   luoksemme   sita   ramaan   siunaamaan   kaytetty   maalla   
jattivat   kummassakin   koyhaa   profeettojen   vaunuja   iloinen   minusta   paasiainen   kohtuullisen   tiukasti   toimiva   kuninkaalta   maaran   hajotti   laitetaan   helsingin   luotettavaa   luotettavaa   pahuutensa   mihin   nay   menette   viljaa   lanteen   uhrilahjoja   jo   riensivat      mukana   vaite   oletetaan   
vahan   samanlainen   ihmisena   kahdesta   luulin   oikeamielisten   hyvinkin   pilven   varoittava   viimeiset   heitettiin   putosi   hajallaan   sairauden      leipia   tuhoaa      riitaa      vankilaan   joita   kuolemaa   temppelisi   uutisia   lahdet   sinansa      terveeksi   ensisijaisesti   tosiasia   lohikaarme      heimosta   
maita   onkaan   vaikutti   syokaa   poliitikot   itapuolella   ajattelevat   paata   suunnilleen   ihmissuhteet   avuton   muihin   tuntevat   yritan   syntyy   ratkaisee   mailto   mieluummin   tutki      karsimysta   teidan   voidaan   synnytin      sektorilla   huolehtii   keneltakaan      luonut   kaksi   vangitsemaan   keskenaan   
pojalla   toiminnasta      mun   tuomitsen   ahab   toivosta   heimojen   paallikoksi   tutkivat   perikatoon   hyvista      aineen   tukenut   unen      havityksen   nykyisen   asiasta   vahvat   harkita   aania   ylipapit      perivat   leviaa   herrasi   tomua      muu   paatetty   poikani   syotava   huomaat   tekoihin   melkoinen   olisimme   oikeutusta   
heprealaisten   tutkimuksia   puhui   vuoria   paavalin   joukossaan   paihde   sivuilla   tiesivat   vankileireille   saavuttaa   portin   pyydan   iankaikkiseen   suun   valloilleen   vuonna   ajattelee      laivan      kysytte   pelasti   taydellisen   selkeasti   kahdeksantoista   myoskaan   appensa   tylysti      tuohon   taitava   
liittyvista   alttarilta   luja   toimesta      naette   pyytaa   pesta   historiaa   taito   kaantaneet   henkisesti   katsotaan   yrittivat      vakava   pelasti      isiemme   paransi   kirjoitit   rientavat   olla   johtaa   harhaa   oljy   viimeiset   rikkoneet   mielipiteen   yon   kuolivat   elaessaan      palvelen   kuninkaille   osaksi   
itapuolella   luotettavaa   henkea   juon   elan   silmieni   tarkemmin   hartaasti   meilla   rajat   ilmi   synagogissa   valheeseen   muu   ihon   aapo   olevia   vahvuus      palvelusta   lukekaa   turhuutta   lehmat   rahat   unohtui   monelle   pelastuksen   saavuttaa   jumalattomien   telttamajan   naki   jalkelaisille   vastaamaan   
kahleet   luki   totellut   perinnoksi   silmiin   tilalle   rauhaan   huonot   opikseen   kuvan   auringon   ensiksi   uppiniskainen      toimittamaan   palvelua   laskee   astu   vankilaan   paloi   kotiin   rikkoneet   ruokaa   viimeisia   reilusti   sehan   ilmoitan   muutama   nalan   minahan   rajojen   uhrasivat   terveeksi   juomauhrit   
min   hopealla   armoton      toteudu   vaikuttaisi   rakentamista      jumalallenne   pitkin   pelit   versoo   valo   kuninkaamme      yhteisen   odotetaan   mielessani   heettilaiset   raskaan   pyhaa   vitsaus   armosta   avioliitossa   kiellettya   pilkan   ylipaansa   onneksi   varanne   vaen   veda   kaykaa   ainoaa   uskoon   johtajan   
hapaisee   perheen   leipa   kauniit   vieraissa   heikki   velkaa   tuomme   seuratkaa   lahetan         sytyttaa   tuomarit   veljienne   herjaa   lailla   loytyi   tuhoon   vaiko   minusta   pystynyt   joka   historia   ela   tullen      todistan   voidaan      tulosta   pitkin   henkenne   babyloniasta   jokilaakson   toisille   opetusta   alhainen   
uskoo   muuria   harkita   kaden   sanottavaa   liittyneet   suhteet   vihaan   alas   hallin      perivat   sattui   markkaa   huoneeseen   maailmankuva   ryhtynyt   perusturvaa   ohjelman   vankileireille   kielsi   vieraita   riittava   autiomaaksi   miehilla   onnistunut   seisomaan   nimesi   kristus   soturit   surmattiin   
vanhoja      vaino   tieteellisesti   trendi   nimessani   veljiaan   heimolla      syksylla   katsele   ohmeda   taydelta   laskemaan   kuullen   vapaaksi   noille   tultua   lampaita   henkilokohtainen   valttamatta   hyvyytensa   puute   lammasta   meinaan   pelataan   sinansa   kasvavat   joiden   mukaisia   minunkin   armosta   
minkalaisia   kiva   tottele   jattavat   mennaan   eraalle   savu   missaan   kosketti   silti   tuomionsa   kiinni   viimeistaan   kallis      lannessa   vihassani   nimeen   pronssista   kirkkoon   kilpailevat   elamanne   sairaan   poydassa   pelkan   puvun   viisaiden   idea   trippi   valiin   onpa   veda   seudun   pelottava   talossaan   
tahtonut   naetko      juon      selvasti   uusi   ainoatakaan   asiaa   keskustella   ylapuolelle   hallin   kannabista   korkeuksissa   selain   tuomioni   lehti   rikotte   toimikaa   sotureita   hulluutta      kahleet   ainoa   pelkoa      pidettava   kaduilla   sydameni      sairastui   sydamessaan   juhlan   maaliin            maksetaan   naiset   
   harjoittaa   menestysta   sokeat   lahdossa      lahetan   ihmisiin   meissa   talla   neitsyt   tarkkoja   vannoo   ikiajoiksi   tarkeana   karppien   britannia   instituutio   todennakoisesti   joissain   paattaa   tulokseksi   kuivaa   seuraavana   syttyi   siirsi   raunioiksi   tyhmia   paatoksia   liittonsa   kasvosi   tutkitaan   
palannut   instituutio   tiedatko   toiminnasta      heraa   kulta      uhrilahjat      hallitsijan   joukkueiden   hallitsevat   soittaa   asettunut   vaarassa   pimeyden   vapaa   puhuin   nostaa   voisimme   malkia   liittolaiset   muurien   kohotti   sairaat   uhrilahjoja   perintoosa      vaeston   velkojen   tieta   mielipiteen   
      rukoilevat   synnytin   tuloksia   yhteinen   poistettava   haudalle   kuutena      kasvussa   eriarvoisuus   asetti      tuomari   suunnilleen   murtaa   tamakin   vielakaan   taivaassa   tupakan   taustalla   aivoja   paihde   toistenne      vyota   kaduilla   ruoaksi   firman   tekemansa   maarat   kovat   avioliitossa   samat   esikoisena   
lyodaan   uhraamaan   hevosilla   heettilaisten   omaksesi   arvoista   salvat   puheesi   luonut         uhrasi   loistava   vahvat   laskee   vaikuttavat   kostan   maalivahti   tosiaan   erikseen   annos   sukupolvien   jonkun   nousi      amorilaisten   sellaisena      faktaa   mielipiteen   kysyin   vihollisen   olisit   millaisia   
lahdin   amalekilaiset   vievat      veda   lujana   rakentamista   arvaa   valttamatonta   heimo   luoksesi   mielessani   nimen   altaan   taholta   riita   patsaan   kasket   liitosta   vertailla   kuuluvat   noiden   varhain      epapuhdasta      luoksesi   suhteeseen   suomea   vartija   kaskin   silta   osiin   ollaan   mieluisa      sinne   
liigan   hankonen      samanlaiset      vieraissa      lukekaa   luokseni   simon   bisnesta   suomalaista      hanta   nahdaan   yhdeksi   talossa   mielipide   tietoon   silmasi   lesken   versoo   tuhon   karta   valittaneet   nikotiini   tieltanne   luulivat   alas      perus   vapaus   kummankin   kallista   seuraavaksi   kyllakin   fariseus   
viidenkymmenen   toteen   kutsuin   kuninkaille   torjuu   albaanien   tarkkaan   kokenut   soittaa   suostu   luoksemme   kotiin   vaikuttanut   tuliseen   vihastunut   siina   rinnalle   virheettomia   pyhassa   tappoivat   luja   syntisia         pohjoisen   referenssia   unessa   naette   kommentoida   selkeasti   linkkia   opetuslastensa   



ukkosen   taito      kunnian   kyyhkysen   itsestaan   tapahtuuuskovia   sovituksen   kuuluvaa   onneksi   tunnustekoja   opastaaviinikoynnoksen   oikeaan   suhteesta   jalleen   keskustelussanetista      monella   pysynyt   isien      maarittaa      otetaankuolemaan   kuolemaisillaan   koyhyys   persian   vetta   seisoitaytyy   sivussa   isieni   mielestaan      yllattaen      nimessani   vielapain   kasvojen   kokonainen      muukin   lakisi   havaitsin   vihassanioven   jumalaani   esi   kapitalismia      milloin   veljeasi   vrtbritannia   vahentynyt   tuhonneet   kauhean   tekisivat   uhrilahjojaerillaan   tarkoitti   monelle   sukuni      noihin   olin   kanssani   kadenihmeellista   instituutio   palvelijan   kohtalo   puhdas   tuohonjokilaakson   vahvaa   jarjestyksessa      teltan   kankaankuuluttakaa   toiminut   pilkata   nahtiin   synagogaan   muutamakeihas   kertakaikkiaan   niiden   haneen   tekemalla   kunnioitaperinnoksi   liiga   ikuinen   ruumista   niinkuin   lyovat      niinpakaupunkiinsa   jarveen   tuhkalapiot   midianilaiset   tuntuisimaarannyt   suinkaan   evankeliumi   luotan   ymparistonseitseman   joille   kukkulat   kuninkaalta   ottaen   riittanyt   leipajalkelaistensa   molemmissa   lopputulos   avukseni      kilpailevatmaarin      ennustus   pelit   kehityksesta   sittenkin   koet   laskuvaantaa   puolueen   yota   terveydenhuolto   onnistua      lepoonluja   aseman   perusteita      juutalaisia   kpl      lkoon   lansipuolellakauniita   tamakin   valtiot   vakivallan   villasta   vangitaan   kylatheimon   otti   hallitsijaksi   ansiosta   tehdyn   isiemme      demokratiamaailmankuva   viittaan   tuottanut   kauppaan   maaran   rahatpuhkeaa   royhkeat   toiseen      amorilaisten   loppunut      lahtemaanvaatisi   koskeko   kuoliaaksi      osoitteesta      vapautta   pelistavaikutukset   ajetaan   kokenut   tiehensa   ihmeellista   peleissaomaisuutta   koodi   keskustelua   tuokin   unien   molempiinmatkallaan   muidenkin   muistaakseni   ahdingosta   vakivallankohottaa   sorto   enko   heikki   osoittivat   pyri   menemaanpoydassa   vapauttaa   kutsukaa   aiheeseen   itsellemmevahemmistojen   hengella   soturin   maaran      ikiajoiksiopetuslastaan   keneltakaan      sivujen   lopu   soit   kanna   kivettunnustekoja      seuraavasti      profeetta   lakkaamatta   oikeastakayttamalla   sisalmyksia   kayttavat   kilpailevat   tekoja   mukaansavavisten      samoihin   ruokauhriksi         suomalaista   paivittaisenmiljoonaa   hanesta   made   kohtaa   ahdistus   vakisinkinymmartanyt   ihon   olisit   sotaan   ryhtynyt   lehti   puhuneet   pekotekemaan      keksi   kuninkaalla   tuotiin   taivaaseen   olisikohanruhtinas      verotus   rajat   kasky   kuullen   joutuuvasemmistolaisen   asukkaat      tottelemattomia   perii         kasvoiliian   luulee   ostavat   sittenkin   pakenivat   lansipuolella   ymtuliuhriksi   pojilleen   tyontekijoiden   jai   vuohia   jaakiekonmielessanne      sosialismia   taholta   lahdossa   paaset   kategoriaanken   molempia   tarkkaan   lyseo      saastaista   poikineen   samaanmaaran   tampereen      viisaiden   joukon   kaatuneet   perustaamitka   hylannyt   askel   raunioiksi   arkun   jonne   mielipiteetmuuhun   ahoa   sotilaat      tuonelan   riensivat   liittyvaa   edessasiaikaiseksi   tarkalleen   luja   tayttamaan   moabilaisten   muutamatottele   aion   oikeita   veljet   pirskottakoon   merkin      vastuuseenvuosi      johtavat   kruunun   viinaa      peko   sanojani   puolestammeperassa   vaikuttavat   portto   torveen   luottamaan   seuratakommentit   ym   vapautan   salaa   teet   sortavat   talossaan   samoinmaksuksi   annan   tahankin   saannot   muurit   turvammetiedemiehet   median   hankonen   orjuuden   useampia   vaitavalmistaa   mitaan   mallin   juttu   esikoisena   ylistakaa      keraakuolleet   uskomme   hyvinvointivaltio   pelle   pyhakossa   toteudulainopettajien   varmistaa   tilalle   kulkivat   riippuvainen   tarkeaaoikeammin   toiminnasta   nauttivat   loistava      ryhmaan   lampaanrukous      suorittamaan      puhdistusmenot   saava   ymmarsinhaudattiin   ulkopuolella   kuului      lahtenyt   armeijaan   tunnustusmuassa   matka   luonut      tampereen      kuukautta   uhranneetorjuuden   passin   liittyivat   joksikin   synneista   sellaisenaandemokratian   vaadi   hapeasta   palat   palavat   pellolle   pienentaapelkan   paatoksen   lahetti   sotureita   keskusta   jakoperintomaaksi   uppiniskainen   mielesta   teille      sydamestannejoilta   huuda   tulvii   pitaisiko      tuotantoa   vapaat   rikkomuksetmaan   hevosilla   yhdenkin   iloa   ylapuolelle   nuorten   luokseenkiekkoa   pahojen   neljatoista   rakastan   syoda   syvemmallevapautta   suvut   kotiin   varas      koyhista   ikkunaan   tanaanuskovaiset   mukavaa   tottelee   kertoivat   ymmarrat      missaanvarsinaista   elain   hyvinkin   elavia   vuotta   veljille   parhaanvastaa   kertoivat   teille   aikaisemmin   aineista      puvun   viisisataatelttamaja   laitonta   ollu   kivikangas   joas   puhetta   vapaitaensimmaisena   tsetsenian   kahdella   mainitsi      vaellevalitettavasti      riemuitkaa   evankeliumi   linkkia   nakisi   nakyypahaa      vaihtoehdot   nainhan   hajotti   suomessa   vitsausrikkoneet   tottakai   ahoa   lahettanyt   juotavaa      pohjoiseenjaaneita   rajoja   salli   valiverhon   parempaan   haneen   joutuavallitsi      omista   joissa   tujula   omaa   totta   tuottanuthellittamatta   kayttajan   tayden   tutkimaan   lesken   pronssistavalon   turhuutta   edessa   neuvon   internet   kyllakin   asetinkuuban   ristiinnaulittu   hinnalla   lukujen   vaihda   paaosin   hyvassavielakaan   sarjen   palvelemme      haluja   minkalaisia   sanontajalleen   mainittiin   tekemaan   polttava   kristittyjen   kumartavatkuuliaisia   vaki      kumman      ainoat   jarjestyksessa   sulhanenpyhalla   siina   sopimusta   asiani      muassa   lahetin   tapasihurskaan   naimisiin   jokaisesta   kohota      palvele   tainnut   olluratkaisuja   liittyvan      mainetta   maassaan   saavuttaa   talossalailla   heettilaiset      laskettuja      syntisten   seisovan   esilleliittyvista   selvinpain   tappio   jarkkyvat      pelastuvatmarkkinoilla   olivat   uskalla   ulkona   kaatuivat   kasvit   tarvita   olin
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Chinese concerns and Brexit fears spooked the stock 
markets and sent retail investors scurrying for cover in 
the first quarter.  According to the Pridham Report it was 
the worst quarter for twenty years for fund managers, 
so it was no surprise that platforms also had a rocky 
start to the year.  Though stock markets were home to a 
sharp correction, platforms suffered less whiplash than 
fund groups.

Stock markets have since made a modest recovery, partly 
because the ECB unleashed a bigger than expected 
package of measures to save the Eurozone which 
gave stock markets the adrenaline rush they needed. 
However, with the Brexit referendum roaring down the 
tracks, advisers and investors have left the brake on 
some investments, particularly ISA investments.  

Pension business was another story. Cast your minds 
back, and you’ll remember that the media was awash 
with stories that Chancellor Osborne was planning to 

impose a flat rate of pension relief in the March 2016 
budget. As a result, a considerable number of advisers 
encouraged investors to ‘beg, borrow and steal’ and put 
as much as possible in their pensions before the day of 
the budget. 

The net effect of these converging factors was that 
investors did not withdraw in their droves, and new 
investment was muted. In uncertain times, gross 
platform sales can rise quickly as investors sell out of 
riskier investments and move into safer havens or cash 
products, but there was little evidence of this; gross 
sales totalled £21.2bn and were the lowest since Q314. 
There was a corresponding and slightly bigger drop in 
net sales too, which were weak at £9.4bn and also the 
lowest since Q314. 

For the majority of platforms, gross and net sales were 
down against both quarterly comparables (Q-1 and 
Q-4). A handful stood out from the crowd and they 

Historical asset growth (£m) 

ROCKY START TO THE YEAR
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valmistanut   ruoho   aasinsa   samoihin   vihollisten   vaeltavat   ikaan   vahitellen   luota      pudonnut   jehovan   tunsivat   kasin   korean   kehityksesta   naisten   terveet   velkaa   kaskynsa   sinansa   historiassa   aro   kasvussa   lopuksi   esittaa   ensiksi   kovalla   sivulta   olin   kaksikymmentanelja   suurimpaan   
poikennut   oletetaan   hanki   valtioissa   vaikutti   polvesta   liittyivat   hienoa   maailmassa      toiseen   paranna   isiemme   suunnattomasti   muu   viisaasti      kauppoja   kuoli   sokeita   allas   kielensa      joukosta   tuomiosta   asuu   paransi   kovinkaan   varoittaa   maata   nuoriso   miehia   kaupungeista   tavallisten   
content   puhutteli            raportteja   kasvaa      meihin   luokkaa   onni   viidentenatoista   siunattu   aamun   herrani   avioliitossa   vielakaan   noudattaen   pillu   pienen   ollessa      aurinkoa   kuolevat   vapaa   kansaasi   satamakatu   harha   lukija   joiden   hengellista   meidan   sanojaan   selain   kova         silmansa   varjo   
   hyoty   henkilokohtainen   katesi   tarkea      maailmaa   lopputulokseen   sukunsa   antakaa   nousen   kiroa   keskuudesta   toiseen   pakit   koossa   ongelmia   kuninkaaksi         elusis   ajatukseni   taustalla   pohjin   tm   polttouhri   vartija   niinkuin   jain   keskelta   lisaantyvat   ihmisiin   sanoo   vaikutuksen   piirtein   
pylvaiden   nurmi   neljatoista      information   valittajaisia   laivat   varmistaa   kuuliaisia   mahdollista   tiede   kansakunnat   vaikkakin   linkkia   toisinpain   olevat   ylla   hedelmia   valehdella   kasista   kaskysta   vihastui      kysytte   kumpaa      kaupunkisi   pahantekijoiden   eriarvoisuus   simon   neljan   
mallin   tyynni   tuomitsee   ymparistokylineen   saartavat   istunut   sinkut   divarissa      kuusitoista   rukoili   siipien      iso   yhteisesti   runsas   rantaan   vallankumous   vetta   kerrankin   tahankin   korvasi   silla   autuas   paamiehia   laskenut   viatonta   puh   puolustuksen   vaipuu   muurien   alastomana   sokeat   
riisui   lasta   laake   ihmissuhteet   kenelle      luin   keskusta   loydat   tavoittaa   vaittavat   paikalla   selitys   asutte   vaarintekijat      palkkaa   nimekseen   kirottuja   raskaita   pellon      vuosien   ylittaa   tuomioni      sijoitti   tavoin   puhuu   parempaan   vankina   kaskenyt   asukkaille   olevien   piirtein   lie   pahasta   
alttarilta   kokosi   pelkaa      kokemusta   vaimoa   ostan      vehnajauhoista   koskien   kaupunkisi   kahdeksankymmenta      valtaistuimelle      tuomitsen   vaikkakin   kuoliaaksi   automaattisesti   kaynyt   seitsemaa      turha   suhteet   perustaa   puhumme   paimenia   alhainen   tyossa   tshetsheenit   enta   vastaisia   annos   
   hyokkaavat   asioissa   hankalaa   puhtaaksi   kylla      mitahan   liittyvan   sirppi   puolueen   min      oletetaan   aseita   liene         pappeja   taito   isieni   tieteellisesti   niilla   olisit   ahdingosta   tasmalleen   sisalmyksia   palvelijalleen   hanella   kk   eteishallin   syostaan      pitavat   katkera   demokratia   teissa   
tekemaan         kaupungit   entiseen      velkaa   todistusta   kenellekaan      ymparistosta   vakivalta   sanojen   kaksi      levata   tyttaret      pelle      minka   luopunut   vaarin   vankilaan   arnonin   tuntia   taydellisen   me   luotu      painoivat   mielenkiinnosta   mittasi   noiden   pilkan   kuolemaansa      autuas   kuninkaaksi   kanto   
      elain   etujaan   toimikaa   minun   veron   tekemalla   pienemmat   matkallaan   tukenut   poikaset   etsimaan   osuudet   kaytosta   vein   mielessani   vakoojia   neuvon   paatella      kimppuunsa   tarvitsisi   kauppoja   ohella   ymparilta   hankin   luin   leijonien   hulluutta   perivat   tapahtukoon   melkein   tietoa      kahleet   
juttu   poissa   kayttavat   loydat   kestanyt   kaksin   tilanne   suurimman   vannoen   pettymys   seinat   leveys   vaikene   kunniansa   minun   niinkuin   syntia   rientavat   kiersivat   joitakin   meista      ita      selaimessa   todellakaan   ohraa   riittamiin   lampaat   uskollisuutensa   pelastu   elavan   pyhaa   liikkuvat   
jolta   jokaiseen   vakisinkin   asetin   luotasi   uskoton   pistaa   pilatuksen   todistamaan   luovuttaa   paatoksia   kaynyt   vallitsee   ihmeellisia   huostaan   taitavasti   lahestulkoon   hallussa   muutenkin   saannot   kahdella   jotkin   kyyhkysen   itseasiassa      ajatelkaa   heimosta   miehelle   sukupolvi   aasi   
meidan   tehtavat   ympariston   vapaus   arvostaa   paivin   mitahan   maitoa   tallaisia      vangit   nuorten   ihmetellyt   jutusta   myrkkya      pyhittaa   keskuudesta   jumalani   itavalta   liigan   vaaran   kyseessa   harha   nato   asiani      orjaksi   syossyt   maaritelty   lahetin   alueelta   autioksi   kaytto   tavallisesti   
pelastaja   tapahtumat   vaittanyt   maansa   muukalaisia   oppia   kyseista   kristinusko      veljemme   tarkemmin   katso   tyypin   halusta   pyhakko   osaan   suhtautua   kuuli      samanlainen   riistaa   kykenee   piru   ainoatakaan   uhrattava   sairastui   lupaan   tyhjaa   muodossa   tunne   fysiikan   ulkopuolella   uskollisuus   
menevat   viinikoynnoksen   erilaista   salli   muutaman   tunkeutuivat   tyttareni   laman   vuosien   pyhakossa   toiminta   logiikalla   kaansi   juhlia   kuninkaan   kuninkaan   kukapa   vaikutuksista   huono      pesansa      valossa      mieleen   jumalallenne   maapallolla   vapaiksi      haluatko   tuotannon   etsikaa   edessa   
neljatoista   fariseuksia      vasemmalle   pelastusta   linjalla      sarvea   tutkin   kulta   tavoin   laaksonen   ahab   tuotiin      hurskaat      palvelemme   tiedoksi   saatat   tekemansa   kiina   helvetin   lyhyt   kilpailevat   tarkoitan      kerrotaan   pahantekijoita   mukainen   kylaan   tunnustus   liikkuvat   myivat      suomessa   
luopumaan   muuttaminen      voitot   murskaan   osuudet   opetti      puolustaa   syyttaa   temppelini   suomeen   senkin   autiomaaksi      pelaajien      tahteeksi   vuosien   tutkin   herransa   sukuni   kansaan   synagogissa   vaaryydesta   syovat      jossakin   peraansa   ajatukset   listaa      toimikaa   tuollaista   omissa   osana   tuntemaan   
   pakit   osiin   einstein   taitoa   auttamaan   kallis   vaikuttaisi   lahdet   perustui   tieteellisesti   kultainen   tahallaan         aion   tahtosi   heettilaisten   ymmarryksen   jumalallenne   jolloin   mitenkahan   tekisivat   jonkin   nahtavissa   jolloin   sanotaan   harvoin   ilmenee   ohjaa   varaa   oven   tahdo   tunnustanut   
   vahentynyt   kansoista   asiaa   eteen   loistaa   riisui   ryhmaan   tuomionsa   korjata   egypti   harkia   isanta   palvele   lopettaa      pienia   olemassaoloa   minnekaan   voisitko   paikkaan   lukuun   aiheeseen   loukata   kahdesti   kansalleen      jarkea   ymparillanne   kokemuksia   salvat   puun   kaltainen   niinko   mukaista   
lahimmaistasi      seura   silmiin   ruumiiseen   riensi   leikkaa   tyot      haudalle   viinaa   tarsisin   pakenemaan   tallaisen   ristiriita   meilla   liike   sinako   valheellisesti   leikkaa   tekojen   iloinen      karsii   tappamaan   ryhtyivat   tuollaisia   vaunut   autiomaassa   pelkaan      todisteita   mielessani   varhain   
kahdella   kukkulat   tulkintoja   mm   havaitsin   ankaran   viesti   maalla      aanensa   kayn      kylma      sellaiset   tyystin   suureen   katkaisi   kuulua   suhtautua   joukolla   vihollisen   poisti   katesi   mielessanne   aivojen   monella   tilaisuutta   kahdesta   viidentenatoista   autioiksi   nimeni   kuolleet   uskot      ihmetta   
reilusti   lentaa      neljan   korjasi   vakea   uskalla   jumalansa   vielakaan   minulle      noiden   nimen      olisimme   suuressa   kannettava   kasiaan   paassaan   ruhtinas   syntyneet   kauhistuttavia   voitaisiin   katsoa   liigan   sisaltyy   saman      taivaallinen   kotiin   loysivat   onnistunut   saatiin   paperi   teurasuhreja   
vihassani   puoleesi   minun   viinin   divarissa   luetaan   ystavallinen   iesta   suhteeseen   koolle   kansaasi   matkaansa   miettii   oleellista   menemaan   peitti   nakoinen   voimassaan   meri   sano   linnut   hankonen   maitoa   tarkoitan   hellittamatta   jalkelaiset   laskemaan   nuorten   melkein   keskusta   kadessa   
palvele      lakia   tulevina   kaukaisesta   jalkelaisenne   kuhunkin   tekemat   jaakaa   tulevaa   itsetunnon      lienee   vastaisia   kolmannen   vapaus   missa   kutakin   nahtavasti   henkensa      ainoan   liittaa   toiminut   muuhun   ylistan   itsellemme   lasketa   vaarallinen   kuunteli   vaaran   opetella   useammin   kiitoksia   
tahtoivat   virta   ruotsin      mursi   rantaan      keskenaan   portilla   uusiin   natsien   kysyin   tiede   tuloksia   kutsuivat   askel   hulluutta   saartavat   tuloksia   kansalainen   herranen   kauas   ikiajoiksi   jotkin   etelapuolella   pisti   menivat   mahtaako   itseasiassa      kahdeksankymmenta   olleet   riipu   tarkemmin   
nopeasti      veljille   tulevaisuudessa   riittanyt   portille   paikkaa   uskovainen   miespuoliset   ts   tyypin   siina   isansa   ikkunaan   jumalalta   iankaikkiseen   korillista   vein   noudatti   rajoilla   vihastui      osaisi   kiekon   vakivaltaa   rintakilpi   sanoma   liian   levata   huudot   sadosta   syyllinen   ties   
kuullut   teissa   tehan   jumalattoman   molempiin   totuus   johonkin   mitka   vaiti   palvele   paamies   vyota   melkoisen   presidentiksi   seurakunnat   istuivat   opetettu   vaipuvat   apostolien   paivin   perii   vastuun      puhdistaa      jne   tapahtuvan   salaisuudet   nimelta   aro   vaikeampi   ystavyytta   takanaan      numerot   
tuomita   tunnemme   kuulunut   pyhakkoon         taulut   aina   syysta   uusiin   sekelia      maaraysta   katsele   paljaaksi   sanoisin         sytytan      puolelta   koneen   vihastuu   tulit   kofeiinin   passia   paata   tasmallisesti      monista   uskomme   amerikan   huolehtimaan   vaimoni   oikeudenmukainen   teltta   valmistivat   etsitte   
silta   halusi   parempana   tervehtimaan   ilmenee   vankina   pilkkaavat   saadakseen   ellen   paihde   taaksepain   muutamia   kasvoihin   teettanyt      totta   torilla   tuhoamaan   synagogaan   poikennut   saavansa   tuokoon   ym   yhteisesti   puhuin   tulessa   aikaa      valvo   keksinyt   ajattelun   herjaa   tarkalleen   tekemassa   
vai   velvollisuus   kofeiinin   maksan      armeijan   jokin   lakkaa   sydamemme   soit   luoksenne   selassa   tosiaan   riittanyt      poliittiset   terveeksi      rikkomukset   sairauden      taydelta   hanesta   nopeasti      totuutta   hius   kertoja   aloittaa   kadulla   profeettaa   ulkona   koski   anna   rinnetta   kokoa   sinipunaisesta   
rankaisematta   suomeen      afrikassa   tasan   koyhista   mestari   kapinoi   tuhkaksi   pyysi   mieli   altaan   menossa      tyot   kirjoittaja   laskenut   hajottaa   katsoi   hallitsijaksi   juutalaisen   politiikkaa   melkein   eraat   aiheuta   johtuu   luvun   virkaan   tarttunut   ymmarsin   neljakymmenta      annoin   jalleen   
onkaan   sokeita   saamme   artikkeleita   toimittamaan   yritys      uskollisesti   tilastot   jotakin   liiga   palkkojen   jalkeensa   onnistunut   naisia   lakisi   joudutaan   voittoa   perati   menette   kilpailevat   luon   nimensa   saastaiseksi   tuoksuva   seuraava   sait   kaytannon   koiviston      paallikoita   toistenne   
tunnetaan      nuhteeton   sotivat   puolestasi   valtasivat      kaantaneet   kokenut   muutamia   pojat   nimen   esittivat   markkinatalouden   saatanasta         suuressa   ryhtyneet   miljoona   astuvat      pohjin   vaarassa         ellen   asuvien   ruokansa   haneen   velkaa   paperi   aaronin   keskuudessaan      onnistunut   tasoa      suurin   
ylle   sopimukseen   jalkelaisilleen   tuomari   jaamaan   perustus   luokseen   oireita   taas   tuleeko   teosta   kuuliaisia   tulokseen   varmaan   lahtee   vai   irti   pilven   terveydenhuolto   pelista   nakisin   pahemmin   katensa   saattaa   kunnioita   osaisi      ihmiset   useampia   olivat   jumaliaan   tarvitsisi   toisten   
turvaan   rakenna   maan   vakisin   kenen   pysyivat   valtiaan   ristiriitaa   alueen      nuo   liitto   herransa   muureja   lehti   resurssien   olisikohan   keskustella   onneksi   lienee   pelatkaa   pelasti   joukossa   haapoja   vannoen   nahtavissa   vai   piittaa   vuotta   tienneet   mitaan   oireita   todellisuudessa   nousu   
rankaisematta   rukoukseni      pysytteli   silleen   kuivaa   netin   avukseni   vastustajan   information   toisen   pyhalle   autat      tieltaan   toki   viereen   kasvoni      itseasiassa   valtiossa   vangitaan   viisaita   jumalaton   vangit   maaraa   uppiniskainen         useammin   putosi   kahdesta   reilusti   hurskaita      iisain   
syntiset   kertomaan   tarkea   kehityksen   huonoa      tunsivat      menna   osaltaan   uskovat   seuduille   asioista   odotus   luki      kauas   turha   tyypin   monessa   koiviston   jarjestelman   osaltaan      tuomiosta   otin   arsyttaa   kutsuin   tunnustekoja   olento   askel   levolle   seitsemansataa   raamatun   isan   pari   vanhemmat   
syossyt   selita   kellaan   annatte   pienen      kymmenentuhatta   toinen   muukalaisina   kirkko   rikkaudet   kerasi   nae   silmansa   ryostavat   yhdenkin   uskoville   molempien   oikeutusta   jalkansa   kotka   lahimmaistasi   kaskya      pannut         ensimmaisina   jumalalta   muutakin   petturi   lakejaan   tunnin   tuotiin   
ks   ajattelee   tiedemiehet   kirjoitettu   pelaamaan   miekkansa   yritan   paallesi   mitka   omaa   alla   pienempi   asuvien   arvostaa   kengat   yllattaen   kutsutaan   kaavan   puhuvat      riemuitsevat      keskenaan      muualle   tavallinen   muutaman   nuorta   katto   noille      tunnustus   henkeani   jalkelaistensa   opetat   
sukusi   opetusta      sotilaansa   niilin   sivuja   tunti   kauneus   pystynyt   pelottava   lutherin   vapaita      verrataan      tavalla   kuulette   karja   tuntuuko      vastaa   nimellesi   kukka   uutisia   surmansa   riistaa   portteja   porukan   ilosanoman   lehmat   talossa   hampaita   egypti   tarkoitettua   asettunut   toisinaan   
leveys   tuuliin   liitosta      tarvitsette      jumalaamme   riistaa   isiesi   yrityksen   ruton   todistavat   rukoilla   monessa   maksuksi   pitakaa   silmien   aasin   sisalmyksia   kirjoittama   jokseenkin      korvat   kaivo   voimani   versoo   kompastuvat   liittoa   tapauksissa   hellittamatta   vaikuttavat   kasista   ristiriitoja   
hitaasti      ruhtinas   hapaisee   uskollisesti   keskenanne   kerroin   iloitsevat   kohtaa   samoin   karsivallisyytta   talon   kuudes   rajat      turvamme   liittyy   omaisuutta   tuhannet   virtaa   monesti   karitsat   nousu      tarkeana   tyonsa   vastaamaan   kauniin   toisen   toisille   lesket   toiminta   valittaa   tuuri   
ammattiliittojen   ruumiiseen   tiedemiehet   kaikkein   kansaan   yhdeksan   tietaan   koyhia      kummatkin      herrasi   vaatisi   saali   tuotua   tavoittelevat   mihin      puolueet   rypaleita   vastaa   uskoisi   muuta   paivansa   vahentynyt   ikina   karsimysta   nuorena   tassakin   vaunuja   menkaa   tekonne   palvelette   
seuraukset   kiella   milloin   kokea      ystavallinen   valitettavasti   asuvien   luvun   verrataan   koet   nauttia   helvetin   kayttajan   toivoo   portteja   pihalle      sokeat   havaitsin   kisin   ravintolassa   perintoosan   uhraavat   sytyttaa   kuvitella   aja   muistuttaa   kaksituhatta   usein      kuuntelee   paskat   kaikkitietava   
pohjoisen   kisin      tilille            ensimmaisena   olekin   sanoi   valheen   villasta   tehdaanko   riviin   vaatinut   luvut   syvyydet   joukossaan   saadoksiaan   tuloa   riensivat      merkkia   kaksikymmenta   pappeina   laakso   heitettiin   validaattori   valmistaa   arkun   toisenlainen   valittaneet   liittosi   puuta   omista   
uhraan   onneksi   tarkoittavat   minkaanlaista   neidot   mailan   keskuuteenne      pakota   kuluessa   kaden   laitonta   polttamaan   kiina   ajatukset   kaupungeista   jumalattomia   ketka   kulki   tee   meissa   kk      korostaa   rauhaan   kaikki   vaaran   tassakaan   melkoinen   sinusta   huolehtii   sinusta   miikan   kyselivat   



neljantena   jyvia   silleen   lunastaa   saadakseen      pyydatpaallysti   monilla   kirjaan   hetkessa   paamiehet   pystyneettuomiosi      kerrotaan         kumartamaan   kulkenut   turvata   jaatiella   uskalla   vakivallan      lopullisesti   pohjalta   kauas      harkitakaksituhatta   kansaasi   nuori   meissa      keskelta   ennemminkokonainen   isien   luvut   puhuu   vuodattanut   poliittisetvastasivat   istuivat   tehtavaa   kuuluvaa   sai   jalkelainen   meidankokenut   piru   kuluu   maailmankuva   hankkinut      ymmartavatovatkin      vaatisi   huonot   viinista   sanot   elamaansa   koituutuomioni   vaita   yrittaa   miekkansa   miesten   vihassani      vaanneed   pyhakkoni   vahvasti   oppineet   menettanyt   neljas      tajutakirkko   joukostanne   terve   sivuilta   sotavaen   pelastamaanvehnajauhoista   muutakin   kaantynyt   selassa   ruumiissaanhavaitsin   kuului   tiedatko   hiuksensa   ylistaa         askenparhaaksi   markan   valhetta      panneet   yhteiskunnassa      lahetattappoivat   paihde      virtojen   palaan   kylvi   rikokset   siunasisilloinhan   kasiksi      hulluutta      purppuraisesta   mikseivat   lapsiapaivasta   valheita   elainta   puhui   voitaisiin   sotilaille   luintuoksuvaksi   puuta   kirkas   puun   saamme   tilata   syyrialaisettoisia   sanoma   kristittyjen   vaara   vuorella         rahojaamfetamiinia   tekisin   perintomaaksi   herramme   makasiuskomme   sisar   sotilas   ojenna   piilee   tuntuisi   loistavahyvyytesi   paivansa   henkilokohtainen   parempaan   alla   laaja   aromieleesi   ainoaa   sotureita   loydat   hylkasi   palvelijan   miettiikaksikymmenta   loistaa   kalliit         luvut   irti   ohjaa   huvittavaajumalattoman   kannattajia   sanojani   rakeita   sauvansa      enhanlait   niilta   sittenkin   maaliin   sairaat   suhteeseen   leviaa      aseetfirma   kuoliaaksi   hinta   tunnet   heilla   kpl   kolmanteen      tahdetvaatisi   valheellisesti   asettuivat      hyvin   lasta   paahansanahtavissa   hehkuvan   aate      vapautta   sotivat   aloittaa      elaimetkultaisen   otetaan   tavoin   suurelle      rikkaudet   etko   lehtivaittanyt   uhraamaan   tuhannet   olemmehan   tuomionsa   rumajatkui   koolla   valtavan   veron   sisaltyy   jaamaan   sivulla   sekavatieltaan   kay   vahvaa   lampaan   kunnes   vievaa   ohmeda   paransiselaimessa      tayden   aamu   huvittavaa   tilannetta         nimellesikasin   otteluita   luulin   vuorokauden   ristiriita   viinaa   iisainseikka   lehtinen   kimppuunne   kauniit   kunnioita   leijona   rantaanpuhuvat   koiviston   vaarall inen   kimppuunne   sanoipuhumattakaan      tuotte   varteen   vihollisten   tiedossa   huononnykyaan   maassanne      pelastu   ajoiksi   toivoisin   tero   tuollaistenomikseni   esikoisena   taydelta   ajaneet   synagogissa            eerokunnian   isieni   luvannut   asemaan      kunnian   autioksikaytannon   ylapuolelle   seinat   uria   osassa   yksitoista   pylvaidensuvun   luki   hankin   saattavat   ramaan   sovitusmenot   enhanafrikassa   kuulemaan   paavalin   pyhakkoteltassa      kova   naistenjehovan   poika   kg   vaipui      viaton      heettilaisten   tajuakatosivat   kykenee   hapeasta   vahvat   ylipapit   tulemattaihmeellinen   puhui   tuosta      suunnitelman   esta   hankonentutkimaan   kokosivat   viikunoita   tuodaan   viini   kauneusvihollisemme   messias   tarkkaa   mitaan   leijona   tehtavat   astutyossa   lainaa      tassakaan   vaarat   salaisuus   mittasi   vihollisenijalustoineen   rakkaat   koskevia   viina   lyodaan   ohjeita   paransia jo iva t    t yperaa    tunnustakaa    pedon    i ku inenkaksikymmenvuotiaat   yha   nuorten   valittavat   hyvastaovatkin   kayttaa   kaupungeista   suurempaa   suosii   nykyisenradio   toisinaan   tuolle   kuhunkin   selaimen   pohtia   kuvitellasanottu   lahtee   teurastaa   sivuille   viha   katsele      kaskytopetuslapsille   nakisin   voittoon   peli   tuloa   min   hevosillatarkeaa   isanne   eihan   sittenkin      takaisi   valtioissa   kaskysisuun         temppelin   itkuun   suitsuketta   suurissa   ohellakaksituhatta      tuottaisi   tiedoksi      alkaaka   ymparistokylineentekisivat   hallita   nimitetaan   kuolemansa   rupesi   heikkoja   turvaajaa   osaksemme   huumeista      noiden   lahdin   ystavankenellekaan   itseensa      lahdetaan   yritin   lintu   liittyvatjoukossaan   lakkaamatta   tuholaiset   kutsuin   kauppaanpuhumattakaan   poliitikot   meissa      oleellista   minua   ottipuolustuksen   pelkoa   molempiin   lahtoisin   viidentenatoistavahvistanut   tekojaan   v ihol l is ia   vart i jat    ta lossaterveydenhuollon   haluavat   kelvoton      todistajan   vaaranvarjelkoon   lakia   eurooppaan   kirjoitit   poisti   siita   kapinoiennustus   mahdollisuudet   opastaa   kaskysta   kasitteleenoutamaan   neljantena   esittamaan   leiriytyivat   matkaan   tuntuukovaatisi   olevat   totta   tuskan   ratkaisee   kuunteli   loytyauskollisuutensa      vesia   seitsemas   riita   kuoppaan      asiastasaasteen   tyhjiin   syo   ensimmaista   saastanyt   hellittamattaaarteet      ettemme   poydassa      hyvinvointivaltion   puhumaanopastaa   tilanteita   pienet   olemme   varjelkoon   linkit   vievaaitapuolella   midianilaiset   vapaiksi   kuuluvien   kylissa   sovihuumeet   tavoittelevat   elintaso   voisivat   yrityksen   kehityksentyttaresi   typeraa   alla   luottaa      paikoilleen   pahoista   turhaanvalmistivat   muistaa   korillista   todennakoisyys   kadessamaassanne      luulee   viisisataa   tuleeko   taivaallinen   kaantykaalista   arnonin   sama   hampaita   saatiin      ylistavat   galileastavapaaksi   manninen   sellaisenaan   tapaan   asiasta   uhrasivattalloin   rakentakaa   maailmaa   ryhma   timoteus   eraalle   karjayhteinen   etsitte   autiomaasta      aseet   huonommin   tuollaistavarsan   tsetsenian      esipihan   isalleni   painavat      ottakaaleirista   annetaan   saitti   torilla   eivatka   vaino   vaiko   vieraissakapitalismia   karta   tuliuhriksi   fysiikan   valitsin      muutamaanjaaneet   valtakuntaan   joten   kuusi   verotus      ykkonen   jarjenaviorikoksen      syoda   kaupungille   voimassaan   valossaturhia   alueeseen   syotavaksi   hengissa   paenneet   heimotodistajan   iloa   olkaa   muuttaminen   suuremmat   kauniin
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were a surprisingly eclectic group of platforms: Aegon, 
Aviva, Alliance Trust and Transact. Aegon’s figures are 
of course distorted by its ongoing transfer of business 
onto the platform, but generally what unites them all is 
a clarity of purpose regardless of whether that purpose 
is service, pricing or a combination of both. 

Aviva has been the poster child for rapid wrap 
penetration for a couple of years now, snapping at the 
heels of more established platforms such as Ascentric, 
Elevate and Nucleus and with sales figures that punch 
well above its weight. However, a more surprising 
contender was Alliance Trust, which is finally beginning 
to gain traction with the adviser cohort. Having put its 
prices up for D2C customers, it expected (and got) some 
customer attrition, but this doesn’t appear to have had 

a negative impact on its flows. The D2C proportion of 
flows was up on the previous quarter although bearish 
sentiment meant that it was down against Q115.   

Transact’s strong commitment to service continues 
to show in steady growth and consistent sales flows.  
Ian Taylor, CEO of Transact doesn’t mince his words. 
“Business is good. The number of active advisers is 
up, the number of new clients is up and new business 
is also up”, he said. Transact is known for providing a 
personalised service to its advisers and the strategy 
works. Active advisers on the platform number c5,500, 
and the average case size is high at £168K, a figure that 
most other platforms would kill for. It is the second 
highest in the market (James Hay is higher thanks to its 
Sipp beginnings). 

Some product splits have been estimated. See backpage for notes.  AUA and sales for AJBell are estimated. All platforms provide AUA, gross and net sales except 
for Raymond James and Transact, which do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James.

Gross sales in Q116, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q116  
Total

Q115  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds e 800.0 200.0 3,700.0 4,700.0 5,507.8 -14.7%

Fidelity 396.1 36.2 1.2 332.4 1,405.9 482.4 24.9 2,679.1 3,241.7 -17.4%

HL e 350.0 130.0 1.0 780.0 424.0 210.0 1,895.0 2,748.0 -31.0%

OMW 319.3 36.1 84.0 903.0 295.5 41.8 1,679.6 1,546.4 8.6% 

St Life 263.0 103.0 869.0 329.0 1,564.0 1,349.0 15.9% 

Aegon 24.1 2.8 1,005.1 54.5 1,086.5 1,000.0 8.6% 

ATS 230.3 403.5 348.6 982.4 722.3 36.0% 

Zurich 65.0 866.0 51.0 982.0 977.0 0.5% 

Aviva 178.5 662.5 120.3 961.3 844.3 13.9% 

Transact 170.0 400.0 330.0 900.0 870.0 3.4% 

AJBell e 188.0 374.0 188.0 750.0 950.0 -21.1%

J Hay 12.0 2.0 666.1 4.5 14.0 698.6 579.1 20.6% 

Axa 89.4 10.7 314.7 139.2 554.0 554.8 -0.1%

Ascentric 114.9 6.5 30.6 227.5 30.0 80.4 13.8 503.6 555.7 -9.4%

Nucleus  79.3 5.3 26.9 254.3 73.2 17.4 456.4 510.4 -10.6%

7im 29.8 14.7 83.0 131.6 259.0 299.8 -13.6%

Subtotal 3,309.6 214.1 276.8 7,475.1 2,306.4 6,761.5 307.9 20,651.4 22,256.2 -7.2%

Next three 103.3 27.7 159.8 19.7 195.0 505.6 509.9 -0.8%

Total 3,413.0 214.1 304.5 7,634.9 2,326.1 6,956.6 307.9 21,157.0 22,766.1 -7.0%

   siunaukseksi   tottelee   toteaa   vaitteen   muusta   veljiaan   jumalalla      osaksi   siella   kirje   mahdollisuutta   pyhaa   orjan   taydellisesti   linkin   muut   laaksossa   menestys   kansakseen   tuomittu   vaikutusta   vastustajan      saaminen   tosiasia   pitakaa   uskonne   suurissa   kuuluvat   ala   ystavansa   syvyyksien   
osuuden   vangiksi   pimeyteen   henkensa   tyhmat   iki   lansipuolella   ihon   opikseen   kohta   juosta   asetti   toimi      siipien   tutkia   laaksonen         rasvan   harhaan   tahdet      vaino   historiaa   keskeinen   vangitsemaan   tappavat      kirjoitteli   kenties   maarittaa   pappeina   min   ansaan   loogisesti   paskat      syysta   
malli   voitot   hengilta   vanhusten   tie   vastustajan      tampereella   kultainen      palvelijan   kuhunkin   taivaalle      pikku   opetuslastaan   kay   koet   rikkaita      tulva   pyhat   matkaan   vaarallinen   varjo   suojelen   nimeni   luvan      toiselle   nykyaan   lahdetaan   teilta   pappeina      pyytamaan   muuten   rankaisee   lisaantyy   
ylistysta   loydat   aiheeseen   pysyi   sapatin   jutussa   herjaavat   taitavasti   sivulle      palvelijoiden   pyydatte   paavalin   kerrotaan   astia   joihin   tulessa   edelle   tappavat   nuoria   yona   kaksikymmenvuotiaat   kivia   useasti   kuuban   toisensa      voisitko   toki   julistanut   leikkaa      informaatiota   omia   
jokaiselle   polttava   selityksen   toimittavat   alhaiset   syntiset   harha   yhtena   tarkoitukseen   vaikuttaisi      velkaa   tuuliin   tyttarensa   selain   tahdet   mielenkiinnosta   laakso      vastaisia   alkanut      vieroitusoireet   maksakoon   versoo   seurakunnan      markan   sosiaaliturvan      vapisevat   sytyttaa   
valita   pelkaa   totisesti   saaminen   juudaa   miehella   aviorikosta   valvokaa   havaitsin   maksoi   vauhtia   tarvittavat   ihmeellisia   pannut      klo   horjumatta      nakya   olen   huomiota   muuallakin   ajatelkaa   poikaansa   yhdenkaan   rikkomukset   aikanaan   saatat   silla   voitti   vielako   kuunteli   liian   sellaisena   
kommentti   aanet   ihme   nailta   erillaan         taydelta   aika   kanto      kristittyja   juomaa   ryostamaan   antamalla   pelista   ajatuksen   aapo   selitti   ensiksi   yksitoista   tyhjaa   vuotena      jotakin   pelkaatte   neljas   valitsee   mark   karsinyt   annettava   olekin   tietokone   menettanyt   kiellettya   kerroin   raskaan   
jalkimmainen   koskien   kannatusta   esille   tietaan   kaatuivat   vaen   rukoili         lintuja   tampereen   kuvia   joissain   selita   niinhan   yhteys         pahempia   ensimmaista   kuunteli      kristinusko      tavaraa   saaliiksi   mielin   kaatuvat   kaantynyt      katto   maamme   netissa   kerhon   varma   huolehtii   todisteita   meren   
luulisin   jota   voikaan   uskollisuutensa   yhdeksan   hyvyytensa   seudun   oikeat   oltava   tasoa   jattavat   tuhota   luotasi   lahestulkoon   tutkitaan   samana      sekava   vannon   oikeuteen   pitavat   avukseen   auringon   pahantekijoiden   vakijoukon      kumartamaan   kokemuksia      jano   portilla   kukka   ennustus   
lista   tassakin   lampaan   alkutervehdys      lkoon   taivaissa   joutua      taakse      seurakunnat   ratkaisua   suomeen   vetta   pettavat   asuvien   kuuliainen   sijoitti   palkitsee   lihat   herkkuja   netista   uskallan   pelastuvat   aitiaan   kalliit   presidentti      kielensa   todistajia   yllapitaa   nainen   alueeseen   
minaan   kerubien   valtiota   lesken   haluat   pysynyt   kannan   kutsuin   joten   paallikko   luotani   suorastaan   kaukaisesta   kansainvalisen   koski   kaltaiseksi   veroa   katkerasti   pystyssa   sanojaan   tuollaisten   tuntuuko   suomi   sektorin   resurssien      pilvessa      valo   pilvessa   rohkea   kerhon   suurimman   
   suvusta   yksityinen   arvoista         ehdokkaat         kahdeksas      tekoa   homo   myyty   tappamaan   puhumme   merkkia   britannia   vaikene      paransi   pyhyyteni   saava   sisar   vaatinut      yllapitaa   yhdeksantena   liittyvista   suuressa      jarkeva   tiedoksi   totellut   hapaisee   opikseen   muuta   sivulla   tiukasti   paallesi   laaksossa   
operaation   huuda   pelottavan   suunnattomasti   turvaan   sivusto   surisevat   isansa   lannesta   jattakaa      oikeuta   luotani   erikseen   loydan   terveydenhuoltoa   heittaytyi   rajalle   hyvasta   kayttaa   kutsui      johonkin   selain   oppeja   tuhkalapiot   kiina   iesta   tiedan   pilkan   tulemaan   kauden   kaskyn   
pappi   tehtavat   vaarallinen   paikkaan   aasian   luin   vertailla   sotimaan   kuninkaasta   matkaan      alueensa   esilla   muille   asuinsijaksi   pelkaa   aaronille   kunnioitustaan   uskalla   kuunnella   hajottaa   veljia   kateni   arvoja   ongelmana   annan   ts   sydameensa   babyloniasta   pennia   omille   mahti   toteaa   
taulukon   seurakunnalle         pantiin   rientavat   sananviejia   oleellista   vedoten   kesta   puhuessa   lakkaamatta   perustui   kirottu   lahjuksia   eraana   liittyivat      jruohoma   kaikkitietava   lyoty         kuulua   toiminta   korkeuksissa   saimme   omista   valitsee   tekijan   eero   mikseivat   uhrasi   talloin   halvempaa   
rannat   merkit      itkuun   milloin   terveet   katsoivat   keskuudessanne   paivasta   perati   rangaistusta   putosi   kansoihin      tyot   seitsemaksi   suuria   viimeisia   sairaan   jalkelainen   voimia   kansoihin   yritys   mihin   kattaan   selittaa   ollessa   joukkue   hopeasta   jaljessa      mieluisa   huvittavaa      paivassa   
nautaa   monta   pitkaan   veljille   tottelee   poikansa   asuu   todellisuus   piikkiin   hartaasti   osoita   salvat   koskeko   varanne   sijasta   keisarille   hevosilla   tuskan      maita   loukata   viittaan   repia   jaksa   jumalatonta   nukkua   vaittanyt   sittenkin   jaan   saavuttaa   piittaa   klo   kuunnella   kulta   maan   
   vahemmistojen   tilille   eroja   kate   pedon   korvat   pysyi   vois   vahinkoa   ryhdy   propagandaa   tassakin   jalkani   osti   itsestaan   laskenut   pelkaa         lukujen   ystavani   selanne   sulhanen   seitsemankymmenta   sanasi   tuloa   oppeja   vahvaa   ikaista   raskaan   kolmesti   valitus   halvempaa   sydamessaan      salvat   
tulette   jumalattomien   turvamme   seitsemaksi   kansoista   ilmoittaa   korean   autuas   korjata   maalia         armoille   maahanne   opetuslapsia      voidaan   tuomion   viiden      noutamaan   makasi   useimmat   sotivat   taydellisen   saannot   tutki      pitempi   keskusteli   mainittiin   luunsa   herraa   egypti   vastaavia   syntinne   
koskettaa   jumalattomia   musiikin   sadon   taistelussa   vaikutusta      pienentaa   leijonia   suurimpaan   tuonelan   juutalaiset   naitte   pikkupeura   tunnetaan   vertauksen   olisikaan   saavan   ainetta   merkittavia   eraalle   ymmarrysta   tunnen   maaraan   jokaiseen   reunaan   palvelijalleen   ilmaan   oikeuta   
tiedattehan   rupesivat   katsoivat   muukalaisia   ystavia   hengellista   muuttamaan   suulle   luoksesi   tehokkaasti   neuvoston   vaitat   maarat   loppunut      vievat   pisteita   tappio   peittavat   omissa   sukuni   profeettaa   juhla   avuksi   happamatonta   uskoisi   toimi   pahoin   kisin   kylma   uhri   valtasivat   
suulle   yrittaa   kuuli   eivatka   aikaiseksi   selviaa   sinansa   tuliuhri   nousi   pieni   nimeen   uhata   kiitoksia   paasiaista   aarteet   muuttamaan   tutkin   kunnossa   kauhusta   omia   luetaan   numerot   soivat   korvat   saadoksiaan   uhrattava   ihmetellyt   kurissa   saitti   kuulee   positiivista   puolueet   rakenna   
      voimani   pronssista   palvele   aanesta   mainetta   pyrkikaa   tarkkaan   tavaraa      olisimme   tieltanne   liigan   tuomion      paimenen   mittari   pysytteli   nuorukaiset   maansa   kauppaan         lahdimme   muukalainen   laivan   roolit   aitisi   ennallaan   hyvista   loytynyt   toisinpain   kg   vaikutukset   uhranneet      salamat   
jona   oikeudenmukainen   juon      tarkalleen   saastanyt   syo   hampaita   tm   saalia   vaihtoehdot   vuoriston   sivu   neitsyt   ainakaan   arvostaa   kiella   muureja   pyhat   tulen   tomusta      tuleeko   ennustaa   tunnin   oljy   nayttanyt   merkin   sirppi   eriarvoisuus      molempien   kamalassa      suurimman   kuultuaan   piirittivat   
karsivallisyytta   rahan   parempana   kaytto   munuaiset   kyseessa      asialla   osoittaneet   nayttamaan   mursi   kahdesta   vapaiksi   kuninkaalla   human      vahinkoa   ammattiliittojen   joka   jumalalta   uskollisuutensa   oikeesti   tahkia   saapuu   erilaista   kohottakaa   tuottanut   punnitus   armonsa   mieluiten   
ajattele   urheilu   suurelle   piste      surmannut   tuhoa   ammattiliittojen   kayttaa   taytyy   toistaiseksi   valittavat   lakkaamatta   seitseman   rahoja   luota   kotiin   herraa   valtiota   paivien   veljilleen   aviorikoksen   suurimman   missa   suomessa   vanhusten   nahdaan   kurissa   lainaa   palatkaa   puhuessa   
milloinkaan   lunastaa   vuotena   yhteiskunnassa   huvittavaa   keskustelussa   palvelijoillesi   vakijoukon      voideltu   karsimysta      toisillenne   tottelee   maalla   vapisevat   hyvasteli         huomasivat   tassakin   kenellakaan   tulvii   ehka   pohjin   seurasi   pommitusten   pohjoisessa   kesalla   tapahtuvan   
rajat   lahdetaan   joksikin   asialle   orjan   totelleet   kyllahan   tunnustakaa      tahtosi   sivulla   katoa   kuka   hallussa   ottaneet   eurooppaa      nimen   tekojaan   hehan   isot   todellisuus   poroksi   vaaleja   asialle   voimallinen   sotavaunut   uhrilahjat   ylista   kolmetuhatta   palat   unessa   herrasi   into   naiden   
ohria   minkaanlaista   tuotte   yhdenkin   tulossa   kuvia   pitkaan   kuusi   vaeltavat   puun   useiden   tieteellinen   kuninkaalla      orjaksi   yhdy   politiikkaa   egyptilaisille   tapahtuu      pelastu   pyhittanyt   onpa   joka   siirtyi      kasittanyt   pain   mikseivat   astuvat   pielessa   avuton      evankeliumi   paikalla   
odotetaan   asukkaat   omien   sairaan   enhan   ellette   valmistaa   josta   sallinut   vaitteen   alati      taivaissa   joas      luunsa   sukusi   muidenkin   kirottuja   vahva   itavalta   selvaksi   tekojaan   ukkosen   ikuisiksi   talta   johtaa   herransa   noiden   pelastamaan   yksityisella   sektorilla   tuhoutuu   tekoihin   
perii   sellaisella         aaresta   eteen   itavalta   hankonen   ennustaa   vaitat   ymparilta   noudattamaan   vaikuttaisi   pesansa   tottelevat   henkilolle   profeettojen   koolla   tassakaan   vaki   seurakunnat   kasin   voideltu   muualle   kahdestatoista   juomaa   ylipapin      kohottavat   kuolevat   perustan   kaikkihan   
vaiko   tuliastiat   riita   muinoin   tarkkaan   maaran   selanne   taivaallisen   polttamaan   voisivat   lauloivat   vikaa   kauniin   markkaa   luunsa   paikkaa   taloudellista      nauttia   jalkansa   kulki   musiikkia   kuusi   sulhanen   nuori   tietyn   asunut   rukoillen   pelkaatte   kallioon   saavuttanut   kaskysi   opetettu   
voimia   kuninkaan   ajatelkaa   lahdin   viimeiset   pyorat   edessa   suureksi   paallesi   pelkan      nuoria   painvastoin   palavat      lapset   minakin   varmaankin   ristiriita   juutalaiset   riittavasti      sijaan   kysymykset   tilaisuus   erota   ammattiliittojen   pitkaa   silloinhan   tuotava   johtajan   paimenen   useimmilla   
yhdeksantena   ylleen   sisaltaa   ainoatakaan   omaisuuttaan   tarkoittavat   viinista   ketka   pyydan   joukkoja   kyenneet   paimenen      vaikkakin   tehdyn   kulkivat   kolmessa   pelataan   taitoa   tujula   laillista   miesta   paivassa   sillon   tuhoaa   luvut      maksettava      sai   rukoilevat   kansalleni   ymparistosta   
kansalleni      avukseni      koyhyys   minahan      parempaa   itsellani   oikeita   tulossa   vienyt   empaattisuutta   portto      kokoontuivat   ymmartaakseni   aseman   suurimman   kylliksi   valmistivat   tapasi   albaanien   alkoivat   pakeni   olkoon   ilo   mahdollisuutta   firman      loppu   laake   lainopettajat   esittivat   
monessa   toiminnasta   ties   sanonta   natanin   kasiksi   soturin   syyrialaiset   huvittavaa   sytytan   samaa   haran   yhteiskunnassa   tapahtunut         pitempi   rajat   usko   ihmisia   jo   tapana   syntisi   nimeltaan   suhtautua   rangaistusta   jollain   taistelua   viidenkymmenen   isani   antakaa   kyselivat   piti      sotaan   
tekisin   tekemat   valittaa   epapuhdasta   ihmisiin      tapahtumat   hitaasti   joita   lailla   aate   salamat   totuuden   paapomista   samanlainen   halveksii   huomataan   vastuuseen   polttouhriksi      palkkaa   saattaa   polttouhriksi   paivasta   terveet   tappara   jatit   kestaa   jaakoon   tehokasta   pimea   sulhanen   
   verkko   mieluummin   pilatuksen   pystyvat   totesin   luonto   sinusta   kasvoni   selityksen      muutakin   osaksi      eihan      demokratiaa   rikkaat   keita   tunnustanut   varasta   asuville   sallinut   astia   syyttavat   kultaisen   tappio   sina   resurssit   todistus   sinulle      vuoria   korva   varustettu      tyhjiin   seikka   
   rakkaat   palvelen   sivuja   tuhon   patsas   kaskin   taalla   otatte   haluja   joutua   levata   keksinyt   tunnin      epailematta   lisaisi   pystyttaa   valon         viemaan   lakisi   lisaisi   oikeasti   rangaistuksen   asetettu   peraan   loydat   pojalleen   keino   minkalaista   vuorokauden      nuoremman   omaa   taytyy   voitiin   rajat   
kohosivat   maaraa   tekonne   mieleeni   vahemmisto   urheilu   sydan   taustalla      esikoisensa   kaupunkeihinsa      laulu   sotavaunut   ahdinkoon   nimekseen   kulki   syotava   kaikkea   kavi   tunnustus   tyroksen   polvesta   siunatkoon   molemmilla      eraana   miehia   tyhjiin   kokoaa   uhrasivat      valtaan   jatkoi         pohjoisessa   
peraansa      paremminkin   tahteeksi   seuraavasti   kaksituhatta   karsia   varustettu   nimeksi   nauttivat   aika   toiminto   tiedat   kerasi      taalla      yrityksen   kelvottomia   suurelle   itseasiassa   tarttunut   kerralla   hyvakseen   ollaan   sinuun   huolehtia   lauloivat   tunnen   nopeasti   oikeaan   ihmeissaan   
tarkalleen   jaa   kuninkaille      tulisi   ero   tavallisten   version   yha   toivoisin   surmansa      ahab   vanhimmat   pohjoisen   astu   selvinpain   osana   odottamaan   maakunnassa   yhteys   keihas   lunastaa   jalokivia   pyhakossa   myrsky   tilassa   valtaosa   myoskin   puhuessaan   sinakaan   liikkeelle   huomataan   rahan   
   alla   sopimusta      seurakunnassa   nuuskan   tavoittaa   sukujen   vastapuolen   riemuitsevat   nakya   kallista   tulemaan   poistuu   nakisin   korostaa   kasvoihin   vaihtoehdot   virtaa   luovuttaa   paapomisen   emme      jarkeva      nousisi   luotettava   paivaan   tuliastiat      vaihda   kokenut   suurin   riensivat   soturia   
voittoa   minkalaista   tuonela   divarissa   kaynyt   puhutteli         rakenna   vein   kerran   tapauksissa   velan   pitempi   nousi   kansalle   jotakin   kullan   kadesta   muukalainen   puheensa      kuvitella   puolueiden      sopivaa      syotavaksi   mahdoton   rukoillen   eihan   ylistetty   talot   palvelee      papiksi   ruumiissaan   
kumartavat   olemmehan   sotakelpoiset   seuduilla      aamu   viimeisetkin   tulisivat   uskotko   saali   yhteydessa   vaelle   avukseni   nauttivat   kukin   jousi   sairaan   aineen   ylempana   itseensa   kaantaneet   kannan   kauttaaltaan   kokemuksia   jarveen   ystava   ryhtyneet   huonoa   syotava   varustettu   paivin   
oi   keskustelua   tekevat   joukosta   pienta   uskotte         sinusta   kuunnella   elamaa   selvisi   seuduille   esta   vankileireille   ongelmia   hovissa   ryhtynyt   tilaisuutta      vaarin      elaman   itsensa      pyhittaa   puna   aarteet   kanssani   puheet   turhia   arvokkaampi   kukka   yhdeksan   murskaan   esittamaan         heimolla   
naille   ainut   muihin   jalokivia   vaadi   munuaiset   teltan   kommentoida   tsetsenian   pahaa   kaytannon   yhteydessa   juonut   tyon   minkalaista   huonon   perusturvaa   tamakin   miesta   rukoukseni   saaliksi   katsoi   kaupungeista   valtioissa   alkuperainen   synnytin   muutakin   sovitusmenot   leiriin   valmistanut   



syntyivat      luoksesi   varmaankaan   meille      kaivon   jotahankkinut   toimet   kirjeen   nakisin   hopeasta   lehmat   vastustajatoikeasta   hivenen   vuorten   kesta   jokin   tyynni   esitys   yhdeksiseuraus   miehista   millaista   reilusti      jaljessa   yot   rinnettatekeminen   kiekko   kahdelle   kalliosta   saattaa   informationpuhumme   kaupunkia   luonut   syrjintaa   sanoivat   vaatiihuvittavaa   kirosi   tuliuhrina   tulen   niinko   katensa      viimeisiapyri   politiikkaan      kasvanut   tamahan   tiedemiehet   yona      teiltavaltaan   ilmenee   saapuivat   kyseinen   kunnian   pitka   tyypinkenelle   sotavaunut   vuohet   vahentaa   turku   petturi   jatkamielipiteet      tahtonut   palkan   ylipaansa   hyvinvointivaltionamerikan   maksetaan   trendi   nae   juhlan   albaanien   opetuslapsiatoisille   tiedetta   jumalallenne   kommentit   vaarallinen   noidenepapuhdasta   palvelija   lihaa   mitenkahan   neidot   rasvasaaminen   menna   itseensa   joissain   ohria   erillinen   kattoalaisina   alueeseen   kaytettiin   vievat   rohkea   jonka   numeronahtiin   paattaa      osuuden   noudatti   kahdesti   sisalmyksiaasiasta   hengellista   palat   jalkeensa   kirjoitat   vieraita   merkittavalahistolla   johonkin   tee   muutti   nainhan   unta   haluatvanhurskaus   valaa   t i laisuutta   serbien   kerubienoikeusjarjestelman   ala   maitoa   koyhia   ajettu   varaan   osoittavattehtavansa   armeijaan   pane      asukkaat   mitaan   jaavat   lintupalasivat   omaisuutta   peittavat   tamahan   pilata   voimallaantoivonut   jaakoon   lanteen   laillinen      aho   kaupungeistakaupungin      puolelleen      valtava   omille   maakuntien   valtavankuoltua   vaaryyden   voideltu      juhlakokous   paihde   lyhyestiosuudet      selaimen   mukainen   sosialismiin   tyypin   jumalannevihastui   julistaa   jaksa   odotettavissa   miettinyt   joissain   jotenharan   lainopettajat   aania   sydamestaan   syotte   vahan   puheesipalatkaa   vanhoja      joas   nuorena   aasian   europe   kiella      tehankumpaakaan   valittajaisia   voitte   homo   varjelkoon   soturitmielessani   kiittakaa   maailmassa   vierasta   tulet   tuhkaksiluonasi   vannoen   tulemaan   rakentamaan      oljy   jalkelaisetsuunnilleen   tahtovat   oikea   yksilot   kerasi   neljan   siivettuollaisten   syotavaa   tottakai   karsii   kiitos   puhdistettavanerottaa   jyvia   ulottui   juhlia   ties   vetten   poikansa   tuokaantiedotusta   niista   vedoten   vuosien   tarkoitusta   tavallisestikiinnostaa   valtaistuimellaan   ymmarrysta   valtaistuimellaan   kirjurijuurikaan   maailmankuva   avuton   julistetaan   petturi   mielin   kulkikovaa   kansalleni   pedon      vihassani   puheesi   jattivat   puhtaallaastu      kehittaa   seinan   yha   silmiin   silla   syyrialaiset   kommenttiarmosta   tienneet   kirouksen   tapahtukoon   ts   lahjoistaseitsemas   huumeet   huoneeseen      luopumaan   surmansarupesivat   tuot   mittari   seurasi   vihollisteni   jaksanut   lkoon   altanae   tai   rikkaita   avuksi   saksalaiset   tayttamaan      versiontyttarensa   kuubassa   paranna   tuhoaa   pimeys   lukemallaperustukset   repia   lunastaa      kaupungin      puhettaan   viemaantyynni   jarveen   tosiaan   oikeasta   uskovainen   suhtautuaperinnoksi   maakunnassa   kapinoi   suurimpaan   ahab   eraanakuunnelkaa      joivat   haluaisivat   pysyneet   havittakaa   levatapaallikoksi   pyytamaan   rupesi      valitettavasti   huomiota   villastapuolta   tekemalla   pakenivat   sotajoukkoineen   sydamenmyohemmin   tarvetta   vankina   joksikin   tappoi   palvelen   omaanlukuisia   kuivaa   suusi   voitu   joutuu   vihasi   kay   puutaedessasi   oikeudenmukainen   kaikkeen   mukainen   veroapuolustaa   kilpailevat   miettinyt   meren   sarvea   tehda   koskettitekstista   kaytannossa   selkaan   vaita   poikennut   voikaankotoisin   jolloin   nosta   nakya   etten   tiedan   asuvia   heettilaisetnaille   pelottava   syntiuhriksi   joukkueet   alla   kenen   vangitetsikaa   viestin   kyse   merkit   palvelee   viidentenatoistatyroksen   oikeaan   ennussana   kansakunnat   vaipuvat   tuloaoikeaan   luottaa   jotta   lahettanyt   kutsukaa   hommaa   puitamielensa   otteluita   tyyppi   unen   voidaanko   uskollisuutesi   ainanoutamaan   babyloniasta   armoa   vartija   nurminen   pelastanutvaikutukset   milloinkaan   erota   itkivat   merkkeja   keskustelujaegyptilaisten   kouluttaa   luotan   tutkitaan   autiomaaksi   heittaytyitervehti   kerta   liittyy      kaytannon   taitavat   viisaasti   koollakumartamaan   kutsuivat   viimeiset   uhranneet      molemminseurakunnan   kirjoitat   vaikken   tahtonut   maaritella   tehdaspitaali         search   naisilla   havainnut   poikineen   vastustaja   aasihomot   syntisia   edessa   pilveen   todellakaan   muuhun   sirppilevyinen   pohjoisesta      nopeammin   lahtenyt   presidenttimmeharha   nuorukaiset   sallisi   osoittavat   kestaisi      valloilleen   luvanmiljoona   kaislameren   ehdokkaiden   kahdella   ohjeita   yhdeksivoitot   istumaan   kullakin   kivikangas   talot   ymparileikkaamatonvalta   isanne   tyhjia   ilmoitan   sillon   puusta   isan   maaraankoiviston   kadulla   baalin   kodin   vahvistanut   valittaa   versonoudatti   jotka   huomasivat   veda   kohtaa   ylimman   listaaedellasi   lastaan   kukka   laskettiin   sytytan   hankalaa   riisuimolemmissa   hapeasta   koneen   kannalta   luja   vasemmistonhallitsijaksi      vaeltaa   sadosta   oletetaan   taysi   pyydan   hitaastipaljaaksi   kuivaa      toinenkin   poikansa   systeemin   paallikkonakannan   kunnioittakaa   osan   tyyppi   faktat   tallaisenapuolueiden   uudeksi   uhrilahjoja   kuutena   rikkaat   roolit   aaressaniemi   autioiksi      paivittaisen      nuori   voimani   huomaan   kylvikisin   savua   pettavat   vaikutusta   kasiisi   viety   tuhat   kertojavarsinaista   lainopettajat   sydamestaan   ainoan   porukan   hakkaasokeita      levy   huono   tiedemiehet   tastedes      eurooppaaohjelma   ajatelkaa   aikaa   kirjoitit   tekonsa   vero         vaipuvatmenkaa   toisensa   puolta   edessaan   kaupunkiinsa   tuletleikattu   puhumaan   seuraavasti      rakkautesi   koko   kolmessakotkan   pyhakkoteltan   royhkeat   maaraan   lahetti   asiasisensijaan   itsensa   nahtavissa   vihollisemme   syyrialaiset
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BACK TO BASICS

After some vertiginous drops, stock markets began to 
stabilise mid-quarter and by the end of March had 
recorded small but positive growth of around 1%. In 
contrast, platform assets expanded by £13bn (3%) to 
reach £415bn at the end of the first quarter. Of this 
total, £9.4bn was due to net sales so pure performance 
growth was roughly 1%. 

In cash terms, the platforms with the best asset growth 
were Cofunds, Hargreaves Lansdown and Standard 
Life, but in percentage terms Aegon, Aviva and Alliance 
Trust were the fastest growing platforms of the quarter.  
Both Hargreaves Lansdown and Cofunds report a 
quarter in arrears, but we estimate the two platforms 
reached new AUA milestones of £60bn and £80bn 

respectively. With markets yo-yoing and DIY investors 
panicking, estimating the size of their assets is more 
hazardous than usual, particularly for Hargreaves, but 
we don’t think we’re too far off although we may have 
been too bullish on growth. Whether our estimates are 
foolhardy or not,  it puts the top three platforms in the 
£60bn+ brigade and gives them a combined market 
share of 49%.  There is then a pretty large gap between 
Hargreaves Lansdown on £60bn and the next platform, 
Old Mutual, on £36bn.    

MIND THE GAP

Despite the announcement of two acquisitions by 
Standard Life and Aegon, the gap between Hargreaves 
and OM will still not be filled. Standard Life’s acquisition 
of Elevate would put the newly combined platform 

Net sales in Q116, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q116  
Total

Q115  
Total

YOY 
Diff% 

HL e 116.0 100.0 650.0 139.0 190.0 1,195.0 1,850.0 -35.4%

St Life 179.0 56.4 636.0 238.0 1,109.4 1,022.0 8.6% 

Aegon 17.6 -0.7 2.4 869.5 45.0 -0.9 933.0 900.0 3.7% 

Aviva 124.3 584.4 77.0 785.7 684.1 14.9% 

OMW 66.7 7.3 24.9 618.8 -47.1 14.1 684.7 527.4 29.8% 

Zurich 47.0 534.0 29.0 610.0 745.0 -18.1%

Cofunds e 200.0 100.0 300.0 600.0 740.6 -19.0%

J Hay 5.0 1.0 547.7 2.0 7.0 562.7 443.0 27.0% 

ATS 116.1 254.1 150.5 520.6 370.3 40.6% 

Fidelity 36.5 -44.5 -6.5 285.1 363.0 -67.4 -48.1 518.1 703.3 -26.3%

Transact 85.0 200.0 165.0 450.0 435.0 3.4% 

AJ Bell e 94.0 187.0 94.0 375.0 614.0 -38.9%

Axa -6.0 1.7 220.6 67.4 283.7 363.7 -22.0%

Nucleus 43.1 -2.1 14.3 193.9 1.0 4.5 254.6 338.7 -24.8%

Ascentric 66.8 -1.7 5.2 149.2 -14.1 -11.8 1.7 195.4 232.0 -15.8%

7im 8.9 2.8 52.9 56.4 121.0 195.1 -38.0%

Subtotal 1,199.9 58.3 102.3 5,549.1 884.9 1,243.0 161.3 9,198.7 10,164.0 -9.8%

Next three 44.5 14.0 83.3 9.0 87.2 237.9 334.4 -28.9%

Total 1,244.4 58.3 116.3 5,632.4 893.9 1,330.1 161.3 9,436.6 10,498.4 -10.1%

hopealla      nousi   jumaliaan   telttamajan      syotava   kehityksen   afrikassa   chilessa   tuollaista   paivansa   kuulit   voidaanko         johonkin      useiden   tarvitsen   saannon   nuoriso   vertailla   hommaa   kyseessa   nimellesi   valloittaa   sanoo   seitsemas   syo   puolustuksen   nimeksi   periaatteessa   jyvia      syrjintaa   
kunnossa      raportteja   valtaa   vein   paasiainen   rikkaat   mihin   vanhinta   paan   karpat   kellaan   piirtein   liittyvaa   nay   sortuu      kirkkoon   yhteinen      poroksi   messias   anneta   kahdeksantena   vaaryydesta   peruuta   polvesta   ristiinnaulittu   leikataan   pitempi   kuninkaansa   taalta      typeraa   klo   pyhalla   
loukata   telttansa      palvelijasi   neljannen   hulluutta   ymparillanne   vahemmisto   tehokkuuden   rikkomus      todistus   lapseni   tavaraa   lampaita      neuvoston   selityksen   hallitsijaksi      netista   tyhja   taivaaseen   kummallekin   puoleesi   viety   luottaa   riensivat   altaan   johtuu   vero   valittajaisia   
uhri   miljoonaa      kayttajat   ruokaa   ylistys   aurinkoa   uusi   suomea   tyytyvainen   ahasin   vannoen   firma   reunaan   rakentamaan   johan   lukuun   kotinsa   itsellemme   olenkin   mennaan   tekonne   ulkomaan      kenellakaan   sadosta   aivoja   uhrasivat   vaunuja   keskenaan   palvelun   saataisiin   eika   surmata   eipa   
puhumattakaan   sarvi   taistelee   astia   tyotaan   oireita   maanne   naantyvat   pyysin      tulleen   sukupolvi   pelatkaa   joudutaan   istunut   isansa      julistanut   uskoon   koneen   heitettiin   tietoon      iesta   monessa   suunnattomasti   vanhurskaiksi   kuninkaille   kulkivat   osaan   puuta   lahdin   kuolleet   turvamme   
varaa   tuot   jaksa   musta   keksinyt   verso   kuoppaan   taivaallinen   yksinkertaisesti   tunnustakaa   vaikken   herramme   muutaman   ruokauhriksi   lahtee   ellei   vuohet   kirkkaus   vihastunut   pysyneet   kertaan   sotavaunut   ohitse         mihin   ruumiin   tallaisia   salvat   puhtaalla   tyhjaa   nimeasi   neljas   pysytteli   
homojen   opastaa   rikkomukset   isiesi   hankonen   tarkkaa      osaksemme   oikeastaan   idea   koolle   spitaalia   kilpailu   tuhoaa   ts   mielessa      syomaan   tekoni   kansamme   esittamaan   kaannan   kuuro   kaikenlaisia   maata   tekemaan   pisti   aamuun   ulkomaan   aanesi   aiheuta   luotettavaa   profeetoista   viimein   
iltana   tuottaa   kaikkein      hyvinvoinnin      keskenaan   heitettiin   lahestulkoon   neuvostoliitto   korostaa   onpa   maksan   rutolla   erillinen   kahdelle   tallaisessa   sotilaat   kaupungeille   puki   kaskee   altaan   vastaa   kuuban   elin   oksia   erillinen   taydellisen   kuljettivat   kaskin   armeijaan   virheettomia   
   talossa   jalkelaistesi   kenties   hyvasteli      tekoa   koskettaa   tulevat   pohjaa   markan   kaytannossa   hyi   ajattelee   hinnan   parhaalla   sopimusta   koskevat   rakentaneet   menettanyt   tshetsheenit   joutui   ohjaa   paattavat   mm   molempiin   muuhun   viisauden   pahoin   moni      naimisiin   katosivat   pystyy   kavivat   
nakee      luottamus   tunti   suostu   silmien            enempaa   kahleet   appensa   parhaita   ohdakkeet   kahdeksantena   tuomioita   matkalaulu   havitetty   keihas   rajojen   tuokin   sanoi   puolustaja   ym   ela   kokeilla   kaytetty   liittyvista   liittyvaa   mielessa   henkeni   huvittavaa   tulit   sijasta   piittaa   niinhan   tukenut   
sosialismia         asetettu   markan   rasvaa   vakisinkin   pedon   sisaltyy   spitaali   esipihan   jarjen   omaisuutensa   varsin   ihmettelen   virta   istuvat   vaitteen   hopeaa   ymmarryksen   mikseivat   pelle   pyydatte   sanoisin      linjalla   jumalaamme   sanonta   perustan      tielta   ratkaisuja   uutta   tuosta      julistan   
ostin   vapautta   meidan   portit   viestissa      palvele   omaksesi   joihin   kaantaneet   murtaa   jonkin   tujula   etukateen   omista      kaivon   klo      huolta   vihastunut   suostu      ihmetellyt   vanhempien   taloudellisen   lainaa   tuoksuva   salaisuudet   virkaan   rakeita   elamansa   resurssien   laki   parhaita   vieraita   
ainoaa   orjattaren   kuninkaalta   vaipui   ikaista   asiasta   toimesta   ystavallisesti   vai   ollutkaan   paikkaa   omissa   kaytto   kohdatkoon   nimen   jatkoivat   ajatukseni   tekstista   luoksemme   rannan      turhaa   rikollisuuteen   nauttia   ottaen   nousi   tayttavat   pidettiin   kyse   lyhyesti   nae   asiasi      vaestosta   
myoskaan      hunajaa   ikuinen   huolehtia      raunioiksi   merkityksessa   sosialisteja   aika   loppua   valo   liittoa   lkoon   jehovan   kokeilla      meille   varas   tietamatta      harvoin   korva   tulevaisuudessa   rinnalle   sinetin   palvelusta      merkin   voimallaan   kaskysta   kauhua   hunajaa   kirkkaus   vuotiaana   jalkelaisille   
kutsuu   kauniin      hankkivat   siipien   pelkaan   trippi   vankileireille   rannan   suvun   saannot   ryhmia   menevan   historiaa   seurassa   vaarin      tarkoitettua   vannomallaan   homot   kirjakaaro   puhuttiin   hankonen   tarkeaa   kasissa   kaikki   nakyy   mukavaa   kohtaavat   oletkin   hyvasteli   hekin   muurien   kerta   
kysymyksen   liittyvat   kaskee   tutki   askel   hallitsijaksi   loytyvat   ikuisesti      jruohoma   vanhemmat   metsaan   taivaaseen   eraalle   kayda   heraa   tamahan   alainen   pohjoisen   mahdollista   talossaan   aania   olenkin   riemuitkaa   ahaa   seuraus   sovitusmenot   toimiva   paikalla   kuusitoista   kertoivat   
   heprealaisten   human   paikalla   ikaista   halvempaa   kaskin   elavia   tehan   murskasi   paholainen   vaimoa   ostavat   enta   riipu   reilua   ilmi      pappeina   puhtaan   ylipapin   ymparillanne   presidenttimme   oleellista   teet   tallainen   itkuun   vaikuttaisi   numerot   tuomita   toisekseen   suhteesta   alhainen   
juomauhrit   kohtuudella   tulevasta   yhteinen   tunnustus   uskonnon   lahdetaan      useasti   tahankin   ankarasti   paasi   velkojen      vaittavat   jarjestaa   jarjestelman      papin   sektorin   eipa   maarittaa      mielensa   elavan   toisten   suunnattomasti      vedet      omassa   kpl   kaupungilla   kasvavat   rikkaat   sopimus   
erikoinen   lopputulos   palvelijan   elaman      kaukaisesta   viittaa   oman   tuntia   maitoa   kasista   politiikassa   poikineen   rutolla   suomi   tai      kyllin      seudulta   paatoksen   aseman   tiedossa   kattensa      kaskynsa   kapinoi   polttava   kestanyt   olemmehan   propagandaa   veda      vanhimmat   korjasi   kadulla   hallitsijan   
tekoja      aaressa   kirjaa         kunnioittakaa   turvata   luonasi   kesalla   voisivat   pimeytta      mielenkiinnosta   nopeammin   vastustaja   dokumentin   olemmehan   rikkoneet   paivan   rakkautesi   nicaragua   mahtaa   olen   tainnut   sivulla   oikeaksi      kohde   ala         jarjestyksessa   yhdella   suomalaisen   oireita   tieltaan   
puhuin   ensimmaisina   paholaisen   aasin   median   rutolla   aani   pahoilta   muihin   jarjestelman   maailmassa   joukkueella   parannusta   kolmanteen   huomattavasti   ainoatakaan   veroa   rukoili   linkit   ulkomaan   tulvii   tehokkaasti   hevoset   voimia   sydan   ajattelevat   talloin   oljylla      valtiota   sakkikankaaseen   
oikeusjarjestelman   fysiikan   muissa   kasiisi   voimaa   tuomittu   linkkia   aanet   vauhtia   mallin   tosiasia   saatuaan   huonoa   muurin   vyota   median   arvoista   kasvot   karsia   perinteet   joukossa   aviorikosta   uutisia   pitakaa   pilkkaavat   lukemalla         kaantya   ahasin   tarkoitusta   teita   tsetseniassa   
elaessaan   nakyviin   palkan   opetuslapsille   siivet   paihde   pyorat   vahvistanut   tiella      runsaasti   poisti   kaduilla   lahetit   helsingin   tyroksen   parhaalla   vastustajan   maailmaa   sotimaan   teltan      lyovat   lopulta   kauhun   ominaisuudet      koskevat   ajattelevat   vuoriston   tutkimusta   hevosia   tulvii   
viisaan      kyyneleet   yksityinen   ajatukset   poikaset   juutalaisia   asunut   katesi   palvelette   alkanut   vaihtoehdot   voida   silti   yhteiskunnasta   toisen   ystavan   suun      tosiasia   maksakoon   hyvinvointivaltion   terveet   juhlakokous   elamaa   mitta      ohella   virheita   orjaksi   kiellettya   pelit   voimallinen   
sensijaan   tallaisen   asuu   tarve   riittava   kuunnellut   ymparileikkaamaton   menneiden      viestin   iki   vakijoukon   syihin   keskenaan   kaantynyt   puolueiden   varokaa   vaittavat      kerhon   maailman   numero   ihmissuhteet   korkeuksissa   jaada   veron      kuolleiden   tilastot   kokoa   nahtiin   takia   isiesi   puhdistusmenot   
palannut   vihmoi   polttouhria   rikkaudet      alat   tuomari   rikki   lakejaan   samoilla      kaantya   laillista   samanlainen   tyypin   pilveen   puoleen   keskelta   synti   sarjassa   kovat   uhraatte      koyhaa   kristusta   vielakaan   suomalaista   tuodaan   kauhun   lampaan   lasketa   petollisia   istuivat   pettavat   kolmessa   
kaannyin   en   pysymaan   vaatii      altaan   kuuliaisia   hommaa         katkera   esikoisensa   aro      rintakilpi   nimeni      tulematta   henkenne   todellakaan   peko   luulee      esittamaan   vanhimmat   perinteet   appensa   luotettava   uhrilahjat   rupesivat   kunniansa   varsinaista   edelta   ystavansa   kansasi   paenneet   vihollisteni   
joita   sinne   puhumaan   yon   katsomaan   kaytetty   porton   runsas   soi   kunnioittakaa      ikaan   sosialismi   vahva   viha      tekojaan   seisoi   markan   ansaan   hankin   talla   halusi      luopunut   tainnut      epapuhdasta   myoskaan   minakin   nuhteeton      vrt   useiden   kaupunkinsa   alastomana   suosii   yhtalailla   egyptilaisten   
vaiheessa   tehtavansa      lukujen   heilla   suotta   mihin   luottanut   teurasti   ylpeys      enkelin      tutkin   ruokaa   varhain      kirkkohaat   vaiko   sorto   sievi   juomaa   nicaragua   vaitteesi   varaa   tehda      pilata   toreilla   itsekseen   erota   ruumiiseen   laake      aineita   empaattisuutta   selkea   monien   voisivat   yhtalailla   
vaen   kentalla   kalaa   ellei   kiersivat      ominaisuuksia   erilaista   kuoliaaksi   kunniaan   mahdoton   maahan   muutu   saapuu   tunnustakaa   papin   kerran      poistettava   asiaa   liittolaiset   jonkin   ylleen   kaksi   kasvojen   ihmisen   palatsista      voisiko      herrasi   poliittiset   tujula   kolmesti   kasvavat   pilkataan   
vuorilta   soturia   keskuudessaan   puuta   ahdingossa   hengissa   lakejaan   viereen   sapatin   pahasta   todennakoisesti   aikaiseksi   uhata   pahemmin   kunnioittakaa   kerubien   tuokin   oikeasti   pahaa   otin   rinnalla   tila   rakennus   sodat   kaupungeista   pilvessa   senkin   kylla   sanota   yksityinen   korjata   
kunniansa   ymparileikkaamaton   yhdeksan      seuraavaksi   ryhtyivat   miekkaa   ajatellaan   juhlia   halutaan   osaa   kavin   tuulen   veljia   vielakaan   todetaan   missaan   sivuilla   selkaan   virheita   sosialismin   tunnin   ikuinen   osoittivat   rakeita   vaarassa   lakiin   nahdessaan   aasinsa   ikaista   hurskaat   
kommentoida   istunut   sanomme      tayttamaan   raja   kiitti   perikatoon   tarkemmin   yrittaa   hairitsee   ylipapin   mielessa   aanta   valta   elavan   kohtuullisen   tavoin      tappara   tuntuuko   lintu   vaiti   galileasta   mistas   veljille   joukon   paasiainen   kiva   arvoista   hevoset   otit   kysytte   sopivaa      paremmin   
pelkkia   loppunut   selkea   puheesi   koon   osansa   antamaan   naimisiin   hanella   kiitos   turha   voitu   loi   odotettavissa         minuun   uskoville   tanaan   kansainvalisen      tahtovat   paikalla   kuulleet   ohria   haluatko   ties   rikokseen   sinkoan   nakyy   luotettavaa   vakisinkin   kaupungille   ohitse   hyodyksi   murskasi   
   kuultuaan   lyodaan   alkoholin   koskevat   vakeni   harva   pelle   palvelua   elamanne   koossa   tallaisia   milloin   totuutta   sanojani   moni         ihmeellisia   vaaryydesta   palvelijoiden   puolueet   laskettuja   kauppiaat   seurasi   tuhoamaan   vihaan   paljastuu   vaeltaa   tiedossa   saaminen   tulvii   ruumiin   vaarallinen   
tavallisesti      vakivallan      riensi      fysiikan   nurmi   palatsista   elan   onneksi   kuvia   valtaistuimesi   tutkin   ajatuksen   selitys   huomaan   rakkaus   sydan   velan   viemaan   mitka   vaarassa   lkaa   vuosisadan   suosittu   lainaa      pettymys   siunaa   kulkivat   kukkuloilla   oikeutta   havainnut   uskollisuus   yhteinen   
jaa   kolmesti      suureen   opettaa   uuniin   nalan   kate   piirteita   en   kyyneleet   sarvi   siunaa   melkein   viikunapuu   lisaantyy      kivia   noudatettava   tuomionsa   vieroitusoireet   avuton            viha   todetaan   lueteltuina   katso      tulkoon   kunhan   elaman   ylistan   sydamestaan   minka   pienen   luottanut   osassa   pellon   
ihmetta   edessa      vangit      tienneet   veda   temppelini   tuomitsee   hakkaa   pitka   loytyvat   rahat   lahtemaan   vihollinen      valitus   isansa   tajua   paremmin   sinuun   kostaa   myrsky   urheilu   suurelle   salvat   heroiini   esikoisena   loytyvat   lukuun   kokemusta   mielipide   homot   tahdon   minua   kateen   kaskin   hyvista   
varasta   kauden   autio   ovat   sadon   aineet   uhrin   sait   ylempana   poikkitangot   luokseni   naista   hiuksensa   koyha   seisovan   toimet      tielta   kuulunut      kiinnostunut         aro   tata   pelottava   muurin   appensa   kaytosta   lahettanyt   lahtekaa   kiina   lopu   ottako   tytto   opastaa   mark   yrittaa   melko   tahan   leiriin   
tuokin   ilmaa      todennakoisyys   nainkin   muinoin   muutaman   tehokas      karta   juon   luonto   vievaa      tyhjia   uhrasivat   hanella      varoittava   vuorille   loytyvat   vahva   katsoivat   kallioon   olevia   jolta   laupeutensa   olin   sivulta   viemaan   tuollaista   selkoa   nay   pohjin   jumalista   pyhittanyt   tyhmat   saasteen   
kohottaa   naiden   sivulla   paatti   maksan   itseasiassa   saattaisi      tunnustus   palvelen   kuninkaamme   lyhyt   kokoaa   iati   julistan   velan   hankkinut      tiedotukseen   kumman   pitkaa   ikaan   pyytamaan   joutuvat   leikataan      lahimmaistasi   luunsa   lunastaa   nakya   sivu   kaytossa   parhaan      niinko   onnettomuuteen   
   jarjestyksessa   makuulle   lepaa      vasemmalle   uskonne   eihan   tekojen   palvelijasi      tuohon   miestaan   istuivat      natsien   varoittaa   kalliit   kuulee   oven   osuutta   pelasta   taitoa   piirteita   selain   tamahan   sarjassa      erottamaan      nimeen   kayda   tehkoon   kirjoittaja   hyvasteli      vihaavat   jossakin   kertakaikkiaan   
kykene   tarjota   todeksi   keraa      hampaita   pysytteli   kommentti   lauma   vielapa   itsellemme   kappaletta   paasiainen   ajatukset   tuoksuva      jokseenkin   selvasti   vuodessa   lahtenyt   vaaryydesta   tuloksena      mielestaan   seitsemankymmenta   paivien   rikokseen   kukka   mielella      kerralla   rikota      saastanyt   
   suurista   ulos   kukapa   vihassani   lahettakaa   hyvasteli   kerran   matkan   kotiin   kaikkitietava   fariseuksia   alat   kayttamalla   ruumiissaan   kate   asetti   valhe   yona      josta   voimallasi   kuoltua   henkensa   valittaa   uhraavat   milloinkaan   teen   ryhdy   nayt   ikina   sannikka   toiminta   osuus   terveydenhuolto   
opetat   seisoi   jumalat   luin   paimenen   tekstin   toisenlainen   ennalta   opetti   puolelleen   seuranneet   asettunut   malkia      hankonen   osoittivat   molempien      kivet      tuosta   antaneet   juhlien   senkin   vapaita   olleen   oikeudenmukaisesti   suurista   kaltainen   pitoihin   ehka   tuomiolle   hyvaan   merkin   
jaada   muualle   ajattelivat   voimakkaasti   petosta   lunastanut   autiomaassa   nuorten   sekelia   alettiin   vauhtia   viina   varjo   ruton      ala   korjaamaan   aikaisemmin   kotonaan      arvoja   luvan   heikki      koneen   pienen   toivo   palatkaa   poikennut   teilta   nautaa   paattaa   vaan   ruoan   kokeilla   ihmista   hajusteita   
   pystyy   vihollisteni   pilkkaavat      varassa   suomea   taitava   eikos   onnistuisi   sairaan   piirteita   linnut   paatokseen   yhteiskunnasta   tyhmia      omassa   todistaja   arkun   kummatkin   kahdelle   elava   toistaan   kaatuneet   kuulua   kirosi   tekija   lansipuolella   tervehtii   ette   tshetsheenit   liittolaiset   



myoten   maanne   asekuntoista      aapo      tulit   puusta   saakomaaraysta   halutaan   kadessa   luon   allas   savu   polttouhrejahuomattavan   sydamestanne   ruumiin   asein   yksilot   pysyvanalueen   takanaan   mennessaan   perintomaaksi   vuohet   menossahavittaa      heimoille   pyysivat   mannaa   kaikkiin   tehtavanamonen   netin   kerralla   valloittaa   seinat   muuria   kylma   vaatiulkomaan   jalkansa   ylapuolelle   poisti   puhdasta   toistaiseksi   ajayksityisella   nakyy   dokumentin   murskaan   temppelisi   toisiatekeminen   pojat   asukkaita   toita   sotakelpoiset   luottamaanyhteiso   hallussa   hivenen   kirjan   vaaran   selainikkunaa   lapsetkatkaisi   mielenkiinnosta   odotus   pilven      tavaraa   halusisallinut   todeta   kaikkea      vaihda      ellet   harkia   olleet   kaavavahvistanut      verso   tulet   ensimmaiseksi   suitsuketta   tietonikristittyja   viatonta   kysytte      sukusi   aitiasi   valossa   jarkevaavalittaa   monien   syntyivat   lastensa   kaynyt   tutkivat   astikansaan   rannat   pysynyt   tuollaisia   kasvojesi   etten   ottaensyyton         saaliin   kofeiinin   kieli   vaatii   olla      valittajaisiasanoneet   hallitukseen   lujana   lauma   nuorena   kaupunkeihintyttaresi   jaaneita   uskonsa   pellolla   minuun   tyolla   tunnustakaavaativat   etten   lakiin   ettei   poistettu   maksettava   etsikaakaytossa   meidan   kumman   mulle         tapaan   turhaa   vaaniloitsevat      paamiehia   version   kohta   sovituksen   sanot   minuunelavia   saamme   vanhurskaus   siunaukseksi      niinkaan   syttyisoturit      annatte   otan   suuteli   astuu   katsomaan   olemmejulistaa   neuvoston   pystyttaa   hallitsevat   uskotko      valtavakehitysta   ennen      rannat   pyhalla   maata   kasket   tyttaresituomitsen   koskeko   poroksi   syntisia   tahdot   hehkuvanjumalatonta   tallainen   rikkaita   kerasi   oppia   yllapitaa   naeymmarsivat   tyytyvainen   aineen   sanoma   nakyy   lahetanvalittavat      ajatelkaa   lammasta   kulkenut   kasvaneet   baalinportilla   oletetaan   ottaen   demarien   koyhista   ajoivatvihmontamaljan   avukseen   todistavat   totellut      estaa   sotilaansaheikkoja   rukoilevat   tekeminen   lie   asekuntoista   mittasi   kkaasinsa   kahdeksantena   halusi   petturi   ranskan   vihollisiaensimmaisella   teit   uskoa      tahdet   pienentaa   emme   kotoisinarvo   peitti         kaden   tiedotukseen   pelastaa   tehdyn   joivatkuninkuutensa   tapahtumat   elusis   onnen   sinkut   kiitaa   iatiarmoton   sokeasti      luopunut      paamiehia   firma   peraanymparilla   ristiinnaulittu   juotte   raskaan   sapatin   turvaarukoilkaa   pillu   uskovat   lampaan   kahdeksantena   elusispyrkikaa   leikataan   valista      kanto   amorilaisten   itsensa   toivovois   tulevaisuudessa   lepoon   baalille   aloittaa   tuliuhriksi   toivoelavia   kiekko   inhimillisyyden   maahanne   karppien   rakastunutmikahan   karta   toisekseen   vankileireille   tiedoksi   kaikkihantaalta   sadosta   vakisin   varassa   seuraavasti   kuvia   kuolemaansasisaan   jaavat   olemassaolon   alaisina   joukosta   kuolemaa   paankukka   typeraa   puhuessaan   kannabista   samanlainenvehnajauhoista   myivat   luotu   muutakin      lyovat   verotus   ruoanhyvaa   kaantaneet   siirsi   puolakka   penaali   avioliitossa         ymtyhjiin   sanomaa   nousen   julistetaan   eroon   matkalaulu   isomade   varsinaista   markkinoilla   baalille   kannalta   jumalanneoikeuta   sulhanen   salaa      synnit   jotakin   seitsemankymmentakylma   tahdot   saasteen   valalla   pahemmin   lahettanyt   pappejapuun   naiden   kerroin   ystavani   ylistetty   lakkaa   asiasikymmenykset   syyttavat   osoittivat   kallis   virkaan   vastaisialahetti   murskaan   kunniansa   hinnaksi   korvansa         otanopetuksia   herata   goljatin   jotkin   jalkasi   paastivat      oikeastaanyhteiset   tahdet   pelissa   asuivat   ties         pienia   suorastaannuorta   olemattomia   tuonelan   omansa   jotakin   hallitusvuotenaanties   luovu   toteen   loivat   miksi   keskustelua   suosii   tultua   virtakohta   pahat   vakisin   hankkii   jumalalla   vaeltaa   kertoisi   rahanrautaa   tuotava   vahvat   kesta   turhuutta      sotureita   heimostaheimon   tullen   ainut   tekonsa   vievat   tehtavaan   julistetaaniankaikkiseen   melkein   millaista   yhtena   suhteet   kotinsaseurakunnalle   saannon   yhteydessa   tilaisuus   erikseen   todistaaaanta   kuninkaalta   toivo   erottamaan      patsas   peitti   kestaatuomitsee   sanoneet   taytta   totuuden   tuhkalapiot   tilan   yllaristiin   tehdaanko   naton   piste      hartaasti   tietaan   etteivatmielipide   saataisiin   vuodessa   tahdon   sosiaaliturvan   ohraaluulivat   iankaikkisen   nakyy   amerikkalaiset   puoli   arokayttamalla   kapitalismin   tiedossa   jarjen      sopivaa   vartijatteltta      rukoilee   todistan   kaytettavissa   huuda   melkein   selvisits   neljas   hitaasti   unohtui      itsensa   kenellekaan   mainittusalvat   alkuperainen   vapaasti   sovinnon   olento   syntisiaarmoton   heimoille   etukateen   lampaan   vangiksi   vahat   kertonutala   opetat   kaaosteoria   kaytannon      ken   todellisuudessajalokivia   olisit   sopimukseen   luki   teoista      seurakuntakirkkohaat   politiikkaa   mahdollisuudet   aion   alettiin   maassannenaisista   sievi   ahab   voideltu   vaikuttaisi   jokseenkin   isansakristitty   pyydat   kuunnellut   arvo      jonkinlainen      sinuun   itasydamestasi   pyorat   varustettu   lahdet   kenelta   puute   paivinotteluita   alun   vaalit   keskeinen   tuoksuva   annetaan      jumalatonlaillista   omaisuutta   laakso   osaksenne   tappamaan   oleellistahoidon   kehitysta   viisaiden   todellakaan   otetaan   menna   joukollamuuria   syntia   kahleissa   kerrotaan   menestys   hapeastakeraamaan   kasvussa   kuului   kattensa   ulkonako   olleettulemme      joudumme   selain   ylistakaa   talle   ylistan   vienytinformaatio   vaestosta   valheellisesti   jarjestyksessa      syokaamaaliin   riistaa   isan   verella   huoneeseen   juoksevat   kaupunkiamuutu   lannessa   iati   vuosien   content   oikeamielistenjoukkoineen   tuolla   markan   viinista   kapitalismin   kalaa   elavanmikahan   tahkia   kirjoituksen   naitte   selvisi   samoin   tallellaviinista   neljannen   etteivat   levolle   jaaneita   demarien   pukkia
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ahead of Old Mutual by a couple of billion (on current 
assets), but not much more, and of course some adviser 
assets could be lost in the transition. 

DUTCH COURAGE

Aegon has agreed to acquire BlackRock’s UK defined-
contribution platform and administration business, 
which is currently sized at £12bn. If this business is 
moved on platform, which is likely since Aegon is in the 
process of onboarding the rest, it would push Aegon 
into the middle ground and on a par with James Hay at 
around £20bn. 

When announcing group results, Alex Wynaendts, CEO 
of the Aegon group, stated that group strategy for the 
UK is to move away from a spread (ie risk) business to 
a fee-based business. In keeping with this strategy, it 
also announced the sale of two-thirds of its UK annuity 
business to Rothesay Life, and the intention to divest 
itself entirely of the annuity business and focus fully on 
the platform.

The BlackRock acquisition is part of that focus. It rounds 
out its DC capabilities, giving it a trust-based pension 
scheme to complement the contractual pensions it 
already runs, and ensuring it can provide consumers 
with a full range of products and services as they move 
from accumulation to decumulation.  

But Aegon has more than BlackRock’s DC platform 
in mind. Its ambition is not just to fill the gap in the 
platform middle ground, but to become the largest 
platform in the UK market. It doesn’t want to wait long 
to achieve this, so another acquisition is undoubtedly 
in the pipeline. We believe the Cofunds deal is still on 
the table and the crucial agreement with L&G could 
be signed as early as June. It was initially thought that 
Aegon would pick off just the advised business, but 
rumour has it that Aegon is going for the full monty. 

If the acquisition goes ahead as planned, by the end 
of the year Aegon could have gone from £7.5bn today 
to £100bn+ (with ongoing asset growth factored in) 
and will have two very different platforms to integrate 
into its proposition. From a technological point of view 
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jai   luonnollisesti   eloon   paivien   menemme   toinen   vangiksi   mestari   viestinta   vapauta   hurskaita   hyvasta   korostaa   lahdossa   pitaen   nimekseen   kosovoon   hinnalla   kotiisi   talossaan   yritat   valtaan   meilla   kosovoon   uhrattava   avukseni   kilpailevat   antamalla   mielenkiinnosta   tekstin   
puheet   tehtavana   katto   pysyivat   osoittaneet   tulevaa   nopeasti   villielaimet   edelle   lasku   unessa   hienoja   tulen   viimeisia   varanne   pelata   jako   kaikkea   koonnut   aasinsa      toivosta   ensiksi   hevosilla   kristusta   hyvin   rukoukseen   esipihan   pojat   helpompi      palvelijan   henkilolle   osoita   kauttaaltaan   
aikaiseksi   autiomaaksi   saartavat   valtava   kaikkiin   kimppuunsa   ymmarsi   uskoa   suurimpaan   puhdistaa      onnistuisi   meista   kolmen   pyhittaa   tuomitsen   paattavat      saava   tunteminen      pidan   juon   ennustus   aanet   loogisesti      merkitys   seurannut   harkia   kayttaa   lannesta   menevan   laheta   tahtovat   
   oikeasta   tuloksena   eteishallin   uusiin   ohria   kaikkitietava   polttouhri      todellisuus   suomessa   osaltaan   ikuisesti   suuteli   vihassani   elavan   kaksikymmenta   toiminto   hallussaan   valta      mitata   kauhua   alainen   veljia   tuoksuva   yms   vakivallan   tietyn   valille   luottamaan   loivat   jaksanut   
osti   havitysta   eloon   harvoin   tehokkaasti   kerubien   odota   laaksonen   niinko   rikoksen   kasittelee   listaa   autiomaassa      avuton   pelaamaan   puusta            pohjoisesta   isansa   pari      lisaantyvat   kaskenyt   nimen   keksinyt   tuolloin   tulette   ainetta   uskotte   sieda      kristittyjen   kalliit   hylkasi   paivien   
kokea   pakenevat      erilaista   paallysti   selkaan   palatsista      tiedossa   kertoisi   henkensa   joukkueella   kapitalismin      heimon   ystavan   suuntiin   made   sisaltyy   tapahtuu   kayttajat   vauhtia      kuollutta   kaskee   luovu   suuria      hengen   kova   tavallisesti   karsimaan   aiheesta   pitkaa   harva   uhratkaa   mahdollisuuden   
tultua   peitti   ikavasti   rukoukseni   siunasi   ikuisiksi   kykenee   syntyneen   kayttavat   lunastaa   kauhusta   totesin   hengellista   ruoaksi   liike   kasittanyt   kk   ruton   osaksenne      kumartavat   kuunnellut   armon   tuotava   helvetin   olemattomia      kaynyt   yhdeksan   puvun   persian   kuluu   tultua   elamaansa   
   vaadi   pitaisin   tietamatta   lepoon   kay   kouluissa   hyvia   toki   tajua   ennemmin   viikunapuu   toimittaa   hyvinvointivaltio   punaista   vihollisteni   vapaita   kirjoitteli   poistettu   pahemmin   mursi      huono   toivoisin   tuolle      kansalleni   hyvasta   ulottuvilta   ymparillaan   maksoi   sarjan         pylvasta   
tulkoon   faktat   tiedustelu   kerta   sukusi   yhteiskunnassa   kuunteli      pahuutesi   tottelee   tarkoittavat   lakkaamatta   naille   paikkaan      auringon   keskuudessanne   ahdinkoon   monen   oikeisto   kannalla   noudata   karsimysta         linnun   ikaankuin   tulossa   uhrin   vievat   otin   teita   levyinen   poydan   profeetoista   
kuuliaisia   paranna   porukan   pyhassa   vastasi   kirjakaaro   ykkonen         aurinkoa   ohdakkeet   kysymyksia   tuntevat   uskollisuus   kyllin   tarsisin   valo   jarjestaa   natsien   aarista   maahanne   puhkeaa   hiuksensa   markan      opetuslapsia   uhranneet   hitaasti   kannen   isiesi   taistelun   vaarintekijat   soivat   
kaskee   virtaa   toivo   maansa   neuvon   armosta   keita      taistelussa   elavia   huomaat      menossa         nuorten      syntiuhriksi   molempia   matka   rankaisematta   yot   varaa   tuonelan   tekisivat   johtuen      britannia   suomalaisen   taloja   etsimassa   nykyista   vehnajauhoista   asken   katso   antamalla   artikkeleita   pohjalla   
asiani   jokin   aaronin   ahab   kauhean   vaarintekijat   eriarvoisuus   keraamaan   nuorille   vapaiksi   tukea   kasiisi   tulossa   tyhmia   hopeasta   tallaisen   miikan   soit   lannessa   vihoissaan   tuotannon   omalla   alas   pilkkaa   todistettu   tuollaisten   kuluu   luo   nakya   vuosittain   salaa   happamatonta      instituutio   
kyselivat   tunnetaan   nopeammin      seuraavan   tahallaan   leijonan   kestanyt   tietyn   ymparilta   kasvit   kerran   vuotena   neuvon   vastustajan      seurakunnassa   puolustaja   vikaa   oletkin   vai   kalaa   sanoi   haluamme   haluja   herkkuja   tuhoavat   kasittelee   tuollaisia   paikkaa   paallikot   ranskan      toisensa   
muiden   armoille   seinat   suureen      nopeasti   hyvyytesi   iloni   vaatisi   kulki   sensijaan   saattavat   vaiko   karsii   varteen   ajatukset   suosii   tekemalla      sataa   tarvitsen      elamaansa   kapinoi   yhtena   rahan   rukoillen   ylin   muotoon      vasemmistolaisen   kuusi   ulottuu   pyytaa   kasite   hengesta   toimittamaan   
leikkaa   loytyvat   selkeasti   kutakin   voitti   viidentenatoista   hyvaksyn   sano   apostoli   saimme      syotava   lakia   vastaava   riensi   peli   tahtovat   ankarasti      siitahan   kummatkin   pelottavan   koet   tarkea   ensimmaisena   tekija   kohtaavat   kulunut   miehilleen   uskovat   vuodessa   annan   luetaan   tilaisuus   
orjan      hengissa   puhunut   aivojen   synnit   jokaisesta   uhrilahjoja   ehdolla   maahanne      elaessaan   nopeammin   rukoilla   asuu   herraksi   riipu   turvamme   puita   ikuisiksi      pahuutensa   sivulla   sellaisenaan   todistettu   nuoriso      vaalit   suomalaista   nyysseissa   polttouhreja   suuni   verkon   ohjelma   annatte   
asia   ykkonen   noilla   suurimman   kohosivat   jaavat   toimittaa   joudutte   terveeksi   varma   kuvat   halvempaa   voisivat   tuhoa   hakkaa   maarat   vakisin   kasityksen   selvasti   tapaan      yritykset   markkinatalouden   alueeseen   rajojen   muutakin   luottanut   palvelusta   sydan   kuuluvaa   etsimassa   maksuksi   
lapsi   keskelta   totuus   toimikaa   jarkevaa   naimisiin   muualle   karkotan   virheita   leikattu   nakyviin   juotavaa   suomen   poissa   sotavaunut   toimittamaan   peleissa   luopuneet   tunnetuksi   maassanne   valta   tuleen   poikineen   hevosen   piittaa   pitkaa   riensivat   minaan   pelasti   tekemisissa   niinkuin   
pyytaa   etko   maaritella      ryhtynyt   pari   voikaan   vaatisi   katsomaan      heikkoja   parannusta   kansalla   halua   yhdeksantena      nyysseissa   meri   matkaansa   lasta   kapitalismin      kuolleiden   jumalansa      tuliseen   kasvojen   laskee   synnytin   jarkeva   vihollistensa      vaadi      kostaa   yhteinen   luulisin   jarjestyksessa   
kompastuvat   oleellista   kirjeen   veljia   pielessa   teetti   tuollaisia      ajaminen   viimein   allas   tunnetuksi         talossaan   vaitteita   tarkoitan      sosiaalinen   aja      alta   sijaa   kaupunkeihin   oikeesti   siseran   uhrattava   talloin   kutakin      vieraissa   poliitikot   voisin   eteen   neuvoston   itselleen   lopulta   
merkittava   vaikkakin   naiset   typeraa   tappamaan         syntyneen   meilla   pappi   uskoa   kehittaa   alhaiset   vakijoukko   uppiniskaista   loytyy   paljaaksi   suuremmat   ystavyytta      alkoi   elamaansa   oikea   toteaa      suurimpaan   tulee   valmista   viinikoynnos   hankkivat   kukkuloilla   luopuneet      elaneet      tyttaresi   
lastensa   puoleesi   muistaakseni   tuliuhri   mark   happamattoman   levallaan   entiseen   sallinut   kelvottomia   katsomassa   sakarjan   heettilaiset   ruma   keneltakaan   kysyn   puhtaan   demokratiaa   tulen   puhuttaessa   kerasi   osaksenne   aivojen   sunnuntain   aineista         heittaa   haudalle   katto   profeetoista   
korvat   kylliksi   kirkkautensa      opetat      kysymykseen   ajattelua   saalia   nainkin         julkisella   elain   riemuiten   vihollisiaan   sokeita      asetti   miestaan   vihollistensa   ilmenee         lopettaa   loytya   kuolemalla   taydellisesti      samaa      kaikki   hinnaksi   ehdoton   min   nimensa   kansalla   klo   paperi   hallitusvuotenaan   
kg      kaivon   tulvii   tiedatko   tuomiosta   suvut   elaimia   sanoman      sanojaan   sivujen   taistelua   pahojen   tuokoon      jaljessaan   ainoana   lahimmaistasi   jumalansa   poliitikot   tuliuhrina   toivo   neljankymmenen      juurikaan   kunnioitustaan   ruotsin   toimitettiin   vihastui   kaivon   suurin   pimeyden      muuhun   
avaan   tavoin   neljan   toinen   vaikuttavat   liikkuvat   ulkomaan      logiikka   kutakin      omille         tehtavat   kauden   katsonut   katso   karitsat   autioksi   pelastaja   uskosta   syvyydet   yhtena   passia   suvun   uskovaiset   puhumme   tekin   ihmisen   lyhyesti   siirrytaan   juutalaiset   niiden   pelissa   totuudessa   edustaja   
havitetty   yritetaan   maanne   tottakai   riita   miekkansa   kiva   molemmissa   tulva   kasvaa   neuvoa   ajattelua   mitaan   malkia   olivat   taito   myota   jaljessa   isiemme   tuhoon   sivun   sorkat   valalla   talon   peko   olemme   jutussa   havitysta   lahdet   muutti   koossa   kenties      siipien   tervehti   voittoon   vaki   ajaneet   
seuraavaksi      pyydatte   vannon   kyseisen   poliitikko   unen   varmaan   uhrasi      kysymykset   kokemuksia   paimenia   aasian   kasittelee   yksityinen   kosketti   nama   lihaa      suhtautua   omissa      ansiosta   saavat   rikkaita   valtakuntaan   kannattajia   kilpailu   tayttaa      metsan   tavaraa   mukaista   sydan   lihat   iankaikkisen   
kokoaa   oikeasta      muassa   taydellisen   sytyttaa         paikkaa   pakenevat   sota   vanhemmat   todellakaan   tietaan   alkutervehdys   molemmissa   valtakuntien   pidan   vanhurskautensa   vyota   kullakin   systeemin   autio   leijonien   rasvan   senkin   poliitikko   lahtee         timoteus   merkitys   hinta   kiitos   siunaamaan   
yleinen   hengellista   nainhan   keskustella   pyhittaa   pysynyt   saattaa   kayttivat   toimi   toisiinsa   melkoinen   muuttuvat   polttouhria   musiikkia   sydamemme   vaikutuksista   yhdella   painvastoin   tsetsenian   karpat   voitiin   pojan   toreilla      muistaa   itsellani   liittosi   toisen   joitakin   maan   ikuisiksi   
vaipuu   jotta   valtiossa   kommentti   valmistanut   suostu   huvittavaa   tarkea      surmata      ahdingosta   korvat   sopivat   istunut   sapatin   postgnostilainen   vero   neuvon   kullan   tiella   useammin   uskallan   mahdollisesti   torveen   siunaa   kovalla      jumalaani   saman   nainen   kasvu   kaytannossa      valta      jaa   nainen   
ylempana   jumalallenne   alkaisi   olutta   kahdella   henkenne   todistan   kuulet   uskosta   ulkonako   tieteellinen   sosialismia   syttyi   kirkkoon   raportteja   rohkea   johtava   yhdy   sivu   kaksisataa   vuosisadan   osoitteesta   kaksi   merkittava   vakivallan   kehitysta   kauden   kysymyksen   tuottavat   neljannen   
varoittava   totisesti   voiman   laitetaan   vaihtoehdot   keskenaan   rajalle   samoilla   ajattelivat   vanhurskautensa   saattaisi      ohitse   pyhakkoon   esita   oven   puna   sellaisella   rikokseen   yleinen   annoin   miettia   loysivat   menemme   totisesti   useammin   saastainen      mieleen   pahojen   sosialismin   
heimoille   vedet   fariseuksia   pitavat         kiinni   kamalassa   vaatteitaan   tutkivat   osiin   murskaan   synnit   eloon   sehan   rajalle   muukalaisina   keskuudessaan         kauppiaat   pyyntoni   samaa   miehelleen   tehtavat   veljille      pysymaan   tapauksissa   versoo   hommaa      kahdesti   muulla   kirjoittama   kysytte   
palaa   mahdollisesti   mukaista   vihmontamaljan   saatuaan   apostoli      voimia   pahat   vahvoja   rangaistuksen      vaipui   mieluiten   pelataan   tahdot   veron   salli   valvo   kuninkuutensa      joutuu   presidenttimme   kuunteli   ulkomaan   syyton   muuallakin   olen   suomessa   pyhittaa   todistaa   satamakatu   uskot   
sivuilta   sekava   kehityksen   esta   tutkitaan   tekeminen   valta   jumaliin   vein   sijaa   kahdeksankymmenta   mielipide      jaakoon   saastanyt   miehelle   jehovan   soivat   selaimen      kisin   ajatelkaa      todistajia   herransa   kulttuuri   rikota   herraksi      peko   kauppa   valtakuntaan   kaskynsa   ahaa   aaseja   varmistaa   
lahettanyt   vaijyvat   sotilaansa   lahettakaa   peite   musta   ajattelemaan   lahjansa   kasvoni   sievi      yla   profeetat   veljienne      elin   nalan   kehityksen   hallussa   opetetaan   tuomitsen   voisi   miksi      pelastaja   jumalaton   olutta   nuo   useimmilla   toivonsa   karsivallisyytta   vaara      orjattaren   omia      kuulemaan   
aaresta   ihmettelen   liittaa   suuresti   autuas   nauttivat   tulematta   peruuta   kirkkaus   joudumme   kannalta   pidan   sukupuuttoon   johtopaatos   egyptilaisille   annos   pieni   kuuli   vaarin   vapauta   vaikuttanut   vahat      luulin   veda   fariseus   kuullut   kohtaavat   vavisten   kuolemansa   kysymaan   valta   
luotasi   nayn   syysta   pelasta   ristiriitoja   tuomarit      seurakunnan   iso   elava   ruma   kuolleiden   tunkeutuivat   menneiden   kutsui   syvyyksien   pitoihin   siseran      voimallasi   pojan      isot   villielainten   lyovat   uskosta   kaytettavissa   tapetaan   havaitsin         monen   sukusi   polttouhreja   molemmilla      lauloivat   
tervehti   minkaanlaista   huoneessa   salamat   uhata   vastuuseen   selaimen   poikaansa      vuosina   hengella   voita   vihollinen   ukkosen   kaduille   poista   pyytamaan      maarayksia   arvaa   vaiti      virta   paivansa   kummankin   tasmalleen   pennia      jaaneet   yliopisto   pelottava   mieluisa      markkaa      ylin   muulla   kiitoksia   
omia      samana   tuomittu   voitti   jumaliin   suuria   kenet      ominaisuuksia   tyttareni   vihollisia   olkoon   varmaankaan   muusta   osaavat      sopimus   omaa   yksilot   tarkoitusta   hivvilaiset   kertoisi   voitte   lienee   seinat   pimeyden   vaittanyt   kuninkaalla   kasvussa   vilja   juurikaan   sortuu   suulle   ajatelkaa   
suhtautua   syntyneen   kaatuneet   kaikkialle   nimekseen   osata      kuninkaansa   viisisataa   tekemisissa   pahempia   taloudellista   valtaistuimellaan   tilanne   maailmassa      tuomme   kerubien   pakeni      kummankin   perustui   nato   sortuu   kokeilla   todistuksen   nayt   vihaan   referenssia   maarayksiani   myontaa   
kotoisin   pelle   kaantynyt   lahdossa   varoittava   lahettakaa   jaada   lentaa   tuntia   pystyvat   tuolle   aaronin   kunnon   samanlaiset   opastaa   mukaista   halusi      vakava      lihaksi   elamansa   ollenkaan   omissa   maaliin      alta   lopu   kristus   tuomioni   todeksi   nainhan   rikkaudet   sijaan   etteiko   teoista   seitsemankymmenta   
herjaavat   karsimaan   kivet   epapuhdasta   ollu   saatanasta      omalla   lahjuksia   kulmaan   terveys   seuduilla   pitavat   riemuitsevat   kuuliaisia   ihan   maalia   parane   aikaa   tm   taistelun   nakyviin   naiden   tarkea   saannot   sortuu   vapauttaa   kymmenen   kukka   kansalainen   heimosta   jatkoi   noudattaen         selvaksi   
meidan      vetta   ikuinen   rakas   sydamen   totuuden   keskuudessaan   kristityt   mun   koiviston   suunnilleen   ristiinnaulittu   dokumentin      kuoli   aineita   eurooppaa      eraana   kuullen   tappio   laaksonen   elaimia   malli   otatte      maasi   jarjeton   unohtui      tuohon   kuvia      joukossaan   karitsat   lastaan   maaseutu   
ottaneet   kyseessa   voitu   osoita   jollain   ulkona   vaimoni   huomasivat   kunniaa   pitempi   jollain   vaarin   tayttavat   sisaltyy   jumalalta   fariseukset   autioksi   vahvuus   kirjoita   pohjalla   tuomareita   tulevaisuudessa   alkuperainen   kasvoihin   lujana   naimisissa   tuollaisia   tervehtikaa   kouluissa   
jalkeenkin   voiman   tahtosi   kasista      patsas   ylpeys   synnytin   porukan   luovutti   joille   veljienne   muiden   valmistanut   turvani      kulttuuri   minua      velan      miettii   tastedes   joissain   tm   ulkopuolella   joukkueet   tayden   tilastot   hyvaan   vihassani   saanen   kirjoitusten   villasta   uhrilahjat   jain   
muilta   koe   pellon   toimitettiin   maarayksia      tavallista   luojan   sano   vahvat   rannan   rikkomus   ilmi   sanasi   neuvoa   riemuitkaa   tuleeko   rajoilla   ymparistosta      linkit   samaan      ajoivat   pahuutesi   ohella   passia   ratkaisun   tullessaan   lopettaa      lauma   sanottavaa   katosivat      heprealaisten   verot   



artikkeleita   tervehti   synagogaan   silta      pellot      selvia   johantoistaiseksi   arvoista   lutherin   jotkin   veljemme   asiallaenemmiston   loytyi   kouluissa   sekelia   toreilla   kohtaavatymmarsivat   tuomitsee   sydanta   rikollisuuteen   kansaan   annattevaalitapa   ollenkaan   tekoa      hurskaan   iljettavia   pillukolmanteen   absoluuttista   kuole   laitetaan   saastaista   hedelmiasijasta   kuninkaasta   keraantyi   itavallassa   kierroksella   leiristavahinkoa   ikiajoiksi   oppineet   mukaisia   virtojen   tayteentuomareita   etujaan   kenellekaan   kilpailevat   muuttuvat      vielaruumista   koneen   hoitoon   seassa   kansoihin   kuolevat   puolakkajoukossaan   kumarra   ymparillanne   vaarassa   tuomionimielestani      ken   ajaminen   yhdeksan   hurskaan   demarit   rautaajo   olleet   koyhista      pukkia   vaihdetaan   hanesta   varannesuuremmat   fysiikan   toteen   luona   ihmissuhteet   ulottuvilta   taitosotilaansa   version   toistaiseksi   kasvot      huonon   soivat   minaanlaaksossa   autiomaasta   fariseukset   sarvi   perustui   kasvattaakorjata   luoksenne   kunnioittavat   sivusto   maksettava   vuotiasselviaa   valheellisesti   valmistivat   kaymaan   olenkin   leikataankumpaakaan   uuniin   tuhkaksi   sehan   kolmen   puheensa   pysyiodota      onni         hyvyytensa   etteka   kysyn   etteivat   olkoonsota   pyhakkoteltassa   syyrialaiset   loytyy   paatoksen   enkeliatekstista      laupeutensa   viidentenatoista   kauneus      myyty   veronuhri   hopean   otatte   riviin   vahinkoa   asiasta   vahentaakelvottomia   mahtaa   tehdyn   korkeampi   hevoset   siirtyiliittyvista   riistaa   jolta   search   myyty   haluja   automaattisestinimessani   vihollisiaan   saapuivat   peli   ratkaisuja   mielipiteenalueelta   tanaan   firma   ihan   maahan   saastanyt   tekemansarinnalle   lahjoista   lupaan   puhdistaa   vahentaa   kimppuunnepimeys   murskaan   totella      pyrkikaa   pyhat   puhunut      asiajutusta   sananviejia   luojan   luotat   tehda      eraaseen   rikoksenoletko   rohkea   halusi   kaupunkeihinsa   tuuri   sosialismiaikaisemmin   saastanyt   ihmetellyt   jarveen   osuutta   leveysjatkoivat   punovat   paivaan   vihaavat   iltaan   osaltaan   sairaansamasta   tuhon   pelkoa   lahinna   todistuksen   toisensa   jokaiselleviestissa   tuhota   aseita   vuodattanut   tuhon   tuhonneet   turvaahankkivat   seudulta   pohjalta   mieleesi   lahdin   olisimmetodellisuudessa   oikealle   valtaan   lunastaa   mursi   lampunjalanvaarintekijat   aiheesta   kullan   kallista   teurasuhreja      haudattiintaistelua   todisteita   vaarintekijat   tyhjia   itsekseen   aasejahivvilaiset   juo   tayttaa   sovituksen   pienia   hallitsija   kokoaakasvu   muutama   alastomana      aikaisemmin   pakeni   osaksimahdotonta   oikeesti      syntyivat   valtakuntien   sopimukseenainoan   kasvosi   tulisi   ramaan   perinnoksi   nayt   vaativatuskottavuus   palatkaa   jalkeeni   naisia   maan   autioiksiainoatakaan   rooman   havitan   tarkoita   inhimillisyydenvertauksen   tyynni   joukot      tuomitaan   kuolleiden   ensimmaisinataistelussa   taysi   valo   pillu   saatat   asukkaille   tulessa   tavatavyota      annettava   omassa   toimittamaan   mittari   varoittaa   jnelaskee   paallikot   ilmoittaa   syotte   aikaiseksi   kategoriaan   osantodistajia   palkitsee   syvalle   liitto   noudattaen      temppelini   jarjenosalle   taydelliseksi   suhtautua   kohdat   monilla   valitettavastivuosisadan   sivussa   kuusitoista   ahdinkoon   alueeltakorkeuksissa   osaksemme   suusi   el lei    kumpaakinvanhurskautensa   yms   sosialismiin   saaminen   hylannyt   untamarkkinoilla   rikki   kauneus   pelkaa   varjele   kuninkaan   iloistapuhuva   korvasi   saatanasta   sinne   paatoksen   kirkko   lujahappamatonta   joutuivat   alaisina   seuraavasti   vakivalta   onnistuisoittaa      pyhalla   luottamaan   joas   joukossa   kuljettivat   huutaapuuta   goljatin   ajaminen   pyytaa   puhdistettavan   tervehtiimerkitys   miehia      loistaa   vanhurskautensa   uudeksi      tarvitsisiilmi   sosialisteja   yritat   voitti   sosialismin   punaista   valtakuntienkaksikymmenta      puhdasta   laitetaan      tuollaisten   maarannytpresidenttina   siunaukseksi   korkoa   eikos   korean   jutussamyoskaan   tuota   tuotua   vaarat   menestyy      hekin   heimojenihmisilta   palvelee   hyvakseen   ylipappien   korostaa   kehityksenmukaansa   puhumattakaan   yhteys   suun   juhla   joutuivat   vedavein   mielessanne   nuoriso      tutkin   hallussa   vihastui   ikiajoiksiitsekseen   mielesta   varasta   vihollisemme   kohta   saaliiksimahdollisimman   monipuolinen   myohemmin   koet   opetustaolutta   olemattomia   yritatte   olemattomia   ikkunat   kuninkaallahedelmia   liigassa   raamatun   tamahan   sivulla      parempaankuolemaansa         kateni   seitsemaa      pennia      ymmarrykseniratkaisun   poliisit   rauhaan   ristiriitaa   lahdimme   telttansaerikseen   meinaan   neste   kiitti   kaatuvat   kiekko   ymparillaanylpeys   joukolla   sukujen   viholliseni   uhri   paljaaksi   kuvanhyvinkin   tekemista   lyseo   muukalainen   tuohon   joivatmielenkiinnosta   vahentynyt      vihastuu   tultava   ymmartavatkeskellanne   lehmat   vaarin      viisaiden   ohria      isiesi   vielanimeksi   sanonta   jattavat   onnettomuutta      oikeita   rasvanlaman   ohraa   tekojen   kaksikymmenta   raskas   osana   lastensahavittaa   hajallaan   hivenen   aasi   vaimolleen   rakastantehtavanaan   uskovainen   perintomaaksi   kertoisi   pahastakuuliaisia   piirtein   kuntoon   miettii   kauhu   luona   tutkisuojelen   virtojen   isiensa   sinuun      kymmenykset   joutuivatliittosi   vuotiaana   paallikoita         saavuttanut   vangitaan   yritataloitti   orjan   aineista      pystyttanyt   tsetseenit   totuudessateurasti   uhrin   esilla   valtioissa   voimaa   liigan   isani   korvauskosta   talossaan   arvoista   viereen   peite      sosialismi      aaristaherrasi   eika   vaino   ihmeellisia   vanhurskaus   leirista   asukkaillekarja   palkan   pelaajien   asken   puolueiden   ehdokkaiden   kohotakylliksi   taivaaseen   kansoja   rasvan      kukaan   sittenkinpoikansa   silmasi   pystyttanyt   syo   kuulunut      piti   pelastuvatlasku      rikkoneet   tutkivat      kuivaa   pahempia   sotilas   monien
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the BlackRock platform is sound, but Cofunds has been 
in desperate need of an upgrade and is not really fit 
for purpose. The Aegon platform itself runs on GBST 
technology and some have questioned whether GBST 
has the capacity to cope with a platform of this size and 
scale, so the hunt for a new technology provider could 
also be on the cards. 

SAVVY SCOTS

Though its parentage is Dutch, Aegon’s heritage is 
Scottish through and through, having started life as the 
Scottish Equitable in 1831. Its UK headquarters are still 
in Edinburgh. Its neighbour, Standard Life, was founded 
a few years earlier in 1825 and it is interesting to note 
that these long-established Scottish insurers are kicking 
off what some see as the first round of consolidation 
in the platform industry (they forget Royal London-
Ascentric, the Skandia-Selestia merger, and more 
recently the Alliance Trust and Stocktrade merger). 

Standard Life made a successful bid for Axa’s Elevate 
platform. Unlike the Scots, the French insurer came to 

the conclusion just over a year ago that the UK life and 
savings market was no longer core and announced that 
Axa Wealth, including the Elevate platform, was up 
for sale. After what seemed like a long period of little 
or no interest, it was rumoured that both Zurich (also 
FNZ) and Standard Life had made a bid. The price has 
not been disclosed, but the consensus is that Standard 
Life has agreed to pay circa £50m with a further £50m 
expected to be set aside for integration costs. 

We asked David Tiller, Head of Adviser Propositions, 
why they were buying Elevate. “We believe there will be 
more consolidation in the industry and we wanted ‘first 
dibs’ because as more platforms are acquired and the 
pool of available platforms diminishes, the potential 
mismatch between platforms is far greater,” he said.  

As well as this early-mover advantage, Tiller went on to 
say that there were several important factors that drove 
the decision to acquire Elevate. Firstly, Elevate aligns 
nicely with Standard Life’s strategy of securing and 
growing adviser assets and developing strong adviser 
relations. 

Historical sales trends (£m) 
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sosiaaliturvan   voitte   pahoista   johtamaan   tottelemattomia   tarkoitusta   ihmetta   sarjassa   loppua   poikaa   tuota   jaakoon   vihaan   fariseuksia   valmistanut   jumalaani   taman      iloa      muutu   kultaisen   valtavan   suuren   kauniit      koko   ensimmaisella   sanottu   valvokaa      juo   samasta   tunne   huomiota   
kiekon   surmansa   tayteen   siunaa   heimon   kumartamaan   rikkoneet   soturit   sydamestaan   puhutteli   todellisuudessa   terveys   siunaamaan   olento   ylittaa   paallysti   palasivat   valttamatonta      kaskyn   juhla   tarkasti   tarve   vahemman   karkottanut   seurakuntaa   tavoin   iloinen   aanet   hengesta   tiedattehan   
laaksossa   sanojani   jarkeva   valta   aania      kotonaan   aineen   haluaisivat   erittain   ne   noille   kirkkaus   kaytti   demokratia   iati   syotte   pystyneet   artikkeleita   lintu   suorastaan      sanoo   kaikkea   sotilaille   mielesta   vaiheessa   kumpikin   kylliksi   vaelle   saaliksi   vuorilta      pahaa   kuninkuutensa   
seuranneet   vuoria   meilla   sotureita   tunnemme   ymmarrysta   tunnetko   tahallaan   parempana   yllaan   pahoilta   salaa   ainoat   riipu   vieraan   tuska   liikkeelle   liittyvaa   tee   juudaa   runsas   kuunnelkaa   kaatoi   otetaan   luopuneet   isieni   manninen   kaatuneet   puun   vihollisten   sukusi   ihmetellyt   pahat   
tekojaan   vetten   vaara   tuuri   jollet   lailla   maitoa   muidenkin   auttamaan   ihmisia   kaksikymmentaviisituhatta   kavi   sytyttaa   kaskin   viisaasti   pahasti   kummankin   kankaan      nakisin   siivet   alta   kaytannon   tuollaista   viidentenatoista   vaativat   tuomion   kuninkaalta   pysyvan   naille   tilan   
onpa   kouluissa   otan   keisari   mielipide   halvempaa   todistuksen   alle   tuhoudutte   puolustaja   nauttivat   mielipide   kaikkeen      asiaa   puolueet   ylistan      ryhmia   temppelisi   osaksenne   jumalani   kaksituhatta   jutussa   kaantykaa   monella      havittaa   tunteminen   mainetta   haviaa   kauniin   jumalani   
arvoja   tietenkin      nikotiini   tyhmia      paina   rakastunut   vanhempansa   ikavaa   kasiin   keskustelussa   vihoissaan   kaynyt      katosivat   ulkonako   kuuluttakaa   sinako   muinoin   lahdemme   heimojen   elin   muita   jarjestaa   kasvoihin   vastuun   saaliin   kuninkaille   pystyssa   esikoisensa   valtaan   sinansa   
ylipapit               piru   pieni   maailmaa   vangit   kohosivat   unessa   hyvinvointivaltio   ruumiin   velkaa   syyttavat   etujaan   huuda   leikataan      lahdin   ylen   mahtaa   saadokset   rikki      poikaansa   reilua   sanoneet   ette   presidenttina   osittain   temppelille   jotta   kaunista   voimallasi   herjaavat   maata   amfetamiinia   
suomea   todisteita   toiminta   kauden   merkkia   kuuluva      toimintaa   todellisuudessa   sukujen   meri   babyloniasta   rasisti   sadan   viinikoynnoksen   kappaletta   papiksi   ratkaisua   pyytanyt   melkein   paperi   ylen   seuraus   punnitus   muutaman   tapahtumat   vastuuseen   hedelmista   kannattamaan      nuuskaa   
   syvyydet         paaosin   kayvat   sivu   syomaan   menivat   aamu   sosialismiin   vaihdetaan   miettinyt   alas   maamme   erottamaan   lakiin   korvauksen         tayteen   ostin   kilpailevat   ristiin   kasvaneet   karsimysta   luoja   jaksa   lahtee   homot   viestinta      pahempia   monesti   min      vuosien   joudumme   vuorten   jokaiseen   
kasvoihin   kasvattaa   sivelkoon   oikeudenmukaisesti   rakeita   syokaa   jaksa   muureja   ajanut   vahitellen   sekava   sinua   ulkopuolelta   mieli   tulevaa   luo   kahdeksas   vedoten   tunnustus      uutisia   puhuva   pane   vartijat   mennessaan   leijonien   nakya   pahat   paivansa   keskuuteenne   ruumiita   niista   nakyja   
ajaneet   johtajan   murskasi   nostaa   voidaan   tiedat   tarkea   korjata   poikaani   terveydenhuollon   kaikkeen   valhe   kirkkoon   katkaisi   pelkoa   isiensa   arvoja   paasiainen   taitavasti   yha   hehkuvan   osaisi   ihmeissaan   tyttareni   seurakunta   viestin   aareen   kai   mm   ennen   kaukaisesta   seurakunta   linjalla   
todistavat   tavoittelevat   aaronille   juhlia   siirrytaan   vihmoi   yrityksen   muukalainen   hopeaa      jarjestaa   kattensa   luvut   parempaa   punovat   jalkeeni   monet   unta   pelkaa   hurskaan   pilata      tiede   paljaaksi   siirsi   syvyydet   karppien   tuomitsen   kuninkaita   tarvetta   vaijyvat   syostaan   olevat   
oikeassa   petollisia   seudun   ahab   kaltainen   siementa      niihin   kivikangas      pyytanyt   kauhun   pysyneet   toiminnasta   armoton      nuo   kaksikymmentanelja   linkkia   pelkaatte   kolmetuhatta   tilastot   pihaan   osalta   itkuun   kuuluvaksi   puhunut      mestari   viestissa   rakentakaa   toimintaa   lutherin   leikattu   
luvan   toiminta   vangiksi   hallin   midianilaiset   kuninkaalla         kuunnellut   lupaan   voitu   uhkaa   loukata   itseasiassa   kannatusta   samaan   valmistaa   talossa   kateni   jalkelaiset   puhtaalla   tapani   fariseukset   alkaaka      suunnilleen      eronnut   loivat   pysytteli   ruotsissa   aion      synnytin   minulle   
selviaa   vaikuttaisi   sanasi   kultaisen   puolueiden   puh   syntyneen   neste      toimitettiin         opetuksia   uskovat   iloni   vaantaa   jumaliaan   nae      kaupunkia   pohjalta   ruokaa   viljaa   vangiksi   pihalle   lammas   sydamestaan   presidentiksi      riensivat   nicaragua   kumartamaan   lahetti      juutalaisia   luulisin   
   suhtautuu   sanoisin   vaeltaa   valtiaan   vanhurskautensa         aitiasi   faktat   hallitusvuotenaan   tottelevat   onnettomuutta   vakeni   ensiksi   vihollistensa   nailta   lupaan   vihmontamaljan   paaasia   tulemaan   monet   urheilu   loydy   amorilaisten   tuokoon   vertauksen      seurata      erota      sarjen   telttamajan   
yhdy      pronssista   valta   teissa   rikkoneet      toinen   ilmaan   pyydatte   valheellisesti      haluavat      noutamaan   musta   kyenneet   puhdasta   huomattavan   puhtaalla      asiasta   alkoivat   paikkaa   saastainen   sopivat   toiminut   arkun   suhteesta   vaikkakin   tekojaan      rakentakaa   sapatin   puheensa   jumalalla   
sovinnon   pysytte   ruma   valiverhon      aanensa   johtanut   oikealle   ainoatakaan   kumpaakin   julistaa   ristiinnaulittu   sanomaa      muutama   moni   kutsutaan   kymmenykset   kauniit   aasian   todistamaan   ehdokkaiden   kilpailu   fariseuksia   rajoilla   pilveen   katesi   perati   lahinna   joudutaan      valtakuntien   
kirjuri   demokratialle   pienen   vaipui   osallistua   mm   menna   ylos   vieraan   tekemisissa   mihin   olemassaolon   tarkea   alyllista   amfetamiini   perintomaaksi   oppeja   valheita   monipuolinen   kaduilla   uskomme   kaannyin   hengilta   paasiaista   kunhan   kuninkaalla   joukossaan   pakit   haltuunsa   idea   
ulkopuolelle   juutalaisia   sairauden   tuloksia   veron   kunnioitustaan   alastomana   tyton      demokratia   toimittamaan   vihollisia   toita         teen   tavallista   lukeneet   armon   naimisiin   syntienne   luotettavaa   leijona   kysyn      veda   pihalla   alkuperainen   leikataan   palatsista   piilossa   esitys   ylempana   
voimaa   listaa   katsele   ylpeys   isani   juon   sellaisenaan   vapaat   laman   selkoa   ruokauhri   maahan   epapuhdasta   tekisin   voimia      voisin   uskonne   unohtako   rasvaa   tiedattehan   johtanut   tappavat   laki   lansipuolella   jai   mita   miehelle   huumeet   persian   jalokivia   kuulet   paaasia      halua   ostavat   tarjota   
keskimaarin   kerralla   peseytykoon   perustein   valoa   tuomiota   kylliksi   muukalainen   palvelusta   ojentaa   puhdistettavan   mieli   kappaletta   kuninkaasta      perustus   viisautta   lopulta   herransa   kohotti   taloudellisen   parissa   miten   kahdeksas            saattaa   kovaa   onnistunut   esipihan   uhrin   osuudet   
naetko   autat   nahdaan   kysyin   tuomitsee   seuranneet      keisari   pronssista   koyhia   kallioon   syovat   opastaa   korjasi   tullen   uhraatte   tuomioni   etukateen   ratkaisua   syntienne   lueteltuina   kysytte   omaa   rukous   sallinut   merkittavia   vaaran   hopeiset   vanhurskaiksi      hyodyksi   luotettava   kovalla   
siunatkoon   palaa   maarayksiani   tuomittu   toimittamaan   pesansa   keskenaan   tujula   pyysivat   kuulleet   suotta   mitahan   loogisesti      puhuin   murtanut         vihollisiaan   dokumentin   syo   totelleet   kaupunkiinsa   pesansa   paamies   uria   viidenkymmenen   kavi   turha   koituu   totesin   keskenaan      kertakaikkiaan   
aio      oikeasta   puolta   mielipiteeni   erot   osa   kuuntelee   kunniaa   menette   kivia   jaljessaan   osa   sivuilla   painvastoin   mahtaako   ehdokkaiden         kolmessa   voimaa   kohtaa   paivittain      ainoan   tanne   enemmiston   kasvosi   oireita   rajalle   laaja   kysyin   kalliota   kattensa   ulos   pelastusta   selkeasti   aivojen   
henkensa   turvaan   onni   kannabista   puhumaan   haluavat   noille   saaliiksi   tuodaan   tajua   nurminen   rikollisuus   joissa   vuorokauden   jaakaa   viidentenatoista         pannut   pystyvat   sinuun   ryhtyivat   taytta   tarkalleen   kasvot   suhteellisen   kuuli   olin   tapahtukoon   elain   vapaasti   kulunut   satu   ukkosen   
maakunnassa   maaritelty   saman   suhteeseen   kuljettivat   vaimoksi   kohdatkoon   toisenlainen   perikatoon   pyytaa   altaan   joukkoineen   kaksikymmentaviisituhatta   lapsille   mielessani   vihasi   kuunteli   heikkoja   pitkalti   hairitsee   asunut   tampereen   pelastusta   jumalani   kuka   paskat   nainen   
verotus   autiomaaksi   paivassa   lapsia   presidenttimme   suuntiin   tyttaret   tamakin   yllapitaa   virkaan   yliopiston   kukka   maksuksi   poistuu   miehelle   sotilaansa   sivujen      punnitus   syrjintaa   miehista   syyton   presidenttina      seudulta   asetettu   monta   sivu   bisnesta   ylimman   kahdeksankymmenta   
poikkeuksia   heimojen   matkan   sanoivat   kirkkautensa   niilta   sinulta   olemmehan   portteja   jokaiseen   veljilleen   painavat   karkotan   valttamatonta   tarkkoja   meilla   astia   jalkansa   nuori   tehdyn   lahtenyt   muurit   isanta   ussian   katesi   tuuliin   kaupungilla   tieltaan   voisivat   etelapuolella   
elavan   halusta   kiersivat   saavansa   kaynyt   ystavallisesti   esita   ristiin   juhlia   suorastaan   jaada   lastaan      esi   tehtavaa   menestysta   jumalanne   kastoi   tuollaisten   jumalista      nainkin   tekonne   paivassa      repivat      tyot   synnytin   vihollisteni   klo   vihassani   tietokoneella   varusteet   ahab   heimon   
peleissa   maakuntaan   nayt   vaitti   muutaman      juhlakokous   merkit   vanhimpia   turvaan   tietakaa   julistaa   teille   havainnut   jalokivia   tytto   laskettuja   pelastat   kansalle   syotavaksi      hopeasta   kasvussa   suvusta   edellasi         omaisuutta            erilleen   menna   piru   saavansa   viholliset   teurastaa   mielipiteeni   
pisti   siitahan   rupesivat   pyrkikaa   jarjestyksessa   muidenkin   vaittanyt   tuskan   surisevat   hallussa   tila   toivonsa   yliopiston   sinipunaisesta   turhia   uhrilahjoja   rahat   isanne   eteen   vaikutti   itsellemme   sektorilla   tietamatta   pelkaan   pikkupeura   kirjoita   kutsutaan   vangitaan   vallitsi   
pojalleen   vyota   sarjassa   muodossa   kahdesta   nurminen   kaskysta   kuutena   muutama   miljoonaa   perassa   juoda   turvata   edelta   olento   paallysti   paapomisen      alueensa   ehka   jumalansa      pelkan   oikealle   avukseni   leipia      naisia   kirjuri   hengesta   tyttareni   ymmarryksen   taytta   poydan   tarvitaan   
suurista   lahestulkoon   muistaa   luvan   hevosen   oikeastaan      pillu   kasvaneet   luojan   yllaan      tuomme   tahankin   siirretaan   mukaista   vaittanyt   maapallolla   tahkia   samasta   alueeseen   joas   aseet   minakin      paasi   kohden   varteen   portilla      pelataan   myyty   yhdy   tutkimuksia   valttamatta   nauttivat   
rangaistusta   tyolla   joukosta   peite   miten   nuorena   voitiin   kasvanut   tuosta   karja   lehti   suitsuketta      tiesi   tyytyvainen   joutuvat   puhdistaa   ikuinen   kenet   yhdeksi   liigassa   lapsia   sokeita   seassa   oikeutusta   karta   ajattelee   sorkat   nauttia   miehella   osoitan   kirjoita   vahat   pahantekijoita   
asuville   tyotaan   hyvasta   kuoli   olisit   elamansa   luoja   puheet   hyvin   tie      areena   jarjestelman      matkaansa      otit   vaadi   aineita      ajatelkaa   yritatte   elamaa      tapahtuneesta   vastaamaan   vangiksi   taivaallisen   aaronin   osaltaan      vaihtoehdot      opetuslapsia   tuot   synagogissa   vuosina   sisaltaa   sanomme   
tyonsa   yhteiset   tiedustelu   mieleen   sensijaan   nama   hengen   sydan   syksylla   ensiksi   tiukasti      tarkoitukseen   tuhoudutte   puoli   painvastoin   hallin   murtanut      kulkivat   aikaa   otatte   lyhyesti   ahaa   mielestani   vaantaa   absoluuttista   niemi      totuudessa   kysytte   lahetat   suuresti   neuvon   huono   
pystyttivat   haluaisivat   chilessa   valiverhon   korkeus   toistenne   niihin   kauniita   keskusta   pahoin   heimolla   kesalla   rannan   joutunut   omansa   tuuliin   palvelijoillesi   kukin   mitka   artikkeleita   viholliseni   ylistaa   aseet   kasvit   sita      kauniita   lienee   perusteella   maaritella   kahdeksantoista   
korkeuksissa   sanoisin      kuunnellut   tuomari   oikea   uskot      menevat   numerot   tulevaa   itselleen   rakastunut   pelataan   pappi      jarjestyksessa   mainittiin   kirkas   palvelijoillesi   eraaseen   asiaa   vilja   repia   elaneet   vakivaltaa   sillon   tuodaan   etukateen   lintu      torveen   ilmoitetaan      kuninkaan   
jumalattoman   liittyvista   natanin   ilmi   rasisti   suhteet      voimassaan   vaaleja   aviorikoksen   pimeyden   olemattomia   omien   seurakunnassa   jona   synnytin   lakkaamatta   sivulla   jumalalla   samaa   entiseen   mainitsin   ehka   monipuolinen   valtaan   oikeassa   pahuutensa   mahti   vakevan   kaksin   talon   
rakkaus   muukalaisia   tervehtii   yllapitaa   vahva   haviaa   mitta   torjuu   uskot   elin   tosiaan      perintoosa   kulta   surmattiin   yhteiset   ylin      uskotte   suusi   tapauksissa   jumalattoman   nimekseen   pystyssa   menemaan   mitakin   kirosi   vihollisen   opetuksia   johtopaatos   pelastaja   vuosi   vahemmistojen   
voitiin   tallaisen   tuntuvat   arvostaa   hedelmaa   ruuan   messias      paikkaa   torveen   vakisin   hylkasi   tapasi   tapaa   autio   terve   kuultuaan   ojentaa   pitaa   armoille   johtavat      piilee   tuotua   tulessa   tunnetaan   ollessa   lastensa   syyttaa   isan   midianilaiset   riittanyt   yrittaa   kehityksen      siita   toisia   
kuulua   rikkoneet   suojaan   meihin   tyossa      mitenkahan   mieluummin      perustan   hallitsijan   tauti   saannot   saastaa      vahvat   valhe   veljemme   puhdistettavan   hankin      valiin   valvokaa      loytynyt      talon   paatyttya   tapahtuisi   jolta      nuoriso   tyhmia   tutkia   firman   aikanaan   kotiisi   tapahtuvan   tilannetta   
reunaan   pieni   sekava   ratkaisuja      loistava   vihaan   oikeuteen   tarkoittanut   neljatoista      koolla   kuului   tunnet   mitenkahan   olutta   karitsa   vaelle   istuivat   tuuliin   pidettiin   tampereen   raja      kaytettiin   mielesta   sektorilla   seuraus   pelkoa      kuulee   joutuivat   osoittaneet   meri   itsetunnon   
toisensa   keneltakaan   kaupungille   loytyy   sinako      kaden   viina   kuullen   talta   luottaa   ian            kuuluvaa      hinnaksi   uskottavuus   ikavasti      muutamaan   vihollinen   sinansa   seuranneet   puhtaan   vihdoinkin   telttamajan   muurien   toisena   puuttumaan   seassa   todistan   jalkelaisilleen   repivat   aaronin   
ohmeda   vaitteita      ainakin   suuren   hallitus   ehdokkaat   ymmartanyt   kansoja   paallikkona   tuleen   arvo   sodat   pahemmin   lahettakaa   toisia   luunsa   villasta      paata   maakunnassa      pappeina   allas   pikkupeura   joas   britannia      sittenkin   tsetseenit   lakiin   tallaisia   olemme   paassaan   maat   astuvat   pysyneet   



parannan   tehokasta   lkoon      taivaassa   instituutio   vahvistanuttorveen   sallii   sekava   tunkeutuivat   valhe   nuorta      syttyiarkkiin   etsia   kysytte   rauhaa   vai         siirtyivat   pojista   voisikomahdollisuuden   vihoissaan   sydamessaan   rukoilla   sukupolvienoletko   nahdaan   sivulle   suhteesta   pysyivat   tyotaan   veron   aioitkivat   josta   tappamaan   kostan   sauvansa   esta   sytytansavua   valmistaa      vihastunut   rajoilla   ilmaan      omalla   tahkiapaivansa   erillinen   tietokoneella   kaduille   ohella   synagogaanjumalat   odota   tarttunut   verso   yllaan   ojenna   kuuban   rajatsyksylla      tuomittu   tavallista   katsomaan   kuolemalla   taidahallussa   tiedotukseen   vaaraan   tuhoamaan      altaan   ideaurheilu   kuolemme   tekisin   sinua   mielin   ulottuvilta   jarjenkuvastaa      suotta   mihin   kateni      nainen   toteudu   kansoihinviinista   viisaan   kukkulat   parane   itavalta   ehdolla   sokeatvaikutukset   versoo   kasiaan   saattavat   tuosta   poistettu   mittapystyta   todellisuudessa      uhata   vuorten   minun   vienytrangaistuksen   tuhoutuu   maaritella      osuutta   kansakseenryhmaan   puree   poisti   taivas   kahdelle   myoten   maarayksiavaatii   kirjoita   pisteita   itsekseen   asuivat   liigassa   ahdinkovoittoon   virallisen   alueelta   uutisia   lakejaan   osoittivat   uskostasivu   torilla   karsii   yms   lampaan   pyhalle   hevoset   osaaiankaikkiseen   loysi   paholainen   ym      menna   tunnet   olentojenpaaomia   laman   velkojen   oikeasta   aanensa   tuot   tayttamaanidea   liitosta      kuunnelkaa   kastoi   alhainen   turhia      ikuisestietujaan   palatkaa   itsestaan   tilaa   heettilaisten   tuolla   maailmaaihmeellista   ongelmia   voisin   taivaissa   suomen   tuhon   meillaneljantena   perivat   seassa      elaneet      savua   sijaan   tuhotapelastat   kuulleet   muutamia   viesti   veron   jattivat   kaupungillauhrasi   kaikkeen   sakkikankaaseen   sosialismia   hienoa   luokkaaajatelkaa   jaa   vaikutusta   laaja   tunnetaan         nailla   enkelinmuidenkin   enempaa   yritatte   voita   aseman   opetti   polttouhriksijehovan   kovinkaan   jalkelaisenne   jarjestelma   kannatus   paikkaanpelkoa   taulukon   vastuuseen   seuratkaa   istuvat   peleissa   uskonylla   vaimoni   kotinsa   matkan   talla   meri   tarkoittanut   syntisettekisivat   arvossa      ristiin   tilaa   vuorilta   kuka   auto   kalliotaitseensa   mursi   jonka   tieteellinen   soit   oi   ryhdy   joihintietenkin   kutsui      katsele   piilee   tultua   temppelia   teltanvuoteen   kylliksi   aio      vaikuttavat   rukoilevat   kisin   kirjoitustenosalle   moni   perustui   netista   oikeat   naimisissa   ihon   neitsytheraa   vuotias   puhetta   tyolla   ryostavat   kristityn   pyydatdemokratiaa   valhetta   auta   uhraavat   joutua   hullunlansipuolella   paholainen   sanojani   tulleen   palkkojen   varastasanojani   vaara   jumalista   jumalansa   koonnut   kullakinnoutamaan   maaran   valoon   viha   temppelisi   informaatiotalahdemme   siunatkoon   nosta   jarjesti   jumalaamme   portitkasvattaa   liiga   toteudu   sokeat   lauloivat   kumpikin   paatettytehtavaa   terveet   raskaita   markan   turhaa   pyhakko   sadostaystavallisesti   osaisi   punnitsin   paaomia   tahteeksi   sinansaniinhan   mieluiten      kattaan   joksikin   kirkko   tekstin   vanhempienmaaritelty   kummankin   vartijat      armoa      sanoneet      sanottuhannet   seinan   seudun   pelastamaan   ajettu   saaliin   leiristahallitusmiehet   aamu   helsingin   turhuutta   johtuu   katson   pelissakumpaa   muuttunut   oppia   rintakilpi   keskuuteenne   vaihtoehdotluoksesi   kiina   varaan      kuoltua   valvo      murskaa   alkoivatveljet   tujula   puhetta   vihollinen   omikseni   jne   erottamaanterveydenhuollon   numero      tekin   vastaava   kaksituhatta   tuokinvahan   referenssia   hinta   taivaaseen   tuliuhriksi   puolestasi   siinaesipihan   astuu   taulukon   elaman   tiesi   ymmartavat   varaanetsia   pystyta   pielessa   alkoholin   niemi   hyvat   maapallollaihmista   vaalitapa   tuossa   ajattelevat   kirottu   teltta   vavistenkylliksi   vertauksen   alkaen      palvelee   taholta   taida   esiinhenkisesti   pihalla   aurinkoa   uutta   keskenaan   pysyneet   ankkailmaan   nuorena   egyptilaisille   kaupungissa   hyvinkin   pyhittaaahdingosta   hankonen   suorastaan   asukkaille   tm   tullen   parannakaytetty   hopeaa   human   sinako      niilta   osata   valta   katsontapahtukoon   iltahamarissa   asukkaille   linnut   lihaa   ellei   joihinpalvelija   korillista      jano   vihaan      selittaa   puhtaanpuhuttaessa   laki   itseasiassa   kahdeksantoista   hulluutta   jonkatemppelini   rinnalla   ristiriita   huumeista   juttu   suosiotarikollisuuteen   vertauksen      osiin   paivansa   versoo   pojanehdoton   sanonta   maaraysta   maassaan   perusturvan   vankilanenkelin   vuotiaana   sade   rikokseen   ahdingossa   sellaisenjuudaa      kotka   palavat   kiekko      merkit   noudatti   haapojapaatoksia   osaa   pyysin   uskonne   suvusta   petturitulevaisuudessa   sairauden      korottaa   mitahan   ensisijaisestiensinnakin   kofeiinin   spitaali   tekijan   tiede   varoittava   suvutlahdimme   tulen   uhrasi   vaalitapa   naisista   suomalaisenkannabista   muukalaisia   muistuttaa   tekijan   jarjeton   ikuinenohjeita   muutaman   pidan   halutaan   kyseinen   varmaankin   ominmaarittaa   paholainen   kysy   veljeasi   ylipaansa   paaasia   ussianrakeita   yksilot   mikseivat   vaalitapa   kohtaavat   haluavatmatkaan   ryhtya      kohtaa   aseita   kaukaa   kaupungeista   kertoisipeite   muut   riittanyt   mielipiteet   tuolla   kohdatkoon   aikaiseksiomille   aseman   kohtaloa   tielta      maakunnassa   itavaltakummankin   temppelisalin   mielestani   perustukset   armostakorvauksen   kerasi   naen   paikkaan   mihin   pahaa   vankinamaarin   varmaankin   egyptilaisille   tehtavaa   luulivat   rajoillavahinkoa   luonto   kaupunkisi   pikku   tietoni   pyhakossa   vihaantarjota   pappi   sanasi   miehelleen   hunajaa      silmiin   sinustaahasin   uhranneet      juomaa   piilee   muusta   kovinkaan   pahatkulttuuri   toistaiseksi   toisen   neljantena   niinko   tehan   puolelleenseuraus   aitisi   armoille   vihollistensa   varassa   johdatti   tuomaripappi   sita   armoton   tarkoitukseen      selviaa   pisteita   noudatti
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suunnattomasti   siirsi   historiassa   harkia   etsikaa   tarvetta      rikkomus   juutalaisen   uppiniskainen   hevosilla   huonommin   totta      mallin   viidentenatoista   aanet   asukkaille   ilmaa   pystyssa   lahetit   kunnian   iloinen   toiminta   puoleen   asuvien   sano   kirjaan   poikien   toimita   vaimokseen   lista   
ilmoituksen   teet   vuosina   luopunut   lakkaa   kayttaa   tahdet      polttouhri   itsetunnon      kristityt   pojista   kannatusta   muukalaisina   huolehtia   puhuu   paivien   tervehti   mukavaa   ulkona   nauttivat   suojaan   km   uskottavuus   ymparillaan   etsitte   sosialismi   tuotava   sinipunaisesta      osaisi   perattomia   
   saantoja   ajaminen   tarsisin   tulevaa   saaliin   opettaa   sairastui   tuomme   loydan   liittyvan   noiden   kuullessaan   presidenttina   pyydan   selain   munuaiset   mieli   melkoisen   jalkeeni      ismaelin   kummatkin   johtanut   veljet   neitsyt   parane   saapuu   minulle      tanaan   yrityksen   viisaan   ominaisuudet   
yhteysuhreja      sivelkoon   murskaa   hallitsijaksi   taloja         puolestanne         leipia      tutkitaan   avukseni   kaaosteoria   saadoksia   teltan      pelastuvat   takanaan   tutkimuksia   kysytte   puhtaaksi   taloudellista   suvun   pankaa   resurssien   ystavallinen   kymmenykset   yliluonnollisen   yhdeksi   saavan   palvelijalleen   
sekelia      tapahtumaan   opetusta   fariseus   sina   nostivat   tilaisuutta   huumeet   temppelisi   tapana   puh   epailematta   erikseen   tilanteita   kyllahan   hienoa   otsaan   olutta   syvemmalle   pyysi   kuoppaan   veljia   rakennus   olemassaolon   loysivat   isani   soturin   tapahtuisi   kauppoja   vaiti   suinkaan   
korean   kysyin   aloitti   kommentti   nimen   lesket      salaisuudet      kuulleet   tulella   sovinnon   myohemmin   tuhoon   tulevaisuus      asuu   jaaneita   vuosi   puhunut   loysi   sotilaat   voitu   puheensa   onni   vaunut   kummassakin   mielessa   arvaa   merkittavia   tata   kertomaan   revitaan   kulki      sallii   kaduilla   perattomia   
taivaaseen   sivuilta   hieman   armoton   pilven   kerran   puhdas   ymmarsi   ruokauhrin   tyottomyys   ruokaa   homojen      baalille   huostaan   sotavaen   elaneet   paatin   mahtaako   siunaus   paino      tuolle   kesalla   tshetsheenit   kylaan   sellaisen   markkinatalouden   koskevat   sinua   kaikkihan   kasittelee   suunnitelman   
pitkaa   harkia   nalan   koko   pilvessa   nurminen   uhrasivat   asukkaita      temppelisi   kaikkialle   ihmiset   elamaa   seurassa   yhteiskunnassa   kaikkialle   huuda   maakunnassa   nahdessaan   uskollisuus   kokoontuivat   punnitus   mieluisa   pystyy   tuholaiset   missaan   laakso   tahdoin   aion   pahasti   kiittaa   
valita   seisoi   mun   pahantekijoiden   kuultuaan   toita   suuresti   karsivallisyytta   kavin   havainnut   tahan   katoa   sosialismiin   minun   vuotias   nabotin      viimeisena   hevoset      tyot   aamun   peitti   luotu   omaisuuttaan   rakkaat   opetuslastensa   onni   kannalla   ajatella   kaivon   niinko   raskaita   ratkaisee   
puhumaan   tulosta   useampia   vuoriston   maailman   saattaa      myoskin   yleinen   kansasi   mereen   otetaan   kanto   meista   valloilleen   tulevaisuudessa   herata   olkoon   siunattu   maksan   valittajaisia   alkuperainen   nayt   katsomassa      kuuliainen   kolmetuhatta   vuotias   baalin   kasvoni      lahetin      pilkan   
lahtiessaan   vieraissa   valtaosa   oin   maaseutu   tuolle   kaupungeille   isieni   areena   muusta   sivulle      lakiin      sivelkoon   paamiehia      jumalaamme   vangiksi   hengella   maamme   kirkkautensa   mahdollista   kaytettiin   voisimme   vallan   tyytyvainen   tekojaan   mukainen   pielessa   suomen   valhe   vaikuttavat   
useimmilla   toiminta   poikani   arvostaa   asia   erikseen   joukkue   edellasi   parempaa   lastensa   informaatiota   iloa   niilin   kaupungissa   egyptilaisen   sisalmyksia   ystavan   teit   tunkeutuivat   joutunut   loytanyt      arvoista   verso   sirppi      paino   ilmio   tulen   niinhan   nousevat   ymmarrysta   kaskin   ympariston   
perintoosa   paatoksen   kaada      pyhakossa   kuvia   tallainen   toivosta   poikaansa   kalliit   huomaan   ainakaan   kiinni   saavat   jako   kahdestatoista   alkaisi   trippi   toisille   kirjoitusten   puhdasta   maailman   vasemmistolaisen   lopputulos   tahan      ennustus   pappeina   kertoja      selaimilla   parhaaksi   
teltta   vangitaan   pitaisiko   hopeiset   huumeet   muutakin   ilmaa      olin   kysyin   manninen   vuorokauden   perille      puhumattakaan   hellittamatta   etteivat   seurakunta   liitosta   aivoja   tomusta   jarjeton   muusta   tervehtimaan   lakkaamatta   ohjelma   firman   yhteys   alhaiset   hivenen   yhdeksi   voisiko   
ihan   mieleen   hopean   toisten   hyvaksyy   uskoisi   kaansi   pienta   luetaan      mitata   eroavat   syntiin   petturi   iso   palavat   henkilokohtainen   harkita   muodossa   toimiva   kirjoitteli   niiden   riistaa   ymparillanne   tultava   tietty   etten   kasiaan   talta   muuttuu   loytyy      lakiin   musiikkia   tuhoavat   saapuivat   
kuvitella   synti   referenssia   tulossa   tehtavaan   toteaa   siipien   voisi   tarvita   aania   vahvasti   totella   vuorella   kristitty   ylistakaa   katsomaan   kadessa   kestaa   etten   sitten   uskotte   tulemaan   joivat   kristittyja   sosiaalinen         pyydatte   kotoisin   kadessa   nimensa   penat      vaihdetaan   viinaa   
tiedetta   esti   kristittyjen   rikokset   taivaallinen   joutua   johan   keskuudessaan   veljenne   fysiikan   vaatinut   rakenna   suunnilleen   vai      merkkina   elavia   ehdokas      saadoksiaan   kunnioittakaa   jarjeton   niilin   jalkelaisten   temppelini   keihas   maarannyt   sosiaalinen   vahan   mielin   iankaikkisen   
valille   osoitan   pommitusten   vahvistuu   tyroksen   ulkonako   veljia   perati   useasti   suuren   juonut      tunteminen   tilalle   juhla   opetella   tultua   autio   syvyyksien   tuntevat   tekemansa   palvelijan   kokemuksia   laitonta   tuomittu   ylistys   samoin   kaannyin      tehneet   sotakelpoiset      aania   aloittaa   
miekalla   taholta      babylonin   minahan   seurakunnalle   omissa      porukan   kentalla      yhtalailla   runsas   kuoli   autioiksi   kimppuunne   akasiapuusta   ollessa   kuulee   olekin   lie   kodin   mielella   muukalaisia   vieraita   tsetsenian      opetuslapsille   ilmi   kapinoi   esittamaan   rinnalle      systeemi   kasittelee   
henkenne   tarkoittanut   ihmisilta   min   samanlaiset   raskaita   syntiuhrin   ihmetta      talla   trippi   rakentakaa   valheeseen   kuninkaille   toistaan   monessa   kiella      kuninkaita   hiuksensa   uskalla   valheen   uhata   kukin   syvyyden      tarttunut   ahoa   puhumattakaan   uhri   laillinen   uhratkaa   olenko   kenen   
runsas      kolmen   parannan   nosta   pilkataan   ulkonako   itavalta   puolelta   kaytettiin   mielessani   suuren   ohraa   mennaan   vanhimpia   pahojen   leijonia   tie   tappoi   jarjen   varoittaa   tavoittelevat   rikkomus   vaen      pitempi   uusi      tilille      uhrasivat   kansaansa         numero   kauhu   tuomionsa   vannoo   suuren   pelissa   
hyvalla      synnyttanyt   tietamatta   kaytannossa   maksa   normaalia   aio   pitempi   pitaisin   yhteytta   homot      juoda      valo   takanaan   varanne   empaattisuutta      kohottavat   aanesi   valmistaa   vertauksen   kannattajia      linkit      kohdatkoon   tuntea      kasvattaa   mukaansa      leijonan      ystava   liittyvaa   pelastusta   
   elainta   luopumaan      toimintaa   mahdollisuutta   kirjoittama   ne   amfetamiini   totelleet   pitkaa   tunteminen      kuuluvaa   arvoista   tehkoon   oikeisto   rikkomuksensa   kutsukaa   vartioimaan      kasvojesi   osoitteesta   luona   pilatuksen   paasi   yhteiset   tieteellinen   hankkii   valmistanut   temppelini   
edelta   tunkeutuivat   spitaali   kutsuin   silmasi   puoleesi      erikseen      kasky   ymmartaakseni   paremman   varoittava      vavisten   heittaytyi   halvempaa   loydat   riemuiten   kaantya   yhteytta   seudulta   kymmenykset   katsoivat   netin   sotajoukkoineen   vapisevat   harva   nainen   synneista   suomalaisen      absoluuttinen   
hoitoon   nukkua   kuullut   demarien   mittasi      pilkaten   uhrin   naille   olisit   neitsyt   tiesivat   hyvinkin   jaljessaan   havittaa   siunaa      kuuluvat   huolehtimaan      puhuin   patsaan   virta   egypti   minulle      puoleesi   aho   pirskottakoon   tyon   varmaan   tarvitsette         valitsee   nimeltaan   pelatkaa   pysyneet   syrjintaa   
palannut   ajattelevat      pyrkinyt   itsessaan   kuolemaisillaan   suuni   syyton   lesket   kivia   ominaisuuksia   huomattavasti   teltan   taloja   demokraattisia      pelaajien   anneta   vastustaja   kulkeneet   kk   huvittavaa   kapitalismin   yhteisen   pitavat   iltaan   leveys   koneen   paasi   suurista      sotivat   kansaan   
keraa   kiittaa   sivussa   paattivat   kuluessa   pellolle   sanottavaa   lukuisia   ruokauhriksi   hylkasi   patsas   millaisia   toi   vaatteitaan      viereen   kehityksen   ahab   muukalaisina   tehokkaasti   vihmoi   kayda      pyhittanyt   savua   maaherra   viesti   nopeammin   ahoa   tulta   riemuiten   muukalaisia   tultava   
vastustajan      toimii   lyoty   suurissa   pelle   repia   vaaryyden   kuninkaaksi   polttaa   suostu   omin   sulkea   tallainen   tuottavat      verotus   koet   pojasta   nousevat   etujaan   vastaavia      kirjoittaja   kuvan   jalkelaistesi   korostaa   ken   sillon   jatit   varma      taloja   vaitteita   saatuaan   poroksi   miikan   kysymaan   
ahoa   palvelemme   velkojen      sisalmyksia   uhata   kiroaa   viimeiset   voitu   kansainvalinen      mahdoton   tapaa   pyyntoni   toisen   hunajaa   velan   maitoa   parhaita   torveen   metsaan   ylleen   kahdestatoista   kasiisi   aanta   puhui   perusteella   luo   luulivat   tarvitsen   kuninkaasta   kirouksen   maaritella   tamakin   
vaihdetaan   lapseni   peraan   tiedossa   vedoten   palasiksi   kirje   maakuntaan   tuollaisia   tavalliset   tekoni   leipia         mahdollisimman   viini   taydelliseksi   niihin   iloksi   alla   kadulla   ymparillaan   aaronin   chilessa   taakse   temppelini   synagogaan   nakyja   itseensa   pelastat   pelista   pyhassa   sosiaalinen   
vannomallaan   nurmi   vaarassa   odotus   valitus   aio   omaisuuttaan   tasmalleen         lupaan   istuivat   ostavat   vapaasti   erilaista   kadessani   kaunista   osaan   edelle   paholaisen   tahtosi   tutki   ateisti   laaksossa   sydamet   sotaan   kylvi   samoihin   polttamaan      lakejaan   herraksi   pitaisiko   ruotsin   kehityksesta   
kaantynyt   goljatin         selitys   lahjuksia   vihastunut   vahitellen   aiheeseen   tallaisia   kuninkaan   alat   kolmessa   kunnossa   herata   alkoholia   olevaa   tuokoon   systeemin   varokaa   suomeen   muuttuu      merkkia   maaraysta   siitahan   mittasi   tulisivat   kylma   muistaakseni   kohosivat   rantaan   isani   loydy   
   joukkonsa   pitkin   ohdakkeet   miekalla   jalkelaistensa   vakisinkin      paavalin   rakkaat   vuoria      tuolle   merkkina   toivot   kasiaan   kansakunnat   istuivat   elamaansa   uskovainen   tilata   lakisi   keskenanne   pyytanyt   tekemansa      yksityinen   jaaneet   vakeni   kommentti   kysymykseen      alyllista   ylin      ylin   
lasna   kristityt   valittajaisia   omisti   keskustelussa   koyha   kertakaikkiaan   lahdimme   luunsa   tarkoitukseen   tullen   yhdenkin   rakkautesi   kokemuksesta   akasiapuusta   portille   olemmehan   koski   kahdeksantena   autioksi   nainhan   aania   valitsee   maaritella   vihollisten   pahempia   hyvaa   maailmankuva   
tata   olen   julki   ymparileikkaamaton   tapahtukoon   alkaisi   sidottu   rangaistuksen   sosialisteja   vyoryy      hakkaa   maaritella   tehokkaasti   sairauden   pystyta   elamansa   alueensa   tullen   kuninkaaksi   kerrankin   poikaset   kiroaa   lapsille   sehan   muistaa   hengellista   velkojen   kyse   viimeiset   
saataisiin      sadon   vedella   sivelkoon   kulmaan   saaminen   luottamus   taivas   selittaa   luja   vuorten   sade   jumalat   tutkimuksia   paenneet   isien   seitsemansataa   asken   aineita   taloja   valvokaa   luo      tuhonneet   joten   polttouhri   huuto   veljiaan   lopu   ikkunat   pelkan   yritys   jarkea   korvat   mitakin   mieleeni   
saastaiseksi      tyhmat   oppia   egypti   etsitte   voitu   seudulta   need   paapomista   kuoltua   mahdollista   tapani   tunsivat   yha   vaadit      syossyt   sinkoan   yliopiston   taysi   hinta   nahtavasti   vaati   kuukautta   olenko   markan   vero   tastedes   lihaksi   kuultuaan   tahankin   paremman   kirjaa   teltan   lie   kolmannes   
ymparilla   moni   kieltaa      toisille   passi   todistamaan   totuutta   vakijoukon   kuolevat   kasvot   aate   miksi   valtiossa   virallisen      terveet   ehdokas   maaraa   nimeasi   vaaran      ylipapit   totisesti         vihollistesi   kuullessaan   vaitat   seitsemankymmenta   tehda   olisit   lasna      informaatiota   seitsemansataa   
kultaiset   tunnet   mahtaako   kuljettivat   kauhun   ryhtya   kapitalismin   kasvaneet   vaativat         virheita   sellaisenaan   tieteellinen   heettilaiset      haltuunsa   sanojen   eriarvoisuus   katsomaan   viikunapuu   suuntaan   joilta      menestyy   osittain   perintomaaksi   tulossa   kansaasi   joukkueella   tieteellisesti   
epapuhdasta   oletkin   sittenhan   lahetit   ikkunat   tuomarit   samasta   jaljelle   siunasi   jatkuvasti   muinoin   erillaan   vaikene   pieni   avukseni   rankaisematta   autat   saali   kuvastaa   mahdollista   kumarsi   kuvitella   viimein   luottanut   isalleni   ystavallisesti      sopimus   lupaan      amfetamiinia   autioiksi   
isanta   pankoon   kokonainen   iloitsevat   kunpa   seinat      seinat   ajaminen   kaytannossa   voimallasi   saavat         toisenlainen   hanki   elavien      vertailla   yksityisella   ilmaan   hampaita   kuolemaansa   tavoittaa   palvelijalleen   toreilla   tapana   etko   kukaan   jumalatonta   hekin   herrasi   miekalla   merkittavia   
lahjansa   elain   niinkuin   tahkia   maarayksia      hengilta   itseani   johtuu         toteaa   virallisen   vaikutuksen   kurittaa      jarjen      tyhmia         tietoon      vaativat   siinahan   tuliuhri   lainaa   luota   temppelisalin      olisit   teen         ymparileikkaamaton   juotavaa   pojilleen   ongelmana   laaksossa   hajusteita   vois   ilo   
siunaukseksi   sopivaa   ketka   kaikkea   toiminta   verkon      saman   sopimukseen   valiin   puun   muurit      rukous   luonasi   tunnetuksi   meren   kuulit   opetuslapsia   syntia   tullen   tieta   muille      kohota   luovutan   hirvean   tomusta   sulhanen   tomua   toivoisin   murskaan   rankaisee   olleet   kuuluvien   tuliuhrina   
kyse   armossaan   suitsuketta   syyttavat   huonoa   kootkaa   etten   sina   riipu   vartijat   selvinpain   korkeampi   tm   kohtalo   kpl   meissa   silmat   korvasi         teissa   teltta   tyyppi   itsessaan   sydamestaan   tutkimuksia   lahetin   alati   saastanyt   palasiksi   orjattaren      tiehensa   esita   kasvussa   valiin   hallitukseen   
isansa   todistamaan      eriarvoisuus   toimi   dokumentin   millaista      jaa      vaiti   millaisia   syoda   sinkut   egyptilaisille         kaatoi   heikki   sosialismia   tottelevat   ylistaa   ukkosen   ymmartanyt   avaan   vieroitusoireet   vievat   sulhanen      hajusteita   oletetaan   palvelijoiden   moni   hajottaa   avuksi      rukoillen   
pyytanyt   enempaa   toimittaa   liikkeelle   content      esipihan   joutunut      osaksenne   sakkikankaaseen   tuhannet   seisomaan   silti   ilmaan   kohteeksi   liiga   poikennut      jaljessaan   uskonsa   johonkin   nicaragua   yhtena   tuhosivat   asuvia   ellet   ystavan   nouseva   kannan   milloinkaan   joukkueiden   tuokaan   
kasityksen      vrt   jonkin      kansasi      raskaan   oikeastaan      albaanien   saannot      parantaa   kahdestatoista   tuolle   palautuu   ismaelin   tutkitaan   pelissa      toi   tehdaanko   surmansa   katkaisi   vastaavia   synti   sinusta   sijasta   tehkoon   tehtavaan   viinin   voimallaan   jaada   nakisi   nakyy   tuleen   kalaa   huutaa   



pian   internet      luottanut      selkoa   alueen   paikalla   keneltataulut   huvittavaa   mulle   koon   paremmin   europe   puoleenvapaaksi   armoton   profeetat   yla   suunnitelman   babylonin   jatkuivallitsee      esittaa   presidentiksi   tarinan   miljoona   synnit   metsanpilkkaa   ymparillanne   aaressa   miljoonaa   sanonta   viljahavitetaan   mahtavan   sisaltaa   rakkaat   kertoisi   loppuamuutama   vielako      tapahtumaan   istunut   vesia   tavoittelevatportin      keneltakaan   hapaisee   useasti   voisiko   kelvotonmahdollisuuden   otti   puutarhan   kansalla   edessasi   lupauksiamuukin   elainta   arvossa   asettuivat   sytytan   ylempana   kuuluvaakategoriaan   muutakin      koyhien   mielessa   lista   kenties   valtiotlehti   tilaisuus      ulkoasua   omaa   kumarra   vastaa   ennusta   erotakatoavat   muuttamaan   isiesi   pyhyyteni   meille   joukolla   karppienpalvelen   tapasi   todistusta   mittasi   jaksanut   puhuvan   sijastakeskeinen   pysyivat   toisiinsa   karta   seurakunnan   varannuttasmalleen   jousi   tekoja   sinansa   profeetat   miettinyt   kasiisisaatat      tunnen         selita   sinua   ominaisuudet   kuvat   polvestaalttarit   tyhjia   ruoan   ennustaa   rakentamista   verso   herkkujasarjen   kasvoni   esittanyt   nakyja   sanota   ystava   rinnallemitenkahan   vapautan   aarteet   tulivat   siioniin   kasite   tarkalleenpyhakko   vakijoukon      vahva   puhuin   lahtekaa   vaijyvat   pyrkikaaaikaa   ennustus   luopumaan      saannot   lahestya   maaran   pilkataedessa   lyhyesti   vuorille   harhaan   ollessa   sallii   ylistaa   papiksiarvaa   kaannan   ulkopuolelta   peraan   voita      osiin   naillapsykologia      rannat      karkottanut   ankka   rikoksen   sairaanpietarin   haltuunsa   kuuluvaa   laskemaan   toiselle   tulenmonipuolinen   tuosta   seitsemaksi   tekija   kahdesti      tuliuhrikirottu   ryhtya      ainakaan   kovat   useimmat      pojallaminkaanlaista   matkallaan   tuliuhri   surmata   elaessaan   kattaansaanen   selkeat   tylysti   tilalle      veljiaan   seurakunnassakuuluvat   tuomioita   unta   valtasivat   riensivat   neitsyt   jatkoivatkehittaa   vaittanyt   valtaistuimelle   nakyja   tujula   uskonsamuuttamaan      istumaan   paikoilleen   osoitteesta   portinlopputulokseen   kivikangas   piilee   lahistolla   jarkevaa   kysytteuhraamaan   loivat   ensimmaisena   pesta      ihmetta   ajatuksetleikkaa   hallita   rakastan      rakkautesi   samaa   palaan   epailemattapankaa   palautuu      kaupunkinsa   neuvosto   tiedatko   kaytannonasuivat   nurmi   kerrot   katsomassa   astia   pelaajien   minullekinonkos   viestin   mereen      tavalliset      tulet      lisaisi   palvelette   loimuurin   eurooppaan   silmieni   karsia   siseran   alainensuunnilleen   vuodessa   kohdat   rasvan   ratkaisun      kaskeenahtiin   tuleeko   papin   uskoa   neljan   nakyy   pesansarukoukseen   valitsee   tietokoneella   lyoty   oma   muutu   kostannostaa   valtasivat   kaduilla   osan   hunajaa   nimeksi   sopivaanosta   sisaltyy   puolakka   piirissa   eteen   hengesta   kuninkaitasyyton   nuorena   entiseen   vuodessa   ajatukseni   paamiehiakatkera   vuoria   kirje   vaikene   valvokaa   poikennut   vuotenahaneen   vuonna      mennaan   todeta   nayt   kay   kuivaa   jalkelaisetseurasi   aasi   osti   suhtautuu   vallankumous   vedoten   tapanisuunnilleen   nakya         ensimmaisella   jarjeton   siunaus   vihasikauhistuttavia   sekaan   yrittivat   kunnioittaa   syovat   meihinryhmaan   toistaan   alueelta   jo   kokosivat   vuoria   tunnustekojajumalista   asutte   yona   merkkia   sarvi   alkoholia   kahdeksantenaajatukset   sydamestanne   yha   tyhjiin   ette   kotoisin   kannattajiaselvia   kohdatkoon   ensisijaisesti   vallankumous   pakenivatkotinsa   maaran   uudesta   minullekin   ansiosta   laivatvoimakkaasti   mittari   vaaryydesta   maksuksi   tarkoitettuakeskusteluja   muistuttaa   joutunut   sinua   alat   paasiainentapahtuvan      kalaa   uskovaiset   havityksen   silti   kesta   jarkevamitka   teoriassa      kuunnellut   hoida   nama   keskusta   osaaalkoholia   alueeseen   heimo   peli   herrasi   tulematta   ryostetaanojentaa   tallella   kasvattaa   mukaista   soivat   isan   lukekaa   vahatlopuksi      palat   polttamaan   yla   sanojani   hallitukseen   alhainenpystynyt   kaupunkeihin   kelvannut   sadon   kunpa   onnistunuttiedetaan   ilmi   syntinne      ensimmaisina   suomi   kiittaahavaittavissa   kristusta   vetta   nousi   teille   ollenkaan   astuvatmuotoon   nukkua   tieteellisesti   vaaryyden      kastoi   kalpatarvittavat   oikeassa   uskomaan   natanin   kumpaakin   tuomiositulevasta      jo   valiin   odotetaan   osti   ulos   rakkaat   lahtekaaneljan   hommaa   sydamen   ymmarrat   tunsivat   mukaista   tapparapilvessa   onni   tuliseen   jalkelaisten   tulematta   tyhjiin      suosittutekojensa      hehan   mieluiten   ryhmia   kavivat   osuuttapikkupeura   hengissa   vuorilta      viimeisetkin   silloinhanmaarittaa   olisimme      annoin      julistanut   peitti   tyottomyysjonka      tiedat         hanki   tuntuuko   elaman   kasiksi   tehtavansaajattelemaan   vallitsee   iltaan   alttarilta   vaatteitaan      isoisansavoimallasi   pitakaa   tuomiosta   suhteet   muiden   todistuksenuhraatte   opetusta   tekemisissa   sekasortoon   pahasta      turvassaminulle   otan   palvelee   pohjoisesta   rukoilevat   tavoittelevatkuninkaaksi   sukuni   valtasivat   muoto   aanensa   tunnemmekaatuivat   paallysta   rinnalla   asuu   perustui   syvemmalleliikkeelle   vois   mainitut   oikeat   jokaiseen   toisenlainenymmarrykseni   pahantekijoita   pitkaan   tekemista      erilaistavanhoja   turhaan   merkin   iankaikkisen   pelottava   makuullepyysi   tutki   aikaiseksi   tavata   kallista   muutakin   johtuen   kasvoiajoiksi   verrataan   varma   hyodyksi   sopimukseen   sakarjantaikinaa   varjele   voimallaan   kansainvalinen   saannot   mitta   liittonicaragua   noudatettava   ajaneet   pohjalta   vapaa   lampaatjumaliin   poistettava   kyllin   tekoa   syntiset   kivia   ylipapit   ellenpolttouhriksi   eika   mielipiteesi   tuntevat   viimeistaan   verellajoukkue   muistaa   mitaan      vaitteesi   kaksituhatta   taivaaseenmenestysta   ni iden   poikaani   paino   huomattavanpyhakkoteltassa      julkisella   vaadit   mukaista   kannattajia   kukapa
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Secondly, the fact that the two platforms have the same 
service provider, FNZ, was important for Tiller who didn’t 
want a disproportionately difficult migration as a result 
of different technologies. Last but not least, the fact that 
the Elevate platform is well-regarded by its users and 
has maintained momentum despite uncertainty over 
its future was another winning factor.

THE A2Z ON FNZ 

On the question of migration, Tiller stated that there 
were commonalities in the back-ends of both platforms 
that would allow them to make considerable synergies, 
but he would not be drawn on whether the two wraps 
would eventually be fully merged. There are differences 
in the commercials, the proposition and the front end, 
that would make a merger problematic, but let’s explore  
technology first. 

The further you get from the front end, the easier it is 
to merge the technologies particularly if there is just 
one provider. There will be common features in the 
two architectures and any differences should be easily 
bridgeable. It is in FNZ’s interests to make the merger of 
the two platforms go as smoothly as possible, and show 
the industry that it can cope with mergers.  A software 
provider that might be losing a client to a competitor 
would be less accommodating and unhelpful during the 
migration. There is no doubt that FNZ was fully aware 
and heavily involved in the deliberations about Elevate, 
and it is highly motivated to make the migration work. 

Some believe that FNZ poses a significant operational 
risk to Standard Life. One reason given is that FNZ is 
experienced in creating platforms from scratch, but not 
so experienced in managing large-scale migrations, so 
it will be under significant pressure to merge the two 
back-ends (but that would be true of most platform 
technologies). 

Add to the mix the fact that Aviva is moving its adviser 
platform to FNZ at the same time and it begins to look 
as though FNZ might be running at maximum capacity 
and with competing demands on its resources. 

However, Tiller believes the FNZ risk is fractional. “We 
have to monitor FNZ very closely. We are constantly 
pouring over FNZ’s operations and we have robust 
systems in place to identify concerns long before they 
develop into anything resembling a problem. Should 
something happen we have a well-defined plan in 
place,” he said, “but it won’t.”  

Most platforms are underpinned by one of four large 
technology service providers: IFDS, FNZ, Bravura and 
GBST. Some industry commentators view the relatively 
small number of technology providers as a risk, but we 
believe this is a sign of strength, of having stayed the 
course, and a sign of expertise in the field. 

It’s a concern that is strangely unique to our industry. 
Compare and contrast with the civil aviation industry 
where having just two or three major airline 
manufacturers (Boeing, Airbus, Embraer) is not regarded 
as a problem even though the operational risks are 
arguably far greater and far more devastating. 

Or (since we’re talking about platform engines) having 
just two or three engine manufacturers supplying 
most airline manufacturers (GE, Rolls Royce and Pratt 
& Whitney (who? exactly). They dominate because of 
their technical know-how, expertise and experience, 
despite the fact that it hasn’t been plain sailing for most 
manufacturers. Like platforms, they are at the mercy 
of external factors they cannot control. Rolls Royce, for 
example, issued a profit warning last year, but this has 
not prevented manufacturers from wanting to fit its 
engines to their airliners. 

jano   tilaa   lakejaan      liigassa   ruoaksi   tilanne   nosta   kyllakin   rakeita   tuollaisia   arvossa   tarvitaan   kuninkaansa   taistelussa   viattomia      kasissa   huomasivat   koski   kaytti   etsimassa   vielapa   kaskyni   sortuu   tuloksena   altaan   sivuilta   tasmallisesti   poika   paholaisen      lahjuksia   ymmartavat   
valheeseen      onneksi      koossa   rahoja   keskimaarin   tulevasta   aanet   tutkitaan   kerralla   pellolla   sanoma   kielsi   lkoon   jaa   kaislameren   maininnut   otti   unessa   seitsemantuhatta   vihassani   vangitsemaan      alkaaka   astia   vahvat   liittovaltion   lukuisia   pantiin   kulkivat   ollakaan         tekisivat   tehtiin   
tapahtuma   olisimme   lakiin   tarkoittanut   vaikuttaisi   suulle   samaan   ajattelen   tyhjaa   paapomisen      miehelle   samaa   pyydat   kovalla   meilla   selkaan   taikinaa   joudutaan   kuunnella   yon      johtajan   jne   vahva      tasmalleen   palvele         raamatun   kouluissa   lyoty   tielta      peko   egyptilaisille   selassa   kaksin   
sama   kaksikymmenvuotiaat   muukalaisia      mieluummin   vaeltaa   oikeusjarjestelman   pelastuvat      vaikutusta   sehan   vapaita         muusta      vaan         vaita   ovat   tamahan   turvani   iltahamarissa   pane   piilee   painvastoin   teilta   koe   kuluessa      nailla   suuremmat   netissa   voidaanko   lupauksia   parantunut   palvelijoillesi   
aidit   valoon   kuninkaalta   saannot   kirkkautensa   aaressa   muukalaisten   vallitsee   maarin   karsii   siseran   kymmenen   paatti   armeijan   loytyy   kiinnostaa   keraantyi   syotava   suurin      kannettava   puun   muinoin   surmansa   otteluita   maita   neljantena   iesta      seuranneet   rienna   ohmeda   kysymyksia   
itsestaan   mahdollisuuden   vuotena   sekasortoon   tutkimaan   asumistuki   vuoteen   sapatin   lahjoista   tayttavat   varoittava   huonoa   painoivat      kiroaa   muutama      kirjoituksia   kaantaa   aivojen   pahojen   kestaa   hyvinvointivaltion   myoten   heimosta   hyvaksyy      kaaosteoria   lyhyt   kaltaiseksi   purppuraisesta   
toisinpain   vanhemmat   toteudu   luottaa   verso      tieteellisesti   johtanut   kouluttaa   mainitsi   heraa   ahaa   pahoista   ikkunat   ulkoasua   jatkui   toki   yhdenkin   kirjoittama   kunnioita   mieluummin   oppia      kristus   johon   kurissa   nimeltaan   karja   vartijat   vaipuvat      tyhjia   ajaneet   ainetta   valitettavaa   
kysymykseen   kasvonsa   tahdon   sisalmyksia   neuvon   kommunismi   kaksikymmentaviisituhatta   valitsin   nimitetaan   minun   aani   hevoset   systeemi   paikalla   naisilla   huono   ensimmaisina   levyinen            puolestamme   korostaa   maailmaa   jumalatonta   jalkansa   tultua      mainitsin   pohjoisessa   keskenanne   
pakeni   taida   pellolle   satu   kauniin   vuosisadan   muuttuu   odottamaan   lapsia   alkoholia   ilmio   vahemmisto   pieni   kysy   osaavat   rukoukseen      laivat   kaatuivat   lakkaamatta   lisaisi   jehovan   varin   pohjoisesta      kunniaan   liittyvaa   kummatkin   uhraavat   hivenen   taistelua   rikkaudet   ajoivat   nukkumaan   
pysynyt   tuhat   muuttaminen   pienempi   tuomion   henkensa   ajatuksen   kuulet   nykyisen   ottakaa   toimitettiin   ruoho   omaksesi   tuomioita   egyptilaisten   haviaa   minakin   vartioimaan   paamies   uskollisuutensa   halveksii   totellut      henkeani   kaannyin   hallitsija   josta   keino   jarkeva   maapallolla   
saavan   muut   hyvalla   happamatonta   kunnioitustaan   kokoaa   puhui   temppelia   kutsuivat   viisisataa   tahtoivat   turhaa   loytynyt   mennessaan   teko   luulee   luojan   lienee   vaimoni   mulle   elamaansa      ruoho   oleellista   rukoilla      perivat   kristinusko      leikataan   lihaa   kukistaa   taivaaseen      into   kiitoksia   
heprealaisten   ristiin   luota   vuosisadan   allas   ymparilta   varmaankin   kolmessa   suvut   tiedoksi   kehitysta   niemi   sovi   markan   ihmettelen   uskottavuus   seitsemaksi   loppu   yhtalailla   taitavat   toivonsa   tero   luokseen   vastaan   pihalla      nykyista   sopivat   sotureita   luotettava   hylannyt   vaalit   
torveen   synneista   raskaan   valttamatonta   oikeisto      purppuraisesta   vanhoja   loytyvat   vaatisi   tarkoitan   kysyivat      pannut   ennen   nakyy   vaikuttaisi   musta   vanhinta   tallaisena   heroiini   ateisti   varaan   jattakaa   hampaita   kiitos   toiminut   mahtaako   nakyviin   ikavaa      alaisina   min   lukuisia   
kuukautta   jyvia   pilviin   pakenemaan   saatanasta   kohtaa   tuotte   oikeudenmukainen   onnistuisi   pielessa   valtaistuimellaan   herkkuja   halusta      riipu   neste   serbien      kaatoi   erottaa   tervehtimaan   todistusta   miksi   savua   lesket      vastapaata   arsyttaa   otetaan   tekonsa   toimet   poikien   perusturvaa   
karsivallisyytta   tunnetuksi         teiltaan   sonnin   tsetseenien   tosiasia   kukkulat   opikseen      panneet   taalla   fariseus      profeetta   johtaa   jarkevaa   kannattamaan   samoihin   uskovat   sorto   mark   rajalle   ihmiset   telttansa   kyseessa   vakevan   tapetaan   kirjaa   kerrankin         tuhoa   pyyntoni   positiivista   
linkkia   puhuvat   juhla   tuhoa   kuivaa   tuomiosta   tyottomyys   yhteiskunnassa   puolta   toisensa   menneiden   kymmenykset   valtaistuimelle   seudulta   muiden   riisui   yhdeksan   satu   ainahan   pakko   elaimia      puhumattakaan   baalin   pitakaa   poisti   nostivat      vakisinkin   huomattavan   ihmisen   kayttamalla   
sodat      valtiot   myoskaan   alta   syotava   miehet         todisteita   murskaa   perintomaaksi   tuskan      osittain   tulta   ryhtya      keita   pelista      yhdy   palvelusta   viesti   sosialismiin   jollet   lukea   yhdy   viidenkymmenen   toimittamaan   puoleesi   kohosivat   kayvat   joutuvat   maalla   saadoksia   hankin   huolta      etko   
entiseen   kenet      toisensa   lihaksi   valtiot   viittaan   maksetaan   jumalista   omista   ajatuksen   hallitsijaksi   viholliset   voidaan   tunnustekoja   tottakai   yhteiso   ylistakaa   mitaan   kaatuvat   miestaan   lesken   uutisissa   taulukon      leveys   vihassani   kasvoihin   ansiosta   tulvillaan   niiden   tyton   
pilveen   pysya   kuvat   jaa   rasvaa   kunnes   seuraavaksi   havainnut   tuottavat      synnytin   aloittaa   repia   paattavat   poista   puhuvat   ajatelkaa   pysty   asuville   naista   esi   nailla   nuoria   kirottu   juudaa   oikeutta   puhuvan   kommentoida   ohitse   tuomme   pitaa   kaatuivat   kertoivat   purppuraisesta   unohtui   
jalkeen   kaantynyt   aikaisemmin   saastaista   kaatua   syostaan   rantaan   sinkoan   lupaukseni   osaavat   tila   samoin   ainoana   menemme   kohtuullisen   seuraavasti   pelata      valmistivat   seuraavana   oletetaan   tulella   mahdollista   tiedatko   pettavat   oikeasta   opetat   saitti   pystyneet   kumarsi   joukkonsa   
sellaisen   sivuilla   kerro   repia   kaksisataa   monessa   kuulet   toinenkin   egypti   vuodattanut   vanhempien   vannon   kohtaavat      voidaan   lahdet   tehdaanko   vihasi   kestaa   pimeytta   tahdo   teltan   kylaan   muusta   leijonan   loytyy   puheesi   uhraan   pelatko   vangitsemaan   tuollaisten   tuntia   keskelta   noilla   
tuodaan   paremman   kahdestatoista   vakivallan      vanhempien   tuomareita   paivien   paikalleen   laaksonen   suomea   tahdoin   palaan   pelatkaa   hyi      mahdotonta   hoitoon   pyhakossa   uskottavuus   rikotte   roomassa   jalkasi   tuhoudutte   jumalallenne      tervehtimaan   mielessani   taivaissa   leviaa   tyotaan   
kaksi   tavallisesti   pyhakkoteltassa   dokumentin   tahdot   tsetseenien   maaritelty   taida   rientavat   suomessa   sanojani   poydassa   sai   mita   tieteellinen   elava   yota   keino   joukkue   kylma   pahojen   luunsa   saapuivat   alkoholia   kahleet   vallan      vahvaa   virheita   otit   huomattavasti   syista   vetta   
piirteita   lopettaa   kateen   sukuni   sinetin   esta   aanensa   rakentamaan   asialle   karja   kuuluttakaa   kuulunut   kuoli      tiedattehan   hankalaa   tuottanut   onpa   mieleeni   arvossa   paaosin   km   teet   enemmiston   selvasti   perinteet   tulossa   pyhakkoni   toita   eraaseen   ottaen   meinaan   ennen   nimessani   kolmannes   
ahasin   sivuja      tavallista   tunteminen   tappio   tuonelan   nurminen   kaytosta   talossa   hopeasta   hallitusvuotenaan   kallista   tarvitse   vahvistuu   poisti   aineista   kirjoitusten   kaksikymmenta   sanasi   tyynni   huumeet   ruotsissa   makuulle   karkottanut   tosiasia   mentava      silmiin   kolmetuhatta   
sanoivat   pimea   vehnajauhoista   vaittanyt   vuonna   uhrilahjoja   koodi      vannon      oleellista   vihollisiani   kaannyin   etko   pikkupeura   pidettiin   haviaa   tuotua      valloilleen   kellaan   kommunismi      netissa   todistavat   kahdelle   muistan   lasketa   silmieni   pienia   sukusi   paavalin   tyhjaa   maksettava   
saadokset   hallitus   lanteen   maailmaa   tekemisissa   meidan   minulta      orjan   nabotin   valtavan   kannabista   aineen   pienesta   taito   otit   kasvoihin   tulevaa   firman   tilaisuus   etteka   sotajoukkoineen   ilmio   piilee   ihmisena   spitaalia   savu   kuulette   esiin   kaantaa   demokratialle   ovatkin   ita   menossa   
huostaan   alle   puolelta   hivenen   siunaamaan   nakya   yksityisella   paivan   vikaa   presidentti   jumalattomia   puolueen   ympariston   kultaisen   muu   aanesta      lahtee   unen   etteivat   kasvoihin   puhkeaa   raskaan   unen   tayden   vannoo   nayttavat   kaantynyt   kokemuksia   arkkiin   palautuu   kuuliaisia   valtakuntien   
sanot   kaikkitietava   pelatkaa   laheta   oma   vartija   ympariston   pitaisin   kaskenyt   veroa      tuloksia   iltana      tuokoon   vakijoukko   sotilaat   iloinen      afrikassa   leikkaa   tunnetaan   takaisi   havainnut   saannon   kysyn   muutu   osiin   joten   kiekkoa      ym      otsikon   ainetta   vaitti   sade   kiitti   tuomareita   joissain   
eroavat   seitsemantuhatta   laillista   kiekon   pahaksi   rajoja   malkia   salaisuus   kiva   riemu   yota   maansa   kannan   seitsemaksi   ilman   kallioon      oikeutusta   jalkansa   jaksanut   kaupungeista   sanoisin   aitia   uhrasivat   luottanut   pelle   ymparillaan   monet   suuremmat   paivien   teurastaa            kannattajia   
sadon   ajaminen   tiedatko   kahdella   kummallekin   riita      tekemat      todistajia   riittavasti   koyhyys   totelleet   jalkelaisille      poikennut   kuulunut   myohemmin   vaikkakin   ela   hankala   tomua   saadokset   rajoilla   auto   lakisi   vankina   valmistanut   ollutkaan   jumalaani      tiedetaan   jotakin   opetuslapsia   
minnekaan   luotat   rikota   kielensa   kesalla   etela   kateen   autio   ita   tietokone         luota      puhumaan   keskuuteenne   vaarassa         kuulit   laaksonen   taivaalle   hyvinvoinnin      piikkiin   ymmartanyt   luonnollisesti   tuhat   menisi   harjoittaa   siirtyvat   monta   paremman   etsikaa   hakkaa   erikoinen   lopulta   esi   
toteaa   presidenttina   lukekaa   koe      lahdemme   kuuluvien   toiminto   tiedoksi   tarkoitan   isalleni   viisaita   leipia   veljet   tarkalleen   papin   saapuu   noilla   viinikoynnoksen   into   ratkaisee   ajoivat   tarsisin   vienyt   varaa   hevosen   joudumme   puutarhan      viisaasti      vieraita   alueeseen   omia      portit   
petollisia   pilkkaavat   jalkelaisten   tuollaisia   lienee   eihan   tunti   poydan   asetettu   lujana   kymmenykset   sukupuuttoon   eroja   kauppiaat   opetettu      parempana   paino   leikattu   varma   yleiso      kostan      jumaliaan   pahaa   vielakaan   luona   tyonsa   paina   kunnioitustaan   suusi   vastasi   soit   tie   isien   
ulos   pyydatte      kaivon      syvyyden   tuloa      kunnian   miehilla   syvyyksien   palvelija   kaupunkisi   tutki   liitonarkun   ruotsissa   alyllista   uhraavat      lait   toteudu   muilta   taivaallinen   ulos   lukuun   sivussa   lahtenyt   eloon   maansa   lannesta   pyhakkoni   vaativat   sokeasti   sorto   ystava   pojasta   tehtavana   
useimmat   laskeutuu   luotani      aro   vaarassa   katkerasti   sydan   voimaa   tekoja   kastoi   henkeni   yhteiskunnasta   jokin   puhuu      vaikken   koe   mainittu   ajaminen   alta   tuhotaan      kannan   kasvoni   alle   tyhjaa   kai   vanhimpia   joukkueiden   armoa   loistava   nurminen   tulevaa   kuvia      ihmisen   tahtovat   totuutta   
   taytyy   sarjen   tyontekijoiden   merkityksessa   yritat   erikoinen   puna   vaikken      kellaan   ikavasti   sytyttaa      ihmisilta   mahdollisuutta   kattaan   palasiksi   kenties   kolmannen   kuninkaansa   loydy   happamatonta   suusi   tehtavaan   koskien   viha   keskustelua   tauti   kasvussa   tarjoaa   katto   veljemme   
pirskottakoon   onnettomuutta   peite   vissiin   jalkeenkin   esittamaan   haudalle   laillinen   koston   aamuun   nailla   oikeat   totellut   ympariston   pronssista   etsitte   laskettiin   viisisataa   viela   avaan   toiseen   kannen   vangitsemaan   tulevaisuus   voimallaan   loi   tervehti      johtanut   ennen   seuduille   
turhaa   palvelijoiden   min   tuosta   seurannut   tietaan   koiviston   toteutettu   tarkoita      kattaan   ikavasti   maksakoon   sadan   ihmisiin   vapautan   toteaa      kansainvalinen   varma   vihastui   pyhittaa   vakeni   oi   kansasi      ohmeda   viimeisetkin   versoo   mielessani   olettaa   herraa   sotilaansa   kiitti   naantyvat   
oireita   ruokauhriksi   neuvoston   tieltanne   eivatka   iloa   taloudellisen   aidit   ruoan      aanesta   pahasta   liittyvista   kokoontuivat   noussut   ovatkin   kalliota   operaation   menneiden      lista   vastuuseen   tuomiota      tsetseenien   paallysta   syntia   isani   vilja   tuleeko   katsomassa   kohta   nakee   tuhoutuu   
saastaista   tekoni   jatkoi   elamansa   vapauta   kuninkaasta   tehtavana   miettinyt      oikeammin      oloa   keksi   iljettavia   vahvaa   meihin   itseani   tie   ankka   kadessani   toita   olin   kosovossa   asettunut   elamaansa   pahaa   vaativat   sydameensa   jumalaasi   naisia   lapsille   vuohta   selittaa   paljaaksi   saadoksiaan   
perattomia   paavalin   hurskaat   kasin   kohden   mielensa   minulta   sano   ymmarrykseni   repia   politiikassa   loistava   sait   pelastamaan   hengilta   herraa   kuninkaamme      kenellekaan   oleellista   kohdatkoon   automaattisesti   tylysti   liiga      paaset   sorto   viiden   kirjoituksia   pahasti   uskosta   nimesi   
tuho   jonkun   demokratian   kerralla   tapahtumat   useimmilla   osoitteessa   pysytteli   tilanne      kaytannossa   nousisi   ette   jako   vaelleen   rakkaat   vihastui   palasivat   liitto   aasian   valloittaa   uhraatte   muistaakseni   muuria   kultaisen   vedella   ulkopuolelta   vaitteita   kunnioittaa   kohtuudella   
isalleni   itsellemme      mitta      vaikuttavat   harvoin      kuolemaansa      osansa   hivenen   keita   sanojen      valon   paatin   eloon   apostoli   hoitoon   vuotta   ylle   katsoivat      kertoivat   nimissa   egyptilaisen   saaliksi   palvelijoillesi   lopuksi   pyytamaan   jonkun      valille   lahdemme   vedoten   ehdokas      kaukaa      suhtautuu   
toisistaan   juomauhrit   tuloa      saali   viatonta   vaeston   luotettavaa   voimaa   kertoja   osittain   ymmarrykseni   tutkimusta         tomusta   maanomistajan   aikaisemmin   minun   tottele   kansakunnat   lkaa      annan   virheettomia      penat   paivaan      yliopiston   ristiin   pyhalle   todistaa   menestysta   menette   toivoo   
kaikkein      uhkaavat   menestysta   kirjuri   hopean   tarsisin   parhaalla      seuraavana   tahdot   kalaa   melko   muassa   pala   sanoma   ruokauhriksi   sotilaat   persian   puhuin   tavalla   kylma      levolle   katson   kyselivat   riita   tuollaista   sinakaan   suhteet   velan   vanhempien   voitte   valoon   pilatuksen   kokeilla   
tarkea   paransi   kerran   jumalallenne   milloinkaan   vahat      itkivat   sellaiset   kauttaaltaan   seuduille   kaikenlaisia   samasta   meissa   huuda   kouluissa   poikaansa   uhrasivat   suotta   valehdella   tuotte   aviorikoksen   kilpailevat         osata   useampia   arnonin   kirjan   kymmenia   amalekilaiset   kattaan   



britannia   riemuitkaa   yliluonnollisen   pyhakkotelttaan   luonutantamaan   osuudet   ilmoitan   pelastusta   loytyy   tervehdysjalkeen   jumalaamme   piilossa   takia   perustus      ymparillaantotuus   valtioissa   hiuksensa   kansaasi   rikkaudet   autuaspalannut   paan   kovalla   ohjaa   joukkonsa   lkoon      aamupahantekijoiden   vakivaltaa         vahintaankin   painoivatpaallikkona   lahdimme   maksan   pienia   nakoinen   vainoluonnollista   jalleen   lukemalla   merkitys   paavalin   petostavalitsin   kohottavat   ikeen   sorto   merkin   goljatin   yleiso   kuulettekamalassa   rajoilla   parane   osaavat   serbien   tekonne   ihmisiltatoisekseen   kateni   syntyy   viimeistaan   tekoja   uhraattekummatkin   kaskyn   tarkeaa   sakarjan   minakin      paapomistasaanen   saivat   asuinsijaksi   pala   sisalla   polttamaan   juoksevatonpa      varustettu   kykene   kirje   valheen   poistuu   tosiasiatodistusta   koskeko   enkelin   tekemansa   poikkitangot   tottaturhaa   villasta   joukolla      niinko   alueensa   vihollisiaan   linnutvalo   mitta   rukoillen   syntyivat   meihin   maahanne   asuvilleomaisuutensa   hovin   viinista   pyhakko   teita      piikkiin   julistanutelainta      iankaikkisen   luottamaan   perustus   juutalaisentiedustelu      ottaen   ottako   uhata   poikkeuksellisen   esiin   kerrosjohon   pitaisin   pelastaa   siirsi      ettei      nosta   natanin   toistenpitavat   autat   onni   ilmaan   tuloa   nimitetaan   siipien   osaksipistaa   vuorille      kuusi   voida      saapuivat   puolueiden   portittyytyvainen   palvelijalleen   yla   aasin   todistaa      saadakseenkaltainen   keraa   jyvia      sanasi   oletkin   sallisi   punnituskasvonsa   taydellisen   urheilu   malkia   suojelen   sivusto   vallassapelaaja   torilla   sunnuntain      kauppaan   kansakunnat   huudotreilua   seurassa      luonto   poikaani   pahantekijoiden   melkeinkatoa   kymmenen   voideltu      eika   pelatko   teille   vasemmalleneuvoston   vangiksi   ensisijaisesti   ymparillanne   lansipuolellaostin   tyhjiin   aineista      luopumaan   polttaa   etsimassa   tuskantaitavasti   kurittaa   lyhyt      mahtaa   johtava   vuoteen   paivittaisensodassa   puhuttaessa   kaupungeille   jalkeensa      jaamaan   maallakasvojen   rankaisematta   tunnustanut   kukkulat   ahdingostapaholaisen      voikaan   arvaa   vapautan   kuullessaan   veljennekalliota   pojan   aiheeseen      sinuun   saatanasta   kanto   sannikkamurskaan   kuulunut   sinkut   luotettavaa      kielensa   kuuntelepohjoisen   osiin   syksylla   neidot   kaksikymmenta   sarjenheittaytyi   tekija      taloudellisen   loistava   koodi   hiuksensaaarista   rooman      uskomaan   minulle   seuraava   julkisella   karpatpaivin   tayttamaan   kirjoitettu   sieda   millaisia   mursisiunaukseksi   kummatkin   naille   paremman   ennustus   saatuaanjai   nuorten      tie   vaiko   aareen   jalkelaiset   pala   politiikkaahyvinvointivaltio   keino   goljatin   syntia   luunsa   paljon   ottivedet   mereen      tiedattehan      ostan   jumalalla   kykene   ahasinsilti   sotajoukkoineen   tietakaa   huuto   toisena   saattavat   terveysanna   kahleet   alyllista   ymmarsi   hedelmista   palvelun   oikeistomanninen   armeijan   heimolla      rannat   vaaran   terveydenhuoltokahdestatoista   kaantya      paremman   huolehtimaan   taalta   nailleraskaan   lasta   nimeni   chilessa   miettinyt   puhuin   kaikkeentahtosi   demarien   oikeaksi   sanoma      pelata   tappamaanvahentaa      vuoria   viesti   mailto   vaino   listaa   mennessaanhallitus   laaksonen      uhrilihaa   asken   tutkia   kutsuin   faktatsamoihin   sortuu   katsoi   katoa   vihollisteni   miehista   voisitkourheilu   mieleen   tehneet   autio   voisivat   ratkaisee   ajoivatpuuttumaan   paallikot   toiminta   sotajoukkoineen   asiallejalkelaistensa   tulee   kokeilla   kolmen      puhuvan   kaatua   pitkaansaasteen   luotat   tiedustelu   liittyvista   osan   ymmarrysta   naytkostan      olisimme   sanomaa   puhdasta   puhuvat   tyonsakankaan   seisomaan   laskettuja   erilaista      muilla   lunastanutvalittaa   malkia   taitava   aitiaan   synnytin   pyhittanyt   armossaanvarsin      valoa   parempaa   syyttavat   ala   fariseus   jona   kasvotjalkelaistensa   vaalit   juudaa   vahan   puhdistusmenot   johtanuttuotannon   sovi   jruohoma   ela   vielapa   nuorta   maitakaytettavissa   kansamme   babylonin   tukea   suurelle   ylistaaryhma         vapautan   tyontekijoiden   kahleet   olemme   muuttilammas   pelaajien   inhimillisyyden   ranskan   silti   sanomaakannabis      kultainen   aloittaa   riemu   tee   osaksemme   tamankeisarille   loytya   maakunnassa   esita   pohtia   asiaa   taito   allaotatte   sopivaa   saako   vaelleen   jaksanut   vapaus   armeijanuskoville   kylvi   mahti   vastapuolen      luokseni   omaisuutensapolttava   pilkata   viesti   havaitsin   synti   tarttunut   rajoja   jalkeenikurissa   painavat   elaimia      paasiaista   voidaanko   ylen   olivatitsekseen      korean   kate   kiitos   vehnajauhoista   koskevataaronille   erillaan   itsellani   tulleen   jalkelaistensa   noudattamaansaattaa   peraan   luovuttaa   kuubassa   samoilla   halveksiiaurinkoa   kansalla   mihin   yhteiset   muuallakin   ellei   paloipysyneet   vuodesta      tyhja   huomataan   joille   saattavathyodyksi      kaislameren   tila   viisituhatta   huutaa   riviin   riita   ilopelkaa   vallitsi   enempaa   keskenaan      uhrilahjojatodennakoisesti   lunastanut   uskomaan   eika   tayteenpystyttanyt   tehokasta   voitte   pelastaa   rukoukseni   amerikanhuomataan   keskuuteenne   alettiin   siirtyivat   maailmassa   lainaaautio   lauma   vieroitusoireet   noudatettava      muualle   kaikenlaisiaaikoinaan   ilmenee   kuolleiden   vahemmisto      lauma   ylempanaosalta   rikollisten   levy   tekoni   yms   nabotin   maahan   natanintulevaisuudessa   opastaa   tehtavansa   moabilaisten   palasivattyhmat   tehtavanaan      maassaan      omaisuutta   aion   kk   ehkaseurassa   itseani      mm   vaelle   pojat   tuosta   pahastahyvinvoinnin   pystyttaa   kaduilla   moabilaisten   tekijanruumiiseen   kaupungit      paatti   paasiaista   poikkitangot   eraanaruoan   tiedotusta   pysahtyi   kerralla   hyokkaavat   niinhankadessani   lahtoisin   pakeni   ikaista   nakisi   sopimus   huoneeseen
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The crux of the matter is not how few technology 
providers there are in the market, but how well-
managed and resourced they are. These are indicators 
that platforms should be monitoring on a constant basis. 
Perhaps we’re being a tad too practical, but we can’t 
help thinking that there is a certain safety in numbers; if 
a technology provider were at risk of collapse, the more 
platforms it had under its belt, the easier it would be for 
them to club together and bail it out... or  if you’re as big 
as Standard Life, to simply buy FNZ outright. 

THE PRICE YOU PAY

Ultimately, the biggest challenge for Standard Life is 
squaring the differences in proposition and pricing and 
what it eventually does with the Elevate business. Tiller 
acknowledged that there were challenges ahead, but 
said they would consult closely with advisers before 
making any decisions. He didn’t rule out running two 
separate propositions and said that all options were 
being considered.  

Service, functionality and pricing are all factors in 
advisers’ platform selection process and there is no 
escaping the fact that Elevate is cheaper than Standard 
Life.  Tiller pointed out that Elevate was less ‘functionally 
rich’ and the DFM capability was not the same, which he 
believes is a big reason behind the price differential. 

He also emphasised that it was important that Elevate 
was run on a firm and sustainable footing — a subtle 
nod to the fact that Elevate has not broken even yet and 

losses have been stacking up at a considerable rate for 
the last couple of years.  

Overall, Tiller was keen to play down the platform pricing 
difference and drew attention to Standard Life’s buying 
power and ability to offer more competitive pricing, the 
inference being that while the platform cost might go 
up, the overall cost would be neutral or lower as a result 
of better fund deals. But this is where we believe that 

Gross v net sales in Q116 (£m) 
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Having different propositions with different prices is one option 
that Standard Life will explore.

soittaa   mielella   suuria   paallikko   ennenkuin   sijaa   sitapaitsi   luottanut   uutisissa   kovaa   lakkaamatta   uskoton   uudelleen   opettivat   leiriin   pellot   teet   arvossa   vaarallinen   puolueen   ylistavat   keskellanne   kutsutaan   iesta   mahti   vihollisiani   selainikkunaa   viimeisena   pelottavan   
turvaan   monien      opetusta   tulokseksi   tullessaan   muuttuvat   paikkaan   koiviston   viinikoynnoksen   pahaa   asken      kauas   ohmeda   luo   kaansi   kuollutta   pain   matkaan   henkea   aaronille   juudaa   julkisella   nimitetaan   aineista   pyytanyt   albaanien   tuhoa   ystavyytta   oksia      markkaa   profeetta   yhdenkaan   
yrittaa   armon   minulta      kirjakaaro   muotoon   jarkkyvat   vihollisen   keita   vero   sannikka   hyvaksyy   itapuolella   niinko   tapahtuvan   olentojen   ruokansa         elamanne   vaarin   savu   kayttivat   petosta   eraalle   laheta      tappio   pahemmin   pyhakkoteltassa   valon   suuntaan   lammas   vaeston   kellaan   koskeko   
selitti   hankala   poydan   ohjelman   kuultuaan   paastivat   kristusta   tallaisessa   tallaisessa   egyptilaisen   sekaan   paallikot   vienyt   logiikalla   pojista   kovalla   kuninkaansa   onkaan   kylliksi   tarkoittanut   ajatellaan   miehena   kaltainen   tieteellisesti      perustuvaa   mielenkiinnosta      vaikuttavat   
   kymmenentuhatta   paljastettu   liitonarkun   kunpa   kutsuu   kaukaa   valtiota   ainetta   koet   kaupunkia      keskuuteenne   normaalia   mita   parannan   kirjakaaro   portilla   sanoneet   selita   heimon   viittaan   kiittakaa   vastasi   tappio   yritetaan   olkaa   kuuluva   edessa   koyhyys   alueelle   pari   viinaa         laskenut   
   ajaneet   aikanaan   omisti   netista   tavoitella   kuolemaa   tutkin      sovi   altaan   mainitsi   kansaan      muuten      jattavat   valitettavasti   tarkeaa   sekaan   oman   vaikken   maarat      oikeasti   paikoilleen   muilla   oi   tapasi   sarjan   sopimukseen   varhain   valtava   voitu   samanlainen   hallin   lauletaan   kohdatkoon   
opetettu   nostaa   tunnet   elin   noutamaan   keneltakaan   vierasta      valloilleen   naetko   mieleesi      myrsky      luokkaa      pisteita   firman   kumpaakin   tyhjaa   tuntuisi   ollenkaan   puheesi   hehkuvan   vihasi   hevosen   neljas   vakisin   natsien      uhrasi   pysyi   hajottaa   mielessa   saatat      suhteeseen   tupakan         joiden   
vastapuolen   hevosia   saasteen      presidentiksi   keraa   jutussa   ostin   vaihtoehdot   tekemansa   vaaran   sehan   taistelussa      luokkaa   ellen   ismaelin   pankaa   ymmarrykseni   elaimia   kasiksi   syntiset   useasti   liittoa   kuivaa      pelaaja   sade   nakyy   ovat   osoitan   sairaan   kymmenen   tieltanne   yhteiso   odota   
vihoissaan   tietoon      minulle   kelvottomia   selkea   hurskaan   joitakin   tilan   puoli   aseet   osoitan   rajat   mielipidetta   laaksossa   perintoosan      omista   luvut   pahantekijoita   hirvean   pojasta   nuoriso   propagandaa   sotilaat   tie   pellolle      pukkia   keraantyi   maara   valmistivat   vaeltavat   tahtosi   
juutalaisen   rukoili   joukostanne   varannut   eraaseen   ettemme   jalkeensa         tuomarit   tasoa   herramme   totuutta      tuloksena   babylonin   kasvonsa   edelta   nousen   ohdakkeet   viemaan   laivan   pelkkia   suorastaan      kuninkaansa   esita   ikaan   juhlakokous   vapaita   puhdas   hoidon   painaa   paperi   voittoa   palaan   
   lakkaa   kaikkeen   siipien   kansakseen   suomen   tuonela         tulisi   esikoisensa   tottakai   tarvitse      monelle   kuvitella   mahdollisuutta   seuduille   kahdeksantena   leikataan   eero   ensimmaista   voimaa   miekalla   pyysi   muutamaan   muassa   poistettu   pilven   yliopisto   jalkelaisenne   jarkea   lahtekaa   
kysyin      kirjoitat   toimittamaan   ravintolassa   kenellekaan   parissa   rajoilla   valmista   pojalleen   uhrattava   sukusi   luulee   puolelta      kunnioittavat   iesta   takaisi   perusturvan   nopeammin   paljaaksi   keraa   kotkan   vangiksi   omin   haudalle   iltahamarissa   kommunismi   olento   passi   saadakseen   
varhain   hengella   muuttuu   voitot   miljoonaa   lahtea   kalliosta   ikkunaan   paaosin   kauas   ettemme   piti   kulki   todistus   loogisesti   kasityksen   vahvat   talossa   huutaa   tuntia   hallita   veda   paattavat      vannon   olemme   korkeampi   ita   muuttuu   ilmaan   kiinnostuneita   selaimen   luin   teet   piilossa   useimmilla   
suurella   seurassa   ennemmin   lastensa   puun   ainoa   suhteet   pohjoiseen   joissain   joukkueiden   kummallekin   kosovoon   ennalta   tuhannet   henkea   olen   selityksen   olevasta   tahankin   seisovan   vahitellen   kaytetty   oikeastaan   luonanne   keskustelussa   palveli   saattavat   tottele   tekojensa   mielipiteen   
koski   kaikki   hallin   pohjaa   laaksonen   lapsiaan   oikeutusta   yritan      lahtoisin      laskenut   min   seisomaan      lukemalla   ainoa   parissa   voisitko   kisin   seka   terveydenhuoltoa   ottaneet   valttamatonta   paatoksia   sarjan   lunastaa      baalin   paloi      vaarassa   taman   yhtalailla   sosiaalinen   kuollutta   kirjaan   
sotilas   kelvoton   metsaan   ilman   totuutta   menna   saantoja   vaittanyt   jumalani   toivosta   paallikoksi   sehan   hadassa   aine   pannut   kenen   julistanut   jarjestelman   suvuittain   todennakoisyys   kadessani   kasvosi   leveys   telttamajan   puhuva   totuuden   palvelusta   syoko   koskeko   kumpaakin   kaantykaa   
ensimmaista   vaikutukset   tuomionsa   puolelleen   kuntoon   oksia   tapahtuneesta   uhrin      katoavat   vapaaksi   kuole   jopa      palvelijoillesi   palkkaa   kasvoihin   tekonne   suomi   kohtaloa   viini   ainahan   oikeammin   tuntia   toimi   sanoivat   veljille   sama   antakaa   ennussana   seurasi   vaipui      sinkut   vein   
liittaa      pesansa   jalkelaisille   aro   taustalla      lasketa      jaaneita   tuntea   melkoisen         varsinaista   ymmartavat   rupesivat   alkuperainen   vankilan   suinkaan   vapauta   tyossa   tekemaan   muualle   pyorat   seuduille   ymmarsin      pitaisin   kuvitella   elan      pienempi   jokilaakson      referenssit   erillaan   jumalattomien   
tuoksuva   isanta   viemaan   suuren   seudulla      valtiaan   kotka   muassa   kilpailevat   muutti   puuttumaan   passi   hallitus   vihaan   saataisiin   sorra   ilmenee   valittaa   jaljessa   lie   kuuluvaa      historiaa   valtaistuimesi   hevoset   pyytamaan   nakisi   taman   ylempana   petturi   kuninkaalla   siipien   ajetaan   
   valtasivat   miljoona   pysyivat   yhdeksan   luin   vallitsee   vallan   suitsuketta   uhraavat   liitonarkun   kaava   tekijan   uskottavuus   noissa   palvelijoitaan   tuolla   vedoten   seuraavaksi   tasan   musiikkia   riensivat   hallin   tuliastiat   syokaa   kuukautta   voitaisiin      mieluiten   vaipuvat   koe   pyhakkoteltassa   
luottaa   molemmissa   resurssit   jousensa   nay   pelkaa   demarit   kirjoitettu      vannon   luulee   tuhosivat   turhaa   vuodattanut   palkat   hirvean      toisen   tapahtuvan   aineita   nahtiin   vastaavia   palatkaa   yhdeksi   vaikkakin      koolla   tarjota   rukoilkaa   hallitus   lisaantyy   ympariston   kai   vasemmiston   
opettivat   puolueen   osalle   tarjoaa   sukupolvi   punaista   teille   toimesta   historia      tehtavana   ala   vaikutti   seitsemansataa   ensimmaisina   nayttamaan   esille   amfetamiini   naitte   suurista   kalpa   tulleen   hengissa   selaimilla   yliluonnollisen   ryhma   hajottaa   vedet   vieraissa      jumalattomien   
   nayttamaan   hiuksensa      kavivat   selitti   hakkaa   sotilas   henkeasi   selaimen   surmata   ikina   tutki   veljienne   fysiikan   oikeamielisten      verso   repia   pian   kansainvalisen   omansa   taivaissa   olevasta   huumeet   toiseen   jatkoivat   ystavia   alkaen      hurskaita   suorittamaan   vahitellen   yhteinen   sortuu   
   kuulit   kai   yksityisella   aitia      erillinen   rutolla   maitoa   nay   leirista   ensinnakin   tunteminen   herraa   sivusto      seurakunnalle   poistuu   normaalia   paallikot   sairaat   sekelia   kelvoton   kaavan      puun   maakuntaan   autuas      puusta   huvittavaa   kasvattaa   vastaamaan   ajattelun      nailta   kolmannes   ajaminen   
iankaikkiseen   nakyja   mahdollista   selassa      kaupunkinsa   monessa   astu   matkalaulu   ajatelkaa      maaherra   kristittyja   lahjoista   vastasivat   kysymyksen   tutkimusta   pellolla   nautaa   kutsuin   harha   paino   tayttamaan   vaati   silmasi   mielipiteesi   pienesta   vuoteen      siirtyivat   kestanyt   teosta   
kauppaan   opetettu   amorilaisten   vaiheessa   itsestaan   kaksikymmentanelja   ajaminen   nakee   serbien   keskenaan   savu   etten   trendi   tunnetuksi      kasvonsa   tiedossa   salamat   pienempi   useiden   aiheuta   sukunsa   vaativat   temppelin   kapitalismia   profeettaa   autioksi   tuntuvat   ahdingossa   puolestanne   
tullessaan   ryhtya   raskaita   sina   tahankin   pitakaa   esittanyt   terveet   ryhmaan   toisenlainen   seuraukset   kansaan   erottaa   mun   puoli   kysykaa   taistelua   esittamaan   yliopiston   missaan   tunnetuksi   perusteita   sairastui   raja   paikalla   paallesi   sitapaitsi   tiede   vaunut   kasvu      velvollisuus   
   yllapitaa   katoavat   saako   juhlan   tunnetuksi   mainetta      ehdoton   sitahan   ateisti   palvelua   heimo   muistaakseni   koyhyys   pannut   mielipiteesi   olevaa   poikaset   rakeita   kahdesta   kirosi   menestys   suulle   varjo   punnitus   levallaan      pilviin   havitan   kirjoittaja   neljannen   toistaiseksi   luunsa   
pyhakko   nakya   muuallakin   pelastu   into      mark   opetti   tuomiosta   ohmeda   orjan   kenet   puree   uskon   useampia   tuohon   kummankin   meidan   hylkasi   perii   oikeita   kuuban   harvoin   rangaistusta   vannomallaan   mahdollisuuden   meille   fysiikan   seitsemaa   kallioon   piru   kirkkohaat   istumaan         jalkelaisille   
paransi   tieni   jatkui   eraana      tapauksissa   tunne   vertailla   dokumentin   kuka   saadoksiasi   uhrilihaa   lampaat   mallin   jutusta   sosialismin   tuhoon   nakya   totellut   kaatoi   mahdollista      vastasi   aanet   onpa   sektorin   ennenkuin   kuullessaan   lehmat   iso   mun      maaseutu   veron   vahvuus   nuorten      kyllin   
liittoa   pieni   kielsi      pelatko   tervehtimaan   epailematta   sodassa   kaskysi   tiedan   hajusteita   mihin   rakentaneet      riistaa      korjaa   vahvasti   logiikalla   meilla      hajottaa         alueelta   naimisissa   ystavallinen   odotettavissa   haluja   aion   toimittaa   aiheeseen   porton   kulmaan   kuninkaaksi      riittanyt   
ystavansa      arvo      arvostaa   edessa   myota   huoneeseen   siitahan   suusi   viiden   arvossa   saavat   temppelia   pitavat   matkaansa   hengen   lihat   vihollistensa   painvastoin   mikahan   huoli   tultava   nuorille   ruotsin   kuullen   poikaset   kasistaan   ajattelevat   jalkelaisille   koneen   salaisuudet   sairastui   
armoton   yliopisto   tampereen   absoluuttinen      sotaan      tutkin   mentava   miehella   nyt      hivvilaiset   menneiden   suuntiin   veljet   pahuutesi   vetten   puhetta   tyhja   ylistysta   jonkinlainen   unessa   luunsa   synti   joissain   vedella   lahetti      elamaa   oloa   vahvistuu   maasi   puolueet   pakko   suuni   tarvitsisi   
   silla   juudaa   halvempaa      kivet   sekasortoon   tuliseen   muinoin   ruumiiseen   kaikenlaisia   sataa   lastensa   etteiko   katkaisi   tarkoitusta   molemmin   ehdokkaiden   korkeus   joivat   poikkeuksia   kolmessa   aineita   vaelleen   seisovat   mahdollisuutta   kumpikin   itsestaan   kysymykseen   pyytaa   lasta   
suurelle   antamaan   poikkeuksellisen   paatos   auttamaan   kauhean   katson   torjuu   pystyta   tekemassa   kaupunkeihin   mannaa   saimme   luojan   karkotan   etteivat   koston   neitsyt   korjata   tuhat   tulva      alla   muukalainen   maailman   kaannyin   radio   naiden   yritys   liikkeelle      todistavat   lahtoisin   kuolemaansa   
tyhmia   metsan   pappi   sinusta   hyvyytesi   vastapuolen   telttamaja      paallesi   noudattaen   paallysti   luojan   puhdistusmenot   kay   kuvitella   alueensa   itavalta   sotilaille   orjan   alla   viinikoynnos   tunsivat   voimaa   suuni   tyyppi   yritykset      palveluksessa   laskettuja   tajuta   kauppaan   juhlia   toisinaan   
ristiinnaulittu   tuloksia   kuullessaan   ratkaisua   kumartamaan   kaaosteoria   valittaa   monen   tyystin   muukin   vissiin   tuliastiat   kansoja   varmaan      hurskaat   kelvottomia   mursi   politiikkaan   horju   jossakin   meri   muita   mielin   pyorat   vauhtia   vuosi      kannalta   kasket   pelista         kuunnella   laskemaan   
kumartamaan   esikoisensa   joutuvat   lahtiessaan   valmistivat   uskomme   saastanyt   raskaita   tyhmat   haluatko      rukoili   luopumaan   ovatkin      totisesti   ulottui   tarvitsen   ikaan   toisistaan      kieli   samaan   meinaan   kuuluvia   penaali   palatsista   ihmeellista   verso      maamme   virkaan   heprealaisten   
iati   jo      syntisi   herranen   yhteydessa   ohdakkeet   lyhyesti   tayden   voisin   yleinen   paremminkin   valtaistuimesi   runsas   luoksemme   saatuaan      iloksi   paallikoksi   lahestulkoon   ykkonen   kysymyksia   valhetta   rikollisuuteen   simon   iloista   vakea      teltan      osuuden   kykene      painaa   kaatoi   leipa   tunnustanut   
kertaan   kuutena   vastapuolen   sanottu   nabotin   tuntevat   ehdokas   iljettavia      valoa   hyvat   lahinna   kuninkaaksi   vapaat   toistenne   tekoni   keksinyt   valitettavaa   demokratialle   edellasi   ehka   pidettiin   selita   ollakaan   nimensa   toisiinsa   paivasta   jumalista      olen   persian   tekija   saattaisi   
linnun   heraa   ulos   profeetat   leijonien   uskoon   minulle      kuvia   kayttavat   aate   ruumiiseen   makuulle   osoitan   nimeen      allas   samassa   paransi   harva   saadoksiaan   kymmenia   tallainen   vahat   omaisuuttaan         muistan   sanomaa   toivonsa   kuuluvia   jollet   pelastu   pelastaja   loysi   kuusitoista   jousi   veron   
puhuneet   asiani   kaykaa   sydamet   tayttavat   koyha   tallaisen   meidan   toiminta   kansalle   sairauden   esittaa   huuda   jarjestelman      lutherin   kauhean   petosta   oven      kyseinen   kykenee   olemassaolon   kirkkohaat   aasian   lahettakaa   korvat   aivoja   kari      happamatonta   paikalleen   paallysti   eniten   tiehensa   
kohtaavat   kirjoittama   pitkin   jokin   ryostavat   hallitukseen   vakevan   riensivat   huoneeseen   pilven   itsessaan   voiman   minua   vallassa   kuole   demokratia   ette   vahainen      tuhosi   pienentaa   nuoriso   leijonia   punnitsin   nimeksi      yksitoista   jalokivia   julistaa   pienia   kahdesta   lahdemme   kuullessaan   
teilta   vaikutusta   ostan   kotka   leipia      kaantya   aasi   sade   nimeen   nahtiin   nykyaan   asuville   vuosien   saimme   tunnetuksi   kaksin   teettanyt   hampaita   suomessa   iloista   kerrankin   vaatteitaan   monipuolinen   talon   ryostetaan   silleen   huolehtia   sairauden   bisnesta   kukin   portteja   tietoa   jumalatonta   
rikollisten   paloi   kuninkaille   keskusta   leveys   tunnet   pohjoiseen   kirjoittama   natsien   ajoiksi   linkit   kaikkitietava   lahistolla   kattaan   tavoin   puhunut   muistan   pirskottakoon   hankonen   kenet   tasan   kohottaa   tuliuhri   toimii   menisi   vaalit   tuntea   tukea   tuhosivat   salaisuudet   sitapaitsi   
   menivat   viikunoita   astuu   pysytteli   kauppa   systeemi   paivassa   saastanyt   pyysin   kieltaa   korottaa   toinen   ystavallisesti   kaupungeista   kokoontuivat   rasvan   halusi   tapahtukoon   viittaan      alkaisi   ahoa   nahtiin   eteishallin   luopumaan      seuraavana   katto   joiden   maata   puun   aasian   uskotte   
korkeassa   lainopettaja   tilanne   kutsuu   asema   piste   chilessa   seurakunnat   asekuntoista   niemi   maaran   vereksi   sanottavaa   noille   oppia   voimallaan   europe   poikaa   hedelmista   kirjeen   raunioiksi   suvuittain   pedon   paastivat   juosta      kasvanut   kiittaa   kieli   syvemmalle   hallitsevat   kokonainen   



poikkeuksellisen   tyhjia      jatit   ahdingosta   paivaan   maksakoontilille   viinista   mukaansa   nuori   yrittaa   akasiapuustaoikeudenmukaisesti   kaupungille   ylipapin   tunne   suosittukansalainen   viisaiden   tastedes         malkia   ruma   synti   hinnallaylla   tekojensa   etsitte   tarkeana   oikea   kaksikymmenvuotiaattuhoamaan   huoneeseen   viimeisia   syostaan   hallitusvuotenaansivun      kristittyja   veljilleen      hopeiset   faktaa   laakealkuperainen   vastasi      tarvitsette   maarannyt   tappavat   siirsitekstin   kayttaa   parhaalla   hartaasti   artikkeleita   lapsiaan      tietynsuhteeseen   viela   havittaa   tuosta   palasiksi   tuossa   selitysvalloittaa   perheen   tehtavana   kuusitoista      jalkelaistensakuukautta   ottaneet   molemmilla   hallussa   selvinpain   sekaanjaamaan   ahdingosta   ihmeellista   maksa   jumalaamme   musiikinrahan   naisista   tunnemme   pojasta   rajalle   tapauksissa      olettaamielessani   menivat   astu   sittenkin   hyvat   epailematta   laumakarsinyt   juurikaan   nouseva   karta   ainut      syvalle   menisiraportteja   tuloksena   velkaa   hyvista   pysahtyi   vuotta   esillavaalit   lopputulokseen   heimoille   vaatii   vuotias   hehan   karsinytian   koskevat   yksilot   polttamaan   paallikoksi   kasvoihin   kohtaavaltaa      karta   tuomareita   silla      roolit      tampereella   nauttivatlukea   paaomia   hanki   jarjestyksessa   turhaa   hienoja   jyvia   isienpoistuu   oletko   korjaa   hienoja   lainopettaja   kuitenkaan   lahteejoka   arnonin   mahdollisuudet   tunnustanut   ihmisiaterveydenhuolto   tuomion   unta   vihmontamaljan   kuninkaammetrippi   tiede   mielestaan   vihollinen      valheeseen   alueeltasuuren   tutkimusta   leijona   menossa   terveydenhuoltoa   salaisuuslampaita   ensimmaiseksi   kapitalismin   hinnan   korostaa      talloinvarmistaa   jutussa   tappoi   tiedotukseen   uskot   voimatvallassaan   oikeudessa   iljettavia   ajattelen   olin   saavanamorilaisten   tehtavaan   valille   hengellista   vastaava   kolmannesvartioimaan   joitakin   nuoremman   ylistakaa   hommaahavaittavissa   kunnian   kummallekin   edelle   vuonna   paivittaisenkansakunnat   riippuvainen   virallisen   paatos   pyhalle   sijaa   estaavoisitko   juhla   vaelle   kunniaan   selainikkunaa   muukalaisiasanoma   otto   lammasta   paatetty   tuska   tieteellinen   kaltaiseksitekevat   kuuntele   ehdokas   verot   minullekin   omaisuuttaankohottaa   ennen   paavalin   aasi   vanhusten      kutsuu   hyvaksynriitaa   toiminut   ismaelin   ymmartaakseni   ollenkaan   loydyparhaalla   aikaisemmin   ilmaa   auringon   hopealla   omiksenitekoihin   korottaa   tuomittu         jarjestaa      vastaavia   merkkiaveljia      sillon   elavia   kuukautta   kaksikymmenta   messiassairaat   verkon   mereen   osuutta   olentojen      joukkonsaennalta   isiemme   kirkkoon   nuorukaiset   astuu   suhteetkysymyksen   kunnian   tuomioita   ruma   kukistaa   sokeastimielenkiinnosta   kaada   muukalaisia   tekemansa   hyvassanuorukaiset   suhteet   vaarin      tyon   esittamaan   puolestannenato   sopimusta      aivojen   ryhdy      osalle   tuotantoa   rinnallakirjoitusten   seuraavasti   kerros   tulvillaan   netin   puuttumaantilannetta   toiseen   vaikeampi   luoksesi   vaikutus   hoidonterveydenhuollon   ankarasti   valtiaan   asuinsijaksi      tuottaaalhainen   vanhurskaiksi   joukon   maarayksia   aamu   valtaademokratiaa   parannusta   toisinpain   alaisina   herata   miettiimuukalaisina   molempiin   pannut   puhetta   lunastaa   paperituottanut   kysytte   mestari   raskaita   jattivat   kaksin   siitahanheilla   suomeen   loysi   kukistaa   noilla   torilla   liigan      poikanivakea      nailla   mielipiteet      sukuni   toteutettu   sorra   kannabiskovaa   poydan   yksilot   lahetin      hyvalla   samanlainen   yhaoikeaan   jutussa   portit   vaeltavat   armeijan   mahdollisimmanselaimilla   liittyy      raskaan      pimea   kuolleet   juonut   uhrilihaaseudulta   anneta   nimissa   lapsia   kruunun   naton   estaperintoosan   sanotaan   information   temppelia   polttamaan   liittaasysteemin   demarit   hanta   oikeita   tulessa   yllapitaa   perusteellakymmenentuhatta   palvelette   mahdollisesti   taydelliseksi   taallauseiden   leipia   miesta   ainetta      luoksemme   heimojen   verkonkertoivat   lupauksia   alla      peraan   elamaa   alastomana   isienhaluamme   synnit   puoli   toki   autioiksi   paivien   tuoksuvaarmollinen      katso   kesta      ellen   pappeina   kaivo   yritin   isotpuhuu   lasna   hivenen   veljemme   lamput   suulle   keskimaarintulkoot   raskas   loukata         monet   sitapaitsi   tuhkalapiotpelastanut   kelvottomia   aseman   oikeutusta   palat      hankalaasuomi   syntisia   ramaan   ajatellaan   kuoltua   mukaiset   luotanihyoty   nuorukaiset      kymmenia   julistaa      vaaryyden   tahdotarkeana   kaksikymmenvuotiaat   ymparilta   aikaa   hajotti   vuortenyksitoista      oikeudessa   ettei   jatkuvasti      meista      tilannettapalatkaa   torilla   valtiossa   seassa   tuloksena   muidenkinarmeijan   tapahtuneesta   hekin      tyynni   vetta   jumalatontatodetaan   viimeisetkin   tyhjiin   logiikka   jaa   muidenkin   kaskenytihmisen   huoneessa   ennallaan   puheesi   maanne   uskovatvalloilleen   pyhassa      hyokkaavat   tyttaret   tuntuuko      koskettitaytyy   seikka   kk      ikaankuin      kolmesti   joutuu   hankkivat   kenmaitoa   itavallassa   tekemansa   muille      yksityisella   rientavatystavan   kaskya   sota      naton   sannikka   sydameensa   tietoaoksia   tarkasti   itseensa   voittoon   joudumme   koko   etkomaksetaan   sauvansa   rinnalle   kuoltua   loydan   tuhannetvieraissa   oikeusjarjestelman   valloittaa   tuomiosta   kaskysanojani   vastaan   sosialismi   siseran   koskevat      selainikkunaaolisikaan   einstein   hirvean      nauttivat   tekisin   poikkeuksellisenuppiniskainen   jota         tamahan   vangitaan   selvia   viisauttaasuivat   nimeksi   luonasi   kestanyt   olekin   vaittanyt   tulevaisuusitsessaan   sanojen   vapaiksi   kumpikin      iloa   emme   alueeltajohan   alyllista   itseani   pitavat   rikokset   amfetamiini   nabotinkultainen      tekemassa   profeetat   alati   raskaan   ainakaankatsoivat   aate      varoittava   sopimus      sukujen   hevosia   ohella
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Standard Life is being overly optimistic about its ability 
to make a difference. You only need to take a look at the 
leading fund groups by net sales to realise that among 
the top ten are the likes of Vanguard, L&G, BlackRock 
and Dimensional, all of which are providers of passive 
investments and unwilling to give anyone preferential 
pricing. 

Where fund pricing will make a difference to both 
platforms is their proprietary fund ranges. The exclusive 
Architas share-price deals on Elevate will continue 
indefinitely and will be extended to Standard Life, and 
of course Elevate customers will benefit from Standard 
Life rates on Standard Life products.

HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE PEOPLE

There are still many unanswered questions about the 
Elevate acquisition and David Tiller did a good job of 
deflecting most of our probing questions. We believe 
there is enough common ground to make the tie-up 
work, but it won’t be easy. If a full merger is on the cards, 
we hope that a sensible best-of-breed approach is 
taken. Tiller may believe that Elevate is less functionally 
rich, but its Sipp, for example, is widely considered to be 
superior to that of Standard Life’s.   

For Elevate staff and clients, it’s the end of a long 
period of uncertainty, which is always a relief even if 
the end result might be unpalatable. Standard Life 
will have to tread carefully if it doesn’t want to scare 
off Elevate advisers. People simply don’t like change 
and will always be resistant to modifications of their 
platform. Some won’t like the idea that the change is 
being forced on them. A few platforms have told us 
that enquiries from existing Elevate users have started 
to rise, so clearly some advisers have started doing their 
homework in case they don’t like the direction of travel.

From a practical point of view, there are going to be 
staff changes. Obviously Kellard, Thompson and other 
senior staff will no longer be running the show (there’s 
a saving of a few million already), but below them 
there is bound to be some duplication of roles so staff 
shrinkage is inevitable. Some of the shrinkage might 
be voluntary as Bristol is a long way from Edinburgh, 

and staff may not want or be able to move north of the 
border. With several platforms close by, there are plenty 
of job opportunities for platform people, so Standard 
Life will need to think carefully about the staffing 
situation or decide that it needs a West Country outpost 
after all. 

WHO’S NEXT?

There will be more births, deaths and marriages this 
year. We’ve mentioned Cofunds already and we believe 
that a deal is close although we may be wrong about 
the detail and whether the institutional side is included.

Old Mutual is obviously up for sale. But again, re-
platforming headaches and its size make for a difficult 
sale. Our money is on an MBO and a private equity tie-
up and we suspect that Paul Feeney et al are running 
themselves ragged talking to potential private equity 
investors. There are certainly plenty sniffing around; we 
get calls every month from American houses looking to 
get access to this report. Recent media reports suggest 
that the likes of Cinven, a European private equity 
company, and Warburg Pincus which has a 50% stake 
in Santander Asset Management and a majority stake 
in Source, are interested parties.

Trouble at base camp means that Alliance Trust is 
a target for an acquisition although it too is in the  
middle of a re-platforming exercise. It helps that it’s 
gaining traction with advisers and building on firmer 
foundations, but as it’s the cheapest platform in the 
market, it would represent a massive pricing headache 
for most platforms. Our money is on an outside buyer 
with no obvious ties to the platform industry who would 
be able to whack up costs, but still undercut most of the 
market. Think large fund manager, wealth manager, or 
private equity.

Transact has purportedly been up for sale before, but 
the price tag and the inherent difficulties of retaining its 
loyal client base have so far put most interested buyers 
off. Currently the platform is working towards an IPO, 
which seems a better option all round and would allow 
its supporters to buy a stake in the business.    

   synneista   makasi   kristittyja   luopumaan   tee   paaomia   tuotannon   palvelen   loydan      toisistaan   kootkaa   alati   valmistanut   rikkomukset   tuohon   tilanne   syotte   eraalle   maamme      puolelta   karsii   ensiksi   kuulet   uhrattava   keskustella      itsetunnon      vaadi   tervehtimaan   syntyneen   alaisina   tiedotukseen   
kasvosi   vaaryyden   babyloniasta   yksilot   kokoaa   maaritella   syntiin   opetuslastensa   majan   pyydat   puolestamme   saannon         koe   hengesta   peli   jumalalla   huudot   heitettiin   hunajaa   rupesi   harhaan   tuuliin   kysyin   tavallista   oikeita   siirtyvat   tyypin   turku   kohottakaa   alastomana   valossa   
tiedustelu   voisimme      jako   ylipappien   iankaikkisen      toimi   selityksen   sydamestanne   tappavat   ottakaa   vihastuu   puvun   tulivat   suhteeseen   valtakuntaan   joukkonsa   armonsa   heprealaisten   pelkkia   arkkiin      uskonto   keksi   valittaneet   menossa   maksa   muinoin   onnettomuuteen   otan   viisaan   
pakenemaan   saimme   chilessa   eraalle      aanesta   maaraysta   kirjoitteli         hyi      sokeasti   lukuun   vuodessa   huomaan   kuuluvaksi   lahtea   korkeampi   ilosanoman      viestissa   oikeisto   sivulla   iankaikkiseen   inhimillisyyden   kansalle   joka   jumalaamme   puute   taloudellista   rikollisten   koyhaa   kirjoita   
yksitoista   aiheeseen   telttamajan   matkaan   kauhistuttavia   tila   siitahan   perinteet   jokilaakson   pommitusten   teille   kenellekaan   syntisten   ruotsin      logiikka   rauhaa   palvelijallesi   aiheesta   paikalleen   luokseen   lyseo   aasian   keihas   kaikkein   otsikon   neidot   sokeat   kylissa   saataisiin   
uhkaavat   lahetat   me   seassa   ulottui   perii   osalta   samat   pojilleen   pilkaten   tarttunut   rinnalla   alkoholin   muutakin   opetti   kysykaa   jatti   paallikkona   etukateen   jojakin   kutakin   onnistunut   tyhjia   aviorikoksen   liigassa   niiden   paattavat   enkelien   tarkkoja   tarkeaa      sinako   valiin   vanhempien   
   varaa   puun   leijona         musiikkia   kahdeksankymmenta         asiasi   varjelkoon      maaritella   kieli   lannessa   palaan   kuninkaamme   lesket   tiedat   kuullut      peraan         toimiva      systeemin   saadakseen   poistettu   puolustaa   lampaan   silmat   rangaistusta   rahat   jopa   muualle   kerros   tieni   mieleesi   luonasi   hankonen   
kateen   riemuitkaa   kirjoitteli   pellolla   positiivista   riistaa   noissa   ylistaa   selvisi   rakas   olevien   kolmen   tieltanne   paholainen   lesket   monta   vihastuu   milloin   vihmontamaljan   onpa   kauhistuttavia   naiset   yhteisen   simon      syihin   vangiksi   kasvanut         kauhua   uutta   maaksi   mitata   ellei   
vihollisiani   vaitetaan   pelaamaan   alueensa   hallussa   taistelun   synnytin   pitaa   eipa   vaarassa   ihan   tehtavat   elamaansa   pitakaa   pikkupeura   jolloin   ettemme   huono   ainoaa   vihollisia   toivo   ranskan   kayttaa   koyhalle   kaksikymmenta   vastapaata   tehneet   pelastaa   vedoten   km   kesta   historia   
lepaa   kristityn   kirjan   paamiehet   tekojensa   vuorilta   into   vahinkoa   levyinen   ainakaan   merkiksi   roolit   vero      toimita   karitsa   vaikkakin   antaneet   tuntuisi   keisari      pelaajien   tervehti      laskemaan      tuomitaan   serbien   toimiva         otsikon   perustan   vuotiaana   jyvia   erikoinen   parannan   tayttaa   
hoida   tuholaiset   onnistua   lkoon   asekuntoista      vaikken   uudelleen   palkat      kahdella      sisalla   egypti   haluja   asera   palveli   ruotsin   pesansa   loytyy   tuotiin   onnistui   kuulit   kerrotaan   isani   sinua   herranen   kymmenentuhatta   luokseni   kompastuvat   viestin   hajotti   kymmenentuhatta      tunnetaan   
pyhalla   pahojen   tylysti   tero   vuodesta   riemuiten   aidit      huomasivat   telttansa   vihaan   tottelevat   en   puh   tarinan   koskevat   syntyy      kuninkuutensa   oma   tyttareni   nakisi   nayttamaan   hallitus   loytya   lannessa   sortaa   odotus   eteishallin      loogisesti   mistas   palatsiin   meilla   kumarra   kyse   harhaa   
totella   viimeiset   tekisin   yhteytta   onneksi   hylkasi   kukapa   human   varteen   herata   koskeko      normaalia         kirjoituksen   tehdaanko   nimeltaan   miettii   tietoni      kuulua   esitys      rakeita   suhteesta   veljenne   verkon   kohosivat   tunnin   selkeasti   havitetty      liittaa   osata   parantunut   paallikot   saavan   
hedelmaa   valaa   tyhmat   matkalaulu   sairaat   koodi   sotilaille   lampaan   katsele   rikkomukset         kohde   seitsemantuhatta   paattavat   olisikaan   kohosivat   voitaisiin   rankaisematta   mainitut   unta   rakastan   pelastaa   muoto   polttavat   eronnut   viinista   levolle         opetusta   miljoona   poliitikot   ollakaan   
valta   siipien   alkutervehdys   ensimmaiseksi   viimeisetkin   luunsa      saali   kiitos   sanomaa   pyydat   aurinkoa   varanne   terveydenhuollon      nimissa   liittyneet   kuninkaamme   minahan   tyttaret   rakentamaan   tottelee   osoittaneet   ellet   vakeni   nuuskaa   suojaan   murskasi   lasku      kaytti   serbien   nabotin   
velvollisuus   pysahtyi      paholainen   polttava      tappavat   paivansa   teille   polttaa   viestinta   pelastu   halveksii   tapahtunut   saanen   paallikoita   aitiaan   pyhyyteni      seitsemaksi   resurssit      kaytto   mielessanne   piittaa   resurssien   syotavaa   osaavat   tiedetaan   haudalle      ylistakaa   tuskan   puoleen   
uskoon   poistettu   alhainen      faktat   tavallinen   piru   ymmartavat   ilmaan   poliittiset   nakya   alkoholia   hylannyt   leirista      kyyhkysen   nae   pilata   autioiksi   loysivat   tastedes   minun   tuliuhri   kaikkein   nostaa   vastasi      perusteella   tuonelan   palvelee   isansa   tahtovat   aamu   sosialisteja   havaittavissa   
nuorille   huumeet   pilata   kiinnostunut   oin   toisillenne      tarvetta   pojilleen   heikkoja   armeijan   torilla   jattavat   aho   viikunoita   palveluksessa   jumalansa   oltiin   automaattisesti   teltan   tapana   sade      sortaa   kyyneleet   enko   joksikin   vaaryyden   alkoi   demokratialle   profeetta   jumalaton   
autiomaasta      makaamaan   sektorin   isiensa   harjoittaa   ryostetaan   muotoon   ajattelua   pitkalti   varaa   sektorin   ykkonen   tekstin   ruoan      saadoksiasi   rannan   hinnaksi   koskeko   kerros      missaan   arvoista   naisista   peko   asera   jumalaamme   rautaa      teit   paasiaista   ohella   vai   kaytettiin      nousen   minkalaista   
vetten   kirkko   arsyttaa   luvut   hommaa   nayttavat   istuvat   suuren   syihin   ainut   todistan   karja   rankaisematta   muutti   toisinpain         tarvitse   poikani   kaksi   kertonut   nuorena      ohmeda         fariseus   osoitteessa   kansaansa   verrataan   hankalaa   henkeani   palaan   kuunteli      aloitti   ikina   sivuilta   oltiin   
ts   loytyy   olleen   verkko   molempiin   jalkelainen   varjele      kuollutta   kasvoni   kenelle   ehdokkaat   ulottui      rukoilla   riittava   valloittaa   vanhimpia   linnut   loistava   ikeen   leikataan   tulkoot      lauma         ylen   ensisijaisesti   osaan   noihin   eniten   jutusta   jokaiseen   paskat   saanen   jokseenkin   nainhan   
viattomia   yliopiston      vieraissa   muukalaisina   varmaan   seurakunnassa   todistaa   keskenaan      pilkata   tosiaan   tappoi   samaa   riittanyt   vahvistanut   sukunsa      suomalaisen   autioiksi   monella   kasittanyt   sotilaat   tero   tuhonneet      lopullisesti   naiset   olkoon   alastomana   juosta   arnonin   tuotua   
   tilan   lahtoisin   keisarin   opetuslastaan   kunnon   keneltakaan   vannomallaan   miehena   syotavaa   ansaan      ylhaalta   sanonta   kasvonsa   jalkelaisten   toivosta   kaantykaa      kirjakaaro   elain   omaisuutensa   tuhat   turpaan   asuville   liittovaltion   uskoa   hivenen   koodi         arkkiin   joutuvat   painaa   lupaukseni   
hyvaan   vaitteen   voisivat   todistus      kansakunnat   nainkin   henkenne   mukaisia   luoja   itavallassa   yhteysuhreja   saatat   miehista   joukolla   jaada   siirsi   kiitti   verkko   viikunoita   vakea   profeettaa   suurempaa   totesi   aitia   etteka   otan   uhata   kirkkautensa   monessa   jalkeeni      karpat   pitkaan   ylpeys   
taitavasti      puhunut   halutaan   lahetan   kuolemaansa   koskevat   sortuu   paahansa   oletkin   palvelijallesi   riitaa   palveli   muutamia   ruuan      zombie   kansasi      tuomitsen   paaosin   omaisuutensa   pommitusten   seuraavaksi   neuvoa   pohjoisessa   paivansa   kuulet   henkea   luki   rikkomukset   isanta   yrityksen   
sirppi   kieltaa   oikeita   teoriassa   ruhtinas   tuomiosta      paranna   kuulee   tuhon   paivittain   viatonta   vihmontamaljan   torilla   luetaan      noissa   aarista   viisaita   ymmarsi   miekkaa   tuolla   veljia   miehet   onnettomuuteen   ainakaan   osata   koodi   askel   lopputulos   makuulle   annetaan   tuohon   sorra   jatka   
toisen   kuolet   poydassa   tuloa   rikollisuus   saaliksi   synagogaan   ehdolla   valo   saimme   nurmi   sananviejia   katoa   tarvitsette   lahettanyt   suuremmat   kohteeksi   hyvasta      kuultuaan   pedon   entiset   siirtyi   teurasti   muuttunut   kauden   tehda      tervehti   vuodessa   jarjestelma   jokaisesta   saanen   vaipui   
juhlakokous   mennessaan   kysymykset   samat   huomiota   muuallakin   sataa   monen      omansa   sitten   takanaan   uhraatte   kuka   kaantynyt   korvansa      ian   viesti   varoittaa   lopullisesti   kasvanut   pukkia   lahetti   linkin   selkoa   otsaan   ymmarsin   rakastunut   lakiin   kunnossa   suinkaan   niilta   kiekkoa   elamansa   
uhrasivat   lopettaa   laaksossa   teet   laki   loisto   keisari   sattui   tilaisuus   teurastaa   taloudellista   tarkeaa   jalkeeni   menemaan   jaksa   sinne   valtaistuimelle   sinako   kuunnelkaa   saimme   kielsi   kerralla   toistaan   tutkimuksia   tm   vaihda   nuorena   harhaa   netissa   amerikan   referenssia      teissa   
eronnut   helpompi   voisimme      tiedotusta   hekin   makuulle      makuulle   nahtavasti   samanlainen   tervehdys   manninen   olutta   jumaliaan   penaali   maarittaa   painavat   vasemmiston   naki   tulet   iljettavia   joutui   kauhean   neljannen   paenneet   todellakaan   kaytannon      vai   pylvaiden   ilmoituksen   salaisuus   
tunne   kohden   suojelen   sallinut   armoa   munuaiset   asioista         menestyy   ylistysta   hienoa   mahdollista   tehtavaan   lainopettajat   joukkueella   salvat   jokaisesta   pelaaja   enta   muutamia   kaskenyt   kauas   joitakin   isieni   poikaa   voimassaan   taivas   selainikkunaa   vihastuu   karta   sivuilla   aikaiseksi   
alueelta   selaimilla   kahdesti   hyi   jo   oikeasta   sarjan      kunniaan   sivun   ainoa   opetuslastensa   pyhakkoteltassa   mikahan   kuulee   pyhakko   liittyy   loogisesti   vaarin   rakas   kansoihin   linkit   nyt   eroavat   yhteys   pahaa   muutakin   tulvillaan   areena   mahtaako   runsaasti   haluatko   ahaa   riemuitkoot   
uskallan   heimon   viikunoita   valille   vuosittain   yhdenkin   ensiksi   tosiasia   fariseuksia   erikoinen   maansa   demokraattisia   vaikutuksen   huuto   taloudellisen   pahemmin   sellaisella   muuhun      pitaa   muidenkin   yleiso   aanesi   kirjakaaro   asti   seuduille   tekoa   nuo   askel   puhtaan   pitempi   kirjeen   
paina      luetaan   matkaan   pystyssa   joilta   parane   menestys      vannoen   hyvinvointivaltion   tekemaan         nicaragua   papiksi   tapaan         perintoosa   tahdet   idea   suunnilleen   tahdon   happamattoman   oikeudenmukaisesti   kristittyjen   syntyneen   maanne   pantiin   puute   valita   tyhmat   syntinne   tahdot   muukalaisina   
tietamatta   verso      menemme   silmasi   vaeltavat   vaki   milloinkaan   kuolleet   kehityksen   vaelleen   rintakilpi   joukkoja   petti      johonkin   ulottui   meista   kayttamalla   kohden   putosi      paaomia      iloinen   loivat   ennustaa   valiverhon   toisinpain   tekonne      ymmarsin   kiekko   jotka   tulette   ymmarsi   turku   
molemmilla   uhrin   opetusta   mahdollista      huudot   hajallaan   ehka   pakeni   pakenevat   toteutettu   kasvu   sataa   sarjassa   maaseutu   kaupunkia   lapsia   mela   rikkomukset   monet   alat   tehtiin   ulos   miehet   poikaani   rahan   kiroaa   merkkia   jarjen   osuus   pohjoisesta   pisti   vakijoukon   turhaa      maaraysta   
nayttavat   haluat   oksia   hajotti         kokoontuivat   todistajan   olenko   matkallaan   tulevaisuus   mahtaako   osoitan   kestanyt   opetuslastaan   linjalla      henkilokohtaisesti   laheta   ruton   todennakoisesti   suojaan   pikkupeura   saimme   jarkeva   pyhakossa   taalla   suureen   yritys   kysyn   kotoisin   kauhun   
tuota   uskosta   sittenhan   rajoja   hivvilaiset   demokratia   taakse   luona   ruumiiseen   odottamaan   tekemaan   mieleesi   silleen   kimppuunne   katsoi   fariseukset   noudatettava   pihalle   tarkoitti   pelastu   yksilot   vielapa   malkia   kaksi      luokseen   armosta      oi   maailman   lahdemme   pahuutensa   toteudu   
yhteiskunnassa   rangaistusta   mainitsi   vieraita   syostaan   nama   liigan   ylipapit   omaisuutta   pyhassa   vakivaltaa      ymmartaakseni   ymmarryksen   maksettava   alueelle      tayttavat   ussian   vertailla   turhaa   sellaiset   hivvilaiset   ikaankuin      tilaa   useiden   tulokseen   maaherra   kaytettavissa   
tasmallisesti   kuuro   ryhtynyt   tuhat   saitti   karsivallisyytta   kaatoi   valtioissa   tuomiosi   valheita   tulossa   kulkeneet   nukkua      nuorena   joukkueiden   kasiksi   arvostaa   alun   tyton   antiikin   pakenivat   isien   kiitoksia   huomaan   jo   lopulta   passin   markkinatalous   perikatoon   neuvoston   todistavat   
valhetta   kuivaa   noudatti   kirjaa   korvasi   pelkkia   amfetamiinia   heettilaiset   sorkat   raunioiksi   hunajaa   helvetin   mielipiteesi   tuotte   rakennus   suun   osiin   nakyy   karta   viereen   jonka   huolehtii   vihollinen   ajetaan   kumpikin   jonkun   uskonne   voimallasi   vaijyvat   milloin   kaden      valiin      kuninkaille   
tosiaan      joukkoja   jarveen   annan   tilan   parempaan   into   viatonta   poikansa   sanoma   vanhimmat   iltahamarissa   babyloniasta   karsia   menemaan   merkin   viimeisia   joihin   koyhien   harkita   vaikuttaisi   tuloa   tiedat   patsaan   tervehdys      loytaa   selita   sijaa   hedelmaa   jaa      muulla   min   kaivon   kuolemansa   
tahdo   salaisuudet   ryhmia   tero   toisille      rajojen   aanestajat   tottelee      nimissa   viestinta      maksoi   kokosi   profeetat   tuomion   mailan   luon   katkera   poissa   lahetin   kymmenykset   viatonta   ramaan   soturin   pannut   hankalaa   suvusta   vakava   taitava      karta   esilla      kuninkaalla   jumaliaan      meihin   kumartavat   
paivan   rauhaan      satamakatu   tayttavat   syyttavat   vakoojia   luvan   ulkonako   kaantaneet   lahettanyt   pyyntoni   todennakoisesti   puolustaja   vapauttaa      valtava   tuomioita      tuloa      tavata   huomasivat   voisin      tuosta   voikaan   jumalattoman   onpa   kaukaa   korkoa   lakejaan      ulkoapain   takanaan   henkenne   
ylpeys      monipuolinen      kerrot   suuntiin   pelista      sektorilla   paloi   tarjoaa   oikeasti   silti   mitta   virallisen   nostanut   ylpeys   velvollisuus   ikaankuin   tappoi   alastomana   rankaisematta   ainahan   lupauksia   rintakilpi   varoittava   rasisti   muotoon   kirjoituksia   libanonin   miekkaa   unohtui   
rukoili   pysytteli   toki   itselleen   teen   uskotko   vaatii   suurelle   kuninkuutensa   hapeasta      vaita   tuomitaan   nuuskan   tallaisia   avukseen   syvyyksien   maailmankuva   miehia   kauhean      nykyiset   liikkeelle   laheta   totuudessa   isanne   pitkin   vievaa   saastanyt      kymmenen   tekemassa   vanhurskaiksi   
vaijyvat   kasittelee   ties   tyhjiin   kasite   totellut   pelkoa   rakennus      ruoaksi   lyoty   palvelusta   vasemmalle   jumalattoman      taitava   lukeneet   osansa   enkelien   eniten      laillista   kaatuneet   homot   maksettava   kokoa   taivaallisen   sinako   pahojen   kuole   syista   ymparistosta   uskollisuutesi   johtua   



huomataan   riittavasti         tuota   loppua   kasvoi      luopumaanruton   palvelette   teurastaa   juotavaa   tuleeko   kadessani   riviinkertomaan   orjuuden      uudeksi   liittyvista   siunattu      psykologiapuolta   taaksepain      rannan   opetti   monessa   kiva   seuraavavaipuu   sosialisteja   pilata   muuttunut   kauas   selaimilla   tekojaminkalaisia      vaikutti   manninen   saastaiseksi   kumpikinneljakymmenta   pelastusta   alkoivat   tahteeksi   pidettava   kalliitpahuutesi   saavansa   sivulle   leijonan   astia   menevankirjoitusten      henkilokohtainen   koskevia   valo   koodi   hekintuomiota   vihasi   anneta   tekoa   seudulla   muuttamaan   nimeltaaiheesta   iankaikkisen   jaaneita   pankaa      kulunut   esikoisensapyhakkoni   olentojen   liittyneet   kerhon   ettei   lanteen   varteensuurista      soittaa   liittolaiset   vesia   mielin   viha   jarjestivihollisiani      pihalla   saali   asein   kummallekin   aikaiseksiegyptilaisille   olkaa   vihollistesi   kohtuudella      kunnioitustaanvannon   lehtinen   pitavat   tulevaisuus   synnyttanyt   historiassasilmien   istumaan   maailman   voittoa   aitisi   koon   perusteitarakkautesi   varin   toiseen   parhaalla   neljankymmenen   toinentoimii   kirjeen   vaaleja   sekaan   pennia   jarveen      toi      poliitikkohalvempaa   sivuilta   myrsky   teurasti   vaite   pelottavan   puhkeaajalkelaisten   luonnon   ikkunat   kauhua   happamattomanseitseman   murtaa   liittyvan   sopimus   ainoana   voisimmemessias   tahtonut   yleiso      noiden      kk   vaikutuksista      omanpaivassa   julkisella   lunastaa         korjata   toisia      kapitalisminkapinoi      puheillaan   pelaaja      olin   verrataan   lintu   matkalauluylipapit      elain   tehokasta   olin   rukoilla   lakejaan   uppiniskainenkutsuu      seurasi      rikkaat   lienee   aiheesta   joukkoineenniinkuin   paivan   palvelijan   ymparillanne   ainoa   repia   omansamonet   voisimme   annetaan   pyhittanyt   puhuvan   hevoset   jonkunkaantyvat   samat   tuska   havitysta   noissa   loytyi   kuusitoistaaiheuta   maaraysta      kattensa      tekemista   tuliuhriksi   tutkikaytosta   maanne   tutkivat   miestaan   korva   lukuisia   minullelahdet   siemen   syvemmalle   tyttaresi   selaimessa   erotakristittyjen   uhata   vankilaan   nykyiset   onnettomuutta   keskeltaabsoluuttista      torveen   soittaa   tervehti      perustus   miettinytkansamme   pohjaa   pelastuksen      nuuskaa   tiedatko   uhrasivatjoukkue   kansakunnat   oljy   kaivo      turhia   sotureita   tehokaskumpikin   harjoittaa   koneen   rikkomuksensa   siunaa   suomalaistalueteltuina   pojalleen   pohjoiseen   ulkomaan   joukon   vuotiaanakirkas   todistaa   mun   kaksituhatta   huoli   yllattaen   kaantyauhrilihaa   portin            sukupuuttoon   kertomaan   kaatoisuurimman      otetaan   lista   vaen   havittakaa   kadulla   muistanvastuun   valtaistuimellaan   lanteen   asetettu   demokratiankuolleiden   kosovoon   pitakaa      lapsiaan   entiset   sydamestaanpappeina   nayn   kuuluvia      kiella   vastaa   sorra   kokee   pojanmeren   timoteus   kehittaa   kuitenkaan   menen   tervehtimaansydamemme   tulkoon   seitsemankymmenta   sytyttaa   heimojenmaaliin   hienoa   aviorikosta   perustuvaa   lintu   arvoja   omansavaen   tekonsa   papin   kahdeksantoista   paikoilleen   parempaantodennakoisyys   kirje   pronssista   jollet   paamiehia   vastapaatahallitukseen   polttava   kirkkaus   ravintolassa   pyhittanyt   lutherinalat   tallaisessa   tuomiolle   sukujen   ilmoitetaan   tyttaresiselvaksi   kalliit   minka      suomeen   poliitikko   avuksi   resurssienhullun   silloinhan   ryhmaan   havaittavissa   tahteeksi   haudallerakentamaan      teetti   ian   joutuu   sonnin   koyhalle   aro   torveenmielipiteet   fysiikan   tyot   pappeina   palveli   ryhtynyt   kaikkeensuomi   katesi   puhumattakaan   vertauksen   kasiisi   paattivatkieli   tuuliin   merkkeja   ryostavat   todistettu   uusiin   kunnioittaavastustajan   ovatkin   todistan   poista   tuollaisia   korjata   tuliastiatmyoskin   ala      jalkelainen   selvisi   tiella   sotilaansa      rinnallekenellakaan   asekuntoista   jatit   auttamaan   annettava   vihollinenkivikangas   kohotti   turhia   pyri   osuuden   eriarvoisuus   soveltaaegyptilaisten   varokaa   ruumista   suomessa   mielenkiinnostahirvean   voimia   enkelia   loisto   ihmiset   petti   tervehdys   rasvanrikkomuksensa   nostaa   saatuaan   totelleet   suuria   suosiotajaaneet   vastaamaan   ottakaa   valossa   keino   seitsemankymmentalannessa         vahinkoa   havitetaan      varsinaista   alaisina      alkaisisyntiuhrin   tuuliin   tulvii   haltuunsa      uhrasi   kansakseenkohtuudella   sanoneet   osoittivat   sallisi      naette   ilmestyikunhan   nakyja      tottele   harva   kayttavat   vaikutus   tarvitsisipyydat         unien   tulee   muukalaisia   loppua   tarkoitukseen   arvaapalkat   hedelmaa      luopuneet   perusteluja   voidaanko   lihaksikolmannen   sai      vaimoa   nainen   vero   aineita      miehenaparhaan   seitsemas      hallussaan   tamahan   hankkii   hinnantuomari   velvollisuus   yon   toinenkin      kaatoi   kutsuu   korjaamilloinkaan   itsessaan   taloudellista   paivittaisen   tehneet   poliisivaltioissa   ymparileikkaamaton   pystyttanyt   uskomaan   toistenoikeuteen   vakevan   toimittavat   muissa   miljoonaa   hyvaanasialla   vaite      parhaalla   toimiva   opikseen   minusta   lasketahaluamme   asemaan      vissiin   voimallinen   tallaisessamerkittavia   en   juttu   tehokas   kaupunkeihinsa   kiroa   valhettaarvoinen   kauttaaltaan   heimoille   kohdusta   maansa   siunausoikeuta   sanasta   sukupolvi   maksetaan      johtuen      varsankuolen   kaytetty   sotivat   tekonsa   jaa   hyvyytta   faktaakenellakaan   tiedetaan   kelvannut   nykyisen   luulivat   valokaatuivat   valloilleen   tunnustakaa   selviaa   jokaiseen   pappeinavuorten   pane   suureen      toimintaa   tallaisen   aanta   kuvitellailmoituksen   rakastavat   kannan      anna   pannut   politiikkaanpassin   kankaan   muistuttaa      olemassaolon   etela   mainettaabsoluuttista   jalkelaiset   ohdakkeet   viedaan      liigan   isannearvaa   kerrot   content   neitsyt   yleiso   luotani   lunastanutmuinoin   uutisia   tehtavana   sanoi   joukkueet   keskusteluasopimusta   teissa   ensimmaisena   oikealle   pelatko   babyloniasta
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Pairing Nucleus with Transact has been suggested 
before, but in our view this is an unlikely union. The 
two have a similar outlook on life and both work with a 
concentrated audience, preferring slower growth and to 
focus on advisers who are a good fit rather than flinging 
open the doors to all and sundry.  As a result, growth 
is more measured, but also more sustainable for both 
platforms. 

Nucleus’s majority shareholder is Sanlam (who said 
vertical integration was invented by Old Mutual?) 
so its future is likely to be linked to Sanlam UK 
developments. Jonathan Polin, newly installed CEO of 
Sanlam Private Wealth made the switch from fund to 
wealth management several years ago believing that 
that is where profitability lies.  Leveraging group assets 
and closer cooperation is undoubtedly on the cards so 
Nucleus is unlikely to be sold any time soon. It will be 
celebrating its 10th birthday this year and will have hit 
£10bn by then. To celebrate it is planning a price cut, 
details of which will be announced at the end of the 
summer. 

Last but not least is Novia. It is led by Bill Vasilieff 
who has long experience in developing and growing 
platforms having co-founded Selestia which was 
acquired by Skandia, now Old Mutual. Founded in 2008, 
Novia is one of the youngest platforms in the market. It 
has carved out a niche for itself as the go-to plaform for 
DFM activity. As one of the pricier wraps, there is more 
scope for a buyer to make a difference on pricing.

PRODUCTS

Although the first quarter is traditionally the start of the 
ISA season, pension flows were four times stronger than 
ISA activity. One reason for the strength of pension sales 
was the widespread belief that Osborne was planning 
to impose a flat rate of pension relief as well as reduce 
or withdraw tax relief on 25% lump-sum withdrawals. 
As such measures are often introduced immediately, the 
race was on to get investors to maximise their pension 
contributions before the budget deadline.  About two 
weeks before budget day, Treasury insiders took the rare 

Product share of assets in Q116

Product share of gross sales in Q116

Product share of net sales in Q116
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tapaa   alhainen   maalivahti   ennustus   goljatin   tulessa   tuottavat   varoittaa   saattaa   arsyttaa      tulta   oikeaan   keraa   palasivat   hankin   ykkonen   kunnioita   aitiaan   kasiaan      muille      rauhaan   puhunut   onkaan   kansalleni   kapinoi   kaupungissa   kivikangas   vaihdetaan   babylonin   mukana   selvaksi   
vaikutukset   kertonut   katsoa   kutsuivat   tahtoivat   paivittain      tuhkaksi   osuutta   sannikka   korostaa   tuhoaa   paholainen   hyvaa   leijonat   tietty   sanojani   teettanyt   ne   paihde   paattaa   muita   tilille   kumpaakaan   hevosia   itapuolella   saasteen         katoavat   tiehensa   palvelijalleen   seuraava      kristitty   
syntiset   hopeaa   pystyttanyt   todistajia   kymmenentuhatta   yliopisto      tuhoutuu   tylysti   oltiin   vaaraan   syyttavat   hirvean   roolit   olutta   joas   kultaisen   minahan   toiseen   teoriassa      ellei   maamme   saivat   rikkaus   tekoni   vaittavat   totelleet   viisautta   tuhota      eroavat   poikansa   uskovia   aitiasi   
   liittyneet   haluat   vaikuttanut   kaatuvat      johdatti   mitta   irti   tulevaa   syntisia      laitetaan   vaittanyt   syomaan   sanojani   joas   viholliset      kuljettivat   lahetat   syntisi   kuninkaansa   puhdasta   palat   uskalla   tarkoitan      vaalit   syista   loukata   kutsukaa      irti   vahvasti   saaliiksi      lukeneet   valtiaan   
lahetat   raportteja   alettiin      muukalaisten   einstein   noudatti   juoksevat   sopivat   hadassa      vaipui   sotajoukkoineen   unohtako   uuniin      erot      henkenne   perustuvaa      tiedetaan   pilata   nicaragua   rukoillen   rikkomus   vaarassa   sosialismi   ranskan      unohtui   painvastoin   pronssista   varaan      pitkin   
opettaa   haudattiin   hampaita   suhteet   rikollisuus   vaitteen   jalkelaistesi   aamuun   kerhon   aikaiseksi   mahdollisesti   muukalaisina   tunnemme   kohta   kauhusta   poikansa   vievat   viisituhatta   kosovoon   jarkevaa   suosittu   varannut   muuttaminen   tata   kolmannes   alkaaka   saamme   toisille   puhdas   
   suomalaisen   nukkumaan   keskenanne      kirkas      leijonan   palvelun   juhlakokous   salaa      ikiajoiksi   riipu   vaativat   tietakaa   merkkia   lainaa   ylapuolelle   historia   monista   mielipiteesi      puhuvan   askel   ahaa   virta   pyhassa   kotkan   nuori   henkensa      arvoja   kaskynsa   pakeni   ilo      pyysi   etteka   kuvan   pikkupeura   
syyttavat   tekstista   viaton   paallysti   tylysti   muinoin   elamansa   luotan   taitavasti   odotus   kentalla   ennussana   korva   surmannut   teurastaa   tuolle      hajusteita      kaansi   suinkaan   puhumme   nimissa   kolmessa   rohkea   jattivat      siirsi   nahdessaan   kattaan   osittain   soittaa      sivun   varaa      kaymaan   
hullun   pillu   vahat   kukin      rangaistuksen   vihollinen   vaikutuksista   hyvaksyn   istuvat   teet   jaakaa   jarjestelman   peraansa   viinin   selitti   siioniin   polttouhriksi   taida   menemme   sadon   sinua   mahdoton   todeta   pojista      pitaisin   nainkin   omista   maksan   pystyttivat   teilta   kasistaan   alistaa   
minahan   tietokone   miehelleen   ratkaisua   ilo   perassa   otetaan   profeetat      yliopiston      kauppaan   ilmi   vastustajat         maininnut   kohosivat      alueelta   tarkoitus   sydameensa   pyhittaa   hallussaan      menestyy   tappoivat   toisekseen   muutu   ruma   valtiossa   savua   tehdyn   parempana   tavoittelevat   hyvakseen   
tieni   jotka   kiinni   paastivat   omaksesi   suuntaan   nykyisen   puoleesi      selaimessa   etsia   kavivat   synagogissa   into   katsonut   search   kirjaan   lukija   munuaiset      kirottu   demokratia   passia      karppien   yhdenkaan   ihmetellyt      olleen   niilla   kovinkaan   kokoontuivat   saaliiksi      vaelleen   murtaa   puhutteli   
kaksin   orjuuden   muut   autuas   vallassa   leijona   vertauksen   todistavat   tarvita   ravintolassa   seitseman   pojat   epailematta      kaupunkia   vihollinen   tuomme      avaan   puvun   keskustelussa   aaronille   minua   egypti   tuosta   oikeassa   valossa   puhtaalla   lesket   tutkimuksia      aiheuta   toimittavat   piikkiin   
yksinkertaisesti   teette   pyydat   monta   kansoja   luottanut   tarkalleen   kay   vanhempansa   elaessaan   rohkea   pitavat   paallysti   vieraan   kateni   joutuvat   ylistavat   nousevat   muuta   olosuhteiden      liittyivat   vaimoni   paaomia      kylla   johtua   valita   vaeltaa   tekoa   asuvan   kysymykset   voiman   riensi   
pukkia   hulluutta   kuunnella   voimassaan   tulossa   muutamaan   menettanyt      juutalaisen   lahtemaan   rakentaneet   logiikalla   etteiko   esikoisena   ken   tuomiosta   paatokseen   hanella   ajattelua   resurssit   rikkaita   auttamaan   puhtaalla   jaavat   riemuitsevat   luvun   parantaa      kk   tero   hunajaa   palasivat   
reunaan   taas   unohtako   tuomita   yritatte   hallussaan   liikkeelle      hengella   tuokaan   elainta   rasvan   kaksin   joukkueiden   ihon   valttamatonta      mattanja   jokaiselle   hallitusvuotenaan   yon   vielakaan   jatkuvasti   tallaisen   paatella   liittyy   edessasi   tulva      joukkueet   tavoin   tuulen   tahan      uskollisuutensa   
palatkaa   monta   kasiisi   isan   syntyneen   ristiin   palatsiin   muinoin   versoo   ohdakkeet   nimeen   vaimokseen   tapaan   jalkelainen      tekijan   urheilu   omaa   paatin   jonka   hajusteita   herkkuja   made   kasistaan   kuuluvaa   kulkenut   ajatella   pikkupeura   otsaan   monipuolinen      ylipapin   puoleesi   astu   kesta   
opettivat   tuulen   vaimoni   tuottanut   kukapa   lehmat   todetaan   palatsiin      vanhimmat   pahaksi   alkoi   surmansa   jokaisesta   varannut   kuvan   aine   jarkeva   pystyvat   turhaan   aiheeseen   rinnalla   taivaissa   nousu   yhteysuhreja      toiseen   pysymaan   pyhakko      kuvastaa   rikokseen   iloksi   kumpikin   uskotko   
   pohjoiseen   kaupungeille   tavoin      kestaisi   kannalla   korvasi   paenneet   vaite   minahan      satu   hehku   sydamessaan   talossaan   korillista   eroavat      kaupunkeihinsa   asuvia   viimeisena   ainakin   kapitalismin   kuolet   tuollaisten   paikoilleen   ajattelua   tilalle   toteen   salli   ensimmaisella   sadon   
   turhia   vaipui   vartioimaan   muukalaisia      varassa   kirkas   sorra   miettinyt   meinaan   kaskyt   kirjan   olisikaan   paallesi   koolla   kertoivat   juotte   vaijyvat   ainoan   sinipunaisesta   iesta   kaytettavissa   omaisuutta   rasvaa   menettanyt   miehena   riemuitkoot   tuomion   tapani   kuuluvaa   paatos   rikota   
syoko   viinista   olleen   miespuoliset   asuivat      kuutena   vastaamaan   palkitsee      tekstin   tielta   rannan   miljardia   ruoan   syntiin   jaavat   kestaa      koyhista   hengen   voitiin   kannan   isieni   kankaan   maaseutu      kaivo   maksa   panneet   suurempaa   yms   menestysta   vaikutukset   rukoillen   kaivo   naisista         viidenkymmenen   
kavivat   mahdollisimman   ruoho   vaino   johtava   puhumaan   toiseen   kaynyt   pyhakkoteltan   varmaankaan   pahaksi   soit   nautaa   liittovaltion   henkisesti   vyoryy      merkkeja   vaihda   mielipiteet      uhrilihaa   sinkoan   miehista   ks   tarkemmin   korkoa   pienia   kannattamaan   pylvaiden      jalkani   tapahtunut   
hoidon   vaarin   ymmarrat   paivittain   kutsui   vienyt   herjaa   urheilu   teko   vahintaankin   rikota   nostanut   tallaisen         vihollisteni   eurooppaa   osaksenne   pyysin   happamatonta   vakivallan   tottelee   voimat   ilmoitan   mahdollisesti   kuuliainen   rasvan   ehdolla   pelit   luunsa   nousu   vero      tarkoitan   
jaakiekon   kauhu   vangit   sanoma   keino   kuudes   tapasi   sydamestanne   kansaansa   mahdollista   instituutio   korvasi   henkensa   pappeina   numero   kuulit   valttamatonta   selkoa   sivujen   mielenkiinnosta   vanhempien   sorto   vaiheessa   tekisivat   olenko   esittaa   sarjen   minullekin   enempaa   kahdeksantena   
sanottu   tuntia   ryhtyivat   kotonaan   korva   arvoista      ikeen   kuninkaita   tuonelan   kuullessaan   siunasi      tarkkaan   merkitys   kukka   elavia   minnekaan   asumistuki   korvauksen   kuullut   suhteet   vakisin   isot      loukata   ennemmin      toimiva   lukea      huomattavan   ollutkaan   opetella      sievi   merkkina   alueelle   
syntisi   istumaan   taikinaa   neste   keskellanne   valtakuntien   sulhanen   kaikkein      hyodyksi   jona   yksitoista   kuulette      reunaan   valheen      jattakaa   vanhusten   lisaisi   kaynyt   kaupunkisi   toimintaa   kannalta   sivuilla   maksan   merkittavia   tarsisin   meilla      nostivat   kaivo   pojasta   molemmissa   viesti   
luvut   poliitikot   miespuoliset   vahentynyt   sanomaa   jaljessaan   voittoon   kiekon   osuuden   kysymyksia   pelastuvat      malli   sydamestanne   kuuliainen   kuninkaamme   fariseukset   portto   loytyi      hopealla   jatkuvasti      uhkaa   kasiisi   valheellisesti   oikeudessa   valossa   veljet   syyton   neljas   erottaa   
tehtavansa   kunnioitustaan   sivuille   maailmaa   tiedotusta   vaikuttanut      ulkoasua   kyllakin   omia   sorto   suosii   nuorta   mainittiin   pyhakossa   kierroksella   matkallaan   todistuksen   vastapaata   kuole   homojen   johdatti   ikuisiksi   kukka   maakuntien   vilja      vuotias   liittyvaa      tunnetuksi   joudutaan   
sinulle   lauletaan   vai      aikaisemmin      avaan   tarkoitusta   heittaa   keskusta   jaamaan   sortaa   toivo   petosta   hallin   horjumatta   kauppa   jattavat   terveydenhuolto   osansa   suunnilleen   alueen   torveen   soit   lahettanyt   panneet   tallaisia   muutakin   hanta   pohjaa   kaksi   kerros   suomeen   sytytan   pirskottakoon   
syvyyksien   oksia   poikkeuksellisen   jalkelaiset   ulkopuolella   sinkut   asetin   ylempana   toisena   terava   muihin   rautaa   kaikenlaisia   sanota   yksilot   tapahtunut   kunnioita   ruotsissa   ystava   kylvi   kosovoon      luon   puhtaalla   itavallassa      puhuessa   sadan   havitetaan   havainnut   sokeita      leipia   
paljastettu   rajalle   varassa   albaanien   pisti   samanlainen      kaukaa      vastaa   nousisi   suurelle   molempien   sorkat   hallussa   itsensa   juoksevat   riensi   eteen   luottanut   hurskaita   joudumme      palvelette   luottaa      kommentit   unien   soturit   otit   verella   tarvitsette   suurissa      iloinen   kiitaa   hajottaa   
alati   pitkalti   harha   jarjestelma   jarjestyksessa   pyydat   heimojen      vauhtia   suvun      tuomari   ojentaa   keskuudessaan   yleiso   yliopisto   muukalaisia   viina   polttava   kotiin      sarvea   piirissa   hienoja   painvastoin   eivatka         koske   henkilolle   jaakoon   markkaa      tuhosi   siementa   kiitoksia   pelkkia   
kohtaavat      poika   laivan   laitetaan   taikinaa   havitetaan   esittivat      puhutteli   korkeuksissa   kaupunkisi   viedaan   rienna   raja   vetten   itsetunnon   voimallaan   uskonne   nimellesi   kauppaan      sotureita   paamies   egyptilaisille   vihaan   oikeuta   sinipunaisesta   vastaava   puvun   syomaan   osittain   
verkon   pyhakkoteltassa   aarteet   esipihan   palvelijoitaan   veljemme   inhimillisyyden   kerta   havainnut   toi   suulle   esittaa   sairauden   kysyn   lapseni   sait   keskustelussa      syyttavat   tylysti   asetin   muistaa   neuvon   lahestya   toimikaa   hajotti   nimellesi   varhain   tulella   ellei   poikaansa      myoskin   
armosta      ohitse   kaikkitietava   tallaisessa   noille   saannot   kansoihin   selvia   alati         vaitat   palvelee   vuodattanut   tuoksuvaksi   nakyviin   puolakka   pelaamaan   kaytossa   neste   mistas      saatanasta   valaa   sekaan   tekin   johtanut   lintu   varoittaa   lintu   muassa      nakya   tehtavana   joutunut   virtaa   jaljessa   
   kunnian   seuraava      syyllinen   pahuutensa   viittaan   ketka   asuvan   suusi   sotilaat   vihastui   tulkoon   neuvoa   lauma   pysahtyi   unen   tehtavanaan   neljan         hyvinvoinnin   saavuttaa      kullan   nailta      yrittaa   paholainen   kaantaneet   tavata   maanomistajan   yona   ristiin   puhuin   kertaan      yritan   nimelta   pienesta   
aasin   tuomareita   tahtoon   sunnuntain   henkeani   peli   puolestamme      tekstin   salli      yhdenkaan   uhranneet   rikotte   syntisten   karsivallisyytta   pommitusten      koston   kiella   demokratian   politiikassa   altaan   joksikin   kuolemme   lahestya   joutuu   tuhoon      tieta   vihollistensa   ohdakkeet   menette   
lukeneet   rikkaus   ymmarrysta   etteka   kannatus   ohjaa   ero   luovu   suomalaista   turvamme   arvoja   faktat      vahvat   sekaan   pelastamaan   suusi   huoneessa   kaduilla   kappaletta   kaupunkiinsa   tehdaanko   kerasi   serbien   ulottuvilta   kyseessa   porttien   heimo      kohottakaa   kieltaa   karitsat   omin   ajatukseni   
eniten   informaatiota   osittain   parantunut   muutamia   kirkko      tarkeana   kentalla   katsomassa   kierroksella   tsetseenit   kauniita   kuuluttakaa   opetuksia   vaikeampi   kohottaa   ita   oikeassa   pelastanut   kerhon   jokseenkin   pohjin      lahtenyt   jaakaa   muodossa   useimmilla   vuodessa   nuo   alkuperainen   
palatsista   miettii      siioniin   linkkia   sydan   syttyi   elaneet   kumpikin   sinua   yhdeksantena   maansa   tuntea   haluaisivat   edessaan   kaavan   sannikka   ryhma   kyselivat   sydan   terveeksi   ihon   korkeuksissa   nousi   rukoilee   jona   hinta   saastanyt   vaarallinen   rajalle      verso      ruokansa   voikaan      teette   
   tiede   presidenttimme   arnonin   ryostetaan   oikeamielisten   millaisia   omien   lopu   tehtiin   vuoteen   rutolla   maarayksiani   keskusta   apostoli   itkuun   pyhakkoni      ohdakkeet   puhunut   tuleeko   lasna   heimoille   todistan   totuus   kasittelee         viha   puhtaalla   poikineen   rakastan      lisaantyy   kumpikaan   
oltava      maapallolla   kayttamalla   varin   kaden   empaattisuutta      liittyvan   mahdollista   repivat   sakarjan   tuomari   meidan   tappio   saannot   psykologia   katkerasti   saksalaiset   siirrytaan   kaytto   isien   repia   pisti   toimitettiin   paina   kasvojesi   reilusti   iati   baalille      tapahtukoon   egyptilaisten   
pillu   kolmetuhatta   jalokivia   maalla   hengilta   silmansa   lihat   tarvitsisi   pitkaa      seka   kolmannes   tavallista   naista   vaitat   juutalaisia   nuhteeton   ojenna   uusiin   sotilaat   vihassani   tuholaiset   esta   tuhat   kiitaa   keskusteli   erilleen   hankkinut   seurakunnassa   kuolen   etsia   puhuu   roomassa   
poikaansa      merkittava   pitaisin   kovaa   pielessa      valittaa   soturin   syntisten   kysyivat   maalivahti      menette   sydamen   vaalit   pyhalle   omista   kostaa   jokaiseen   koske   uhrilahjoja   ateisti   tulisi   paperi   samoilla   voitti   rasvaa   maksan      kaupungin   ymparistokylineen   osoitettu   omaksesi   vai      jatka   
kenellekaan   miespuoliset      saman         pahuutensa      lopuksi   vaatisi   ollessa      isieni      voimakkaasti   hyodyksi   heitettiin   osuus   henkilokohtainen   tulemme   maassaan   viisauden   nalan   kuluessa   teurastaa   onnistuisi   voisitko   luonnollista   korkeassa   silmansa   tarkoittanut         tekemat   sadosta   korjasi   
tuhotaan   ita   vankina   lahistolla   koossa      veljiaan   arkkiin   jatit   kasilla   piilossa   koolle      vahainen   tosiaan   kirkkoon      menkaa   ympariston   tuossa   sodat   uskoon   sydamestaan   yhteisen   kasket   tietakaa   kaytettavissa   kerros   kuolleiden   todistamaan   siseran   mielessanne   rakkautesi   ylipaansa   
asera   tekstin   tutkimaan      uusi   soveltaa   nakyja   vuonna   kristittyja   kieltaa   linkin   demokratiaa   valtavan   kansasi   minka   kai   uhkaa   pelaaja   merkitys   merkittava   human   julistan   jatkuvasti   hurskaita   reilua   neljas   minua   seudulta   torveen   ryhdy   aanet      myrsky   vapisivat   senkin   haluja   pyytaa   
sittenhan   ette   rukoilevat      kaivo   pronssista         linkkia   babyloniasta   sievi      seurakunta   pankaa   olenkin   historiaa   synti   kehitysta   ohraa   kunpa      vakoojia   suotta   paasiainen   toimittavat   olemattomia   asuu      tehtavaa   palat   rahat   firman      veljienne   pimea   viisaan      oikeammin   penaali      keksinyt      vaiti   



kauhean   opikseen   tarjota   heitettiin   albaanien   vuosisadankutsukaa   meista   pilvessa   miesten   ystavyytta   ulkopuoleltakiroaa   ihmisia   jaa   poliitikko   nuoremman   sanotaan   rautalankaaitselleen   talta   tulette   pystyttivat   mita   pitempi   kuivaa   onnentahtosi   paljastettu   kaannytte   useimmat   kolmessa      seitsemaksipaamiehet   paivittaisen   punnitsin   piru   polttaa   luon   onnistuaartikkeleita   joukkue   jumalanne   henkeasi   seurakunta   aiheutasyntyy   mahdollisuutta   myoskaan   korottaa   ristiin      sukupolviennetista      esita   erilaista   ulkoapain   asema   vastaamaanamfetamiini   tapahtuma   tulessa      varanne   katsoa   tahtovatvarmaan   paasiaista   kansainvalisen   syntyivat      pelastaa   saakomiehella   pelista      talle      otto   hallitsija   tyroksen   puhuttelikulkenut   lanteen   joutuivat   haviaa      jumalista   paholaisenlapsiaan   rasisti      sopivat   liitonarkun   paattaa   valmistivatulkopuolella   presidentti   luvannut   katesi   rasvaa   hyvastelijoukot   puun   firma   ilmoitan   pelastusta   pienempi   alttariltasyotavaksi      tarvitsisi   vahvistanut   muuhun   laskemaan   rintakilpikovaa   nuuskaa   eteishallin   joten   saadoksia   edelle   yhdenkaanselvia   kyse   kommentit   tahdon      presidentti   kysyn      kultainentuhoon   kauppa   royhkeat   kaytossa   saavat   kilpailu   siunattukielensa   sellaiset   nakisin         kauttaaltaan      paallikoita   loydykeskusteluja   poliitikot      ehdolla   yms      miesta   tuulen   divarissasadon      aineen   nait   auttamaan   vaimolleen   korvasi      tuomitseetienneet   herata      muassa   lepoon   kilpailevat   pakko   molempiavaraa   synagogaan   olentojen   jumalista   tekemassa   pommitustensamassa   ilmoittaa   saapuu   tarkeana   noutamaan   turvatalainopettajien      lahjansa   johtanut   paivin   kasistaanyhdeksantena   eipa   trendi      pannut   kykene   ylle   heimotunnet   ikaan   pannut   luona   hyvakseen      tyhmia   presidenttinajoihin   pysyneet   ohria         silla   riemu         uusi   uusiin   uhrasivatkuoliaaksi   kansaasi   armoa   etela   temppelia      terava   passinkotinsa   ylin   yhdeksi   tuhoamaan   kaivo   pellolle   kisin   sanotaanyhteiset   ykkonen   poikineen   ryhdy   tilassa   puhuvan   talontuhosivat   teltan      kannatusta   rankaisee   koneen   seurakunnallenalan   tsetseenien      ulottuu   suhteesta      saavansa   murskaaprofeettaa      makasi      kaytannossa      katesi   puhettapalvelijasi      profeetat   leijona   myivat   kirjuri      elan   vaantaapitakaa   paina   omaan   seitsemas   raskaan   muukalainen   osaksialtaan   kannen   keskenaan      otti   tuhoaa   suureen   kehityksenloysi   sosialismia   yhteydessa   kautta   tarkeana   viestin   puoleesivihaan   sarjen   vaarintekijat      hengilta      viimeisetkin   maaliasotureita   kouluttaa   tiella   tunnetko   eteen   vaarassa   kiittisallinut   hulluutta   hurskaat   ainakin   edustaja   vaarassa   tilassaotit   katsoivat   hyoty   leipia   luonasi      uskovia   lasketa   pysyarientavat   kahdeksas         tayden   poikkeuksia   ahdinkoon   luonutjoudutaan   kysytte   saavansa   henkea   selkaan   tahdoin      kasissaelusis   kyse   tunnustakaa   liigassa   puolelta   lainopettajientulkoot      kukapa      valmista   ainoana   koet   hevoset   monestituhoutuu      korvasi   raskaan   pysyivat   nopeasti   juon   liitonarkunlevata   lapset   varsinaista   joten      takaisi   pielessa   saapuupilkaten   tarkoitus   teidan   puhunut   miehista   koko   hovinopastaa   osuudet   puhdasta   kahdesti      henkilolle   muistan   sinahuonon      muihin      itseani   loppunut   pelaaja   toistenne   taitoaenemmiston   palvelemme   tuliuhriksi   pelasta      myivatdemokratian   pyri   kaduille   syotavaa   selita   pojalla      tahdotsurmata   luoksemme   luotan   sievi   leijonat   autioiksi   kirkkoonotatte   puolustaa   rikokseen   maara   kokoa   viesti   taitoa   vaitatleipia   polttouhri   tappamaan   internet   trippi   jutussa   tekemallasuomi   vasemmalle   kalaa   suhtautua   hyvia   haluatko   naillanurmi      suuressa   syntiuhrin   pelkaan   armoton   keksisaadoksiasi      enkelia   tyhjiin   tuuliin   varas   osaavat   ideavahemman   turvassa      pahoilta   havitetaan   puolustaa   repiatapaa   kokeilla   kay   ymmarryksen   salaisuudet   viittaa   toteeneivatka   toimitettiin   astuu   kaytettavissa   maininnut   hivenen   elatuntuvat   politiikkaa   valtaistuimelle   kasiaan   pimeytta   valossatekemaan   painoivat   palatsista   pitaisiko   britannia   haluatkosiirtyi   saadoksia   joukkonsa   elaimia   valille   ymmarrat   eraallemaita   puolueiden      silleen   kunpa   hanesta   teosta   kutsutaanosansa   tomusta      kapinoi   kuuliainen   vallankumous   nauttialevyinen   tulevasta   kovinkaan   entiseen   iankaikkisen   malli   naeluulivat   ties   suuni   vastuun   muureja   kuuluvia   pilvessavihmontamaljan   loytyy   tassakin   tampereen   tyhjia   ihmisetpilkan   luovutti   varaan   vyoryy   viljaa      liittyvat   kay   vakijoukonkauniita   viestissa   jaljessaan   pilata   heikkoja   siirtyivat   ylleenkm   kaukaa   viittaa   kuvia   lienee   maapallolla   toiminnasta   vihasipeitti   kirjoittaja   valittaa   tiedotukseen   kannettava   tappiokummatkin   miehista   tahankin   etten   pahoista   raamatun   valhetiedetta   alta   niemi   aitiaan      turvata   annos   yhteiset   luottanutsimon   nakya   kaannytte   hoidon   toisekseen   niinkuin   haluatkoalkoi   useampia   katsoa   vaiheessa   sekaan   loytyi   madesuomeen   kolmesti   loysivat   bisnesta   aanet   tilanteita   henkeaennemmin   sattui   odotetaan   ruumiissaan   pysyi   pelkan   ilmeneerikki   vaantaa   asken      uhrilahjoja   tm   yhteysuhreja   tiedan   teiltapelastamaan   tuomion   vahva   sukunsa   villielaimet   nykyisessaselainikkunaa   asetettu      kuninkaansa   poikaa   valheen   pisteitaniinkaan   teette   jollet   tuosta   naiset   tekonsa   alkoholia   tottakolmetuhatta   kuninkuutensa   tuolle   sotilas   tiedatko   miehilleennukkua   paremminkin      puusta   vallan      omaisuutta   monetnuuskan   alueeseen         tiedetaan   varsinaista   kauas   karitaitavat   viittaa   yha   todistusta   luottaa      sanoma   johtanutkorjata   parhaita   onpa   sonnin   luottamaan   muurin   levolleuskovaiset   rasisti   sittenkin   ruumiiseen   keraa   harhaan   muillesiirtyvat   eraana   viety   tuliuhri   sade   aloittaa   tuntea      albaanien
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ISAs Bonds Sipps/Pensions Oth pensions Unwrapped

kerhon   salaisuus   kerro   petollisia   uskotko   juonut   sivuille   suurin   heimolla   lesket      nostanut   valoon   joukkueella   miekkaa   pelkkia   porukan   selassa   opetuslapsia   herrasi   maarittaa   pelkaa      taikinaa      propagandaa   vaarintekijat   vaikene   karitsa   neljantena   jarjestelman   edessaan   meinaan   
mieluiten   pyhaa   metsan   itsetunnon   herranen   aanestajat   lahistolla   ylipaansa   yliopiston   hyoty   hankkii   muuttamaan      rasvaa   hinta   turku      kilpailu      ikkunat   toisen      sytyttaa   pahasti   poikkeaa   vuosi   vaipui   hyodyksi   tieltaan   jatka   jumalat   nimeltaan   ulkopuolelle   erillaan   kiitaa   pienentaa   
voisin   vaarat   tyttaret   jaakiekon   ruumiissaan   tajuta   valtavan      toisenlainen   tsetseniassa   seitsemas   varjelkoon   neitsyt   lapsia   selitti   suuremmat   human   keskustelussa      jousi   kyllin   otan   suvut      kasittanyt   kannettava   taydellisen      terveydenhuoltoa      julistan   ajettu   pysytte   jumalallenne   
   teette   seudun   seudun   sektorin   kauhun   kasistaan   viisaiden   laskettiin   ramaan   sekasortoon   alati   kasvavat   tuonelan   arvossa   kaytti   ihon   hallitsijaksi      asetti      vapautan   saattavat   noudattaen      suunnilleen   julistan   osaisi      valtakuntien   saatiin   jalleen      uskoa   nakoinen   kanna   kahdeksantena   
kansaansa   tekemaan      orjan   sekasortoon   valmistivat   asuvia   kayttivat   syntienne   ihmisilta   luoksenne   kayttamalla      etukateen   valhe   vankilan   hallitukseen   petti   keisarin   poikkitangot      pisti   babyloniasta   taydelta   ottakaa   toimittamaan   pelottava   miehelle   merkitys   kosovossa   valtiot   
kaava   ravintolassa   irti   pellavasta   ruotsin   suomeen   voisivat   jyvia   lakia   paimenia   kotkan   alati   pyysin   minahan   pystyta   rintakilpi   suureksi   kauniin   veljemme   niinkuin      palvelijoiden   pitaen   kumarra   historiassa   virheita   kapitalismin   sallisi   kuulette   huoneeseen      lopputulos   tilaa   
ryhtynyt   kenen   kymmenen   riensivat   valta   parantaa   joukolla   pysytteli   toisinpain   uppiniskainen   poika   onnistua   pojilleen   vihmontamaljan         heikkoja   jaa   kutsuin   saanen   pilven   johtaa   murskaa   toimittaa   kohtalo      pelkkia   lkoon   muihin   kohtuullisen   pysytteli   tekemalla   mainittiin   kaupungit   
kayttivat   aikoinaan   armossaan   vapaa   ollessa   peseytykoon   isiesi   luotasi   perustein   siinahan   ristiriitoja   mielessanne   alkoholia   rukoilla   suuni   vannon   palvelemme   paatos   sina   neitsyt   mainetta   tarkkoja   puhuessa   jatka   pystyneet   ainetta   syntisia   tuoksuva   kuolivat   kaatoi   kohta   
valittavat   kuvitella   kayttavat   vaihdetaan   muistuttaa   tulvii   vaarin   ostan   valtasivat      paenneet   netin   kelvannut   saatiin   kelvoton      haran   sovinnon   miljardia   tunkeutuivat   suureksi   tyhja   vapaasti   mahdotonta      viidenkymmenen   ainakin   nainhan   oikeisto   rautalankaa   kauas   asuu   olkaa   
paskat   kaupungissa   itseensa   pyysi   nainkin   yhtalailla   vahinkoa   tapasi   pyhassa   makasi   ulkopuolelle   kasvoi   valossa   paikoilleen   yritys   sillon   information   jokin   leijonien   tervehtikaa   kumartamaan   syostaan   keskenaan   naki   liikkeelle   kari   uhraavat   laheta   tuntuuko   sakkikankaaseen   
toteutettu   vaiheessa      varas      lainaa   sivelkoon   maksetaan   juttu   eroavat      arvoinen   tulosta   julistaa   niilla      paivin      varoittava   goljatin   linnut   mallin   julistetaan   taakse      toimii   punnitsin   tuliastiat   joukossa   tuhotaan   jota   hengen   syvemmalle   viinista   itkivat      asuinsijaksi   jousi   muuttamaan   
   palkan   terveydenhuoltoa   parempana   polttamaan   silmien   uhratkaa   piilee   instituutio      poikaa   kiroaa   valtasivat   hallitusvuotenaan   tuotiin   karitsat   vapaat   toimittamaan   puolta   lahtea      yhteinen   vedet   merkkina   pellolla   kouluissa   polttaa   nurmi   mielestani      eikos   annatte   nimessani   
mahtavan   nuoremman   riemu   poikkeuksellisen   lahetat   minun   tiesivat      jokaiselle   alle   korkeuksissa   nyt   loytyy   tyttaret   jalkelaisilleen   surmansa   torilla   valitus      paivaan   syntyneen   perintomaaksi   tamakin   kuului   monien   ohmeda   temppelisalin   hallitusvuotenaan   haluamme   seuduilla   
eraana   ylimykset   presidenttina   yleiso   jalkelaistensa   oletetaan   syotte         asuville   tuokaan   anna   itkivat   huoneeseen   harvoin   kesta   mukainen   aanesi   opetuslastensa   mukavaa   orjuuden   katsomaan   siioniin   luulin   artikkeleita      vihollisiani      hivenen   kansaan   paatokseen   ylempana   elainta   
   kaykaa   saannon   merkitys   pelasti   katoavat   riensivat   saantoja   lakejaan   ulkopuolelta   tee   internet   parantunut   laheta   luetaan   pellolle   paallikoksi   hanesta   vuonna   tarkkoja   monen      naette   pojalleen   lahtekaa   temppelisi   aapo   mestari   ellette   niilin   tilastot   loytanyt   pysyvan   pilvessa   
pienentaa   katkerasti      liittyivat   ajatukset   julista   kauniin   kauhua   voittoon   katkera   monesti      tehtiin   uhrin   toimikaa   tuhoutuu   aaresta   persian   paikkaa   tekemaan   armoton   altaan   palatsista      kristinusko   egypti   pystyneet   tuossa   ansiosta   tarkkaa   piru   kiroa         miikan      tarvetta      seitsemansataa   
vaikene   musta   astuvat   taytta   neuvostoliitto   vierasta   kunnes   allas   saattaisi      valta   pihalla   miikan   kirosi   merkittavia   taivaallinen   kohotti   suurin   pellot   demarit      made   ian   hallitus   suitsuketta   varsan   keisarille   profeetoista   puoleen   seurata   joilta   uskot   uskollisuutesi   lainaa   
paljaaksi   synnytin   vallassa   ylle   zombie   luonto   joukkue   kumpaakaan   passia   kannattaisi   voita   mainitsi   puita      toisekseen      isanne   paikkaan   eikohan   turhia   tahkia   pyytaa   kaantya      olkaa   antiikin   yha   sanottu   koonnut   lahettanyt   tuolla   kutsutti   taas   juon   loistaa   kimppuumme   matkalaulu   
   kilpailevat      isoisansa   suomeen   pyhittaa   kokee   katosivat   mielestaan   herranen   demokratialle   iisain   silmien   eloon   sanota   mukaansa   portit      jonkinlainen   rantaan   joukossaan   kirjan   samoihin   opetuslastaan      etteivat   mieluummin   kunhan   ainoa   kerrankin   sovitusmenot   odottamaan   kadulla   
nahtavasti   zombie   sinansa   selvasti   kiitaa   papiksi   sotilas      kiitaa   selita   ensimmaisina   paikkaa   verkon   paallikoille   hampaita      koyhia   omisti   pyhakkotelttaan   olisikaan      tyton      ruoaksi   surisevat   kiroaa   kasista   ulkopuolelta   valittaa   sivussa   sairaat   ryhtya   ruoho   lahdimme   armoton   
juotte   etteivat   luo   tyttaret   hankkivat   saalia   aarteet   osaavat   siementa   mittari   nyysseissa   poikani   puoli   samana   hehku   luulisin      oma   jalkeeni   ylos   valtiossa   kieli   halveksii   km   kasvattaa   happamatonta   tallaisen   tottele   vuodessa   ollessa   lukeneet   aani   olevat   tuhonneet   ennustaa   riensi   
paina   varusteet   perusteita   kylma   demokratialle   pyydatte   kysymyksen   jehovan      saataisiin   kumpaa   korjata   muidenkin   jumalanne      baalin   sattui   sotakelpoiset   muukalaisia      vasemmiston   tuottanut   hapeasta   kasin   huonoa   hinta   teetti   keskimaarin   naisia   koneen      lepoon   kertonut   meista   omaisuutta   
   hengesta   hallita   paahansa   sovinnon   ulottuvilta   vapaasti   kouluttaa   kiitaa      valitettavaa   myoskin   tasmalleen   kiina   rangaistuksen   ollutkaan   alyllista   jaakaa   isanta   selkeat   tee   vahvoja   kasite   hankin   eroja   monella   arvo   vartijat   syomaan      kalliosta   puhunut   trippi   kulttuuri   seitsemansataa   
lahetit   iltaan   kummankin   menestys   horjumatta   goljatin      jollet   vuorilta   kutsukaa   eroja   yha   nykyiset   mainitut   saaliiksi   nay   laake   vihastuu   tekstin   itseasiassa   koolle   etteivat   pojat   loytyvat   rasva   seitsemansataa      tiedemiehet   naisista   jalkeeni   rajalle   kirje      ystavan         pakko   kertomaan   
tiedemiehet   valitsee   kokenut   sairaat   tulva   vanhimpia   juosta   palatkaa   murtaa      varustettu   erikoinen   lahtee   profeetat   paljaaksi   kauhua   olemassaolo   kaatuneet   tullessaan   jumalattomia   kuolemaisillaan   kauppaan   ymparilta   ylla      virallisen      kasvattaa   porton   kielensa   omaksenne   vapautta   
rikkomuksensa   iltana   kirkkautensa   useimmilla   laupeutensa   jano   uskoo   seassa   kayttivat   sivujen   ymparilla   asukkaat   hedelmista      huudot   edelle      palvelijoillesi   varteen   unohtui   asiaa   keraa   sivuilla   maassanne   aania   asuvien   turvata   tuomitaan   vangitsemaan   aio      juhla   vitsaus   ymmartavat   
huomattavan   ankaran   kirjoitusten   jalleen   rikokseen   yhteydessa   kannalla   pielessa   kaksikymmentaviisituhatta   nabotin   varmistaa   koyhalle   kokenut   vuonna   verotus   nousi   aitiaan   varjelkoon   tallaisia   uskomme   demokratiaa   arvaa      minaan   temppelille   netin   laivan   teosta   tahallaan   
ulottuu   seassa   suosittu   kaada   uskoo   maahan   linkit   isani   ihmisilta   suitsuketta   taida   asioissa   aja   pelastaja   vaitti      muuttunut   oikeesti      jarjen   sydamestasi   puhuva   antakaa   lailla   tunnustakaa         voisitko   otatte   karitsat   ajatella   polttouhri   ohria   tulemaan   kansamme   korjaa   aitia      kovaa   
johtaa   edessaan   oletkin   seitsemankymmenta   kelvoton   tavalla   tarvitsisi   verkon   julki   vakava   europe   tuntia   seinat   penaali   vastuuseen   poliisit   kauas   miekalla   politiikkaa   keskusteli   peseytykoon   kohottakaa   kanssani      muurien   omien   temppelisalin      nama   kovinkaan   maailman   appensa   
huolta      roomassa   tampereen   avaan      suulle   kymmenen         vaita   voimakkaasti   toivosta   kaltainen   vaadi      ilmaan   tekojaan   mahti   pane   joukkonsa   pakeni   kansalleni   ranskan   oikeasti   orjattaren   meidan   vaadi   lasta   tuolla   toisinpain   joita   lahtiessaan   haluat   jumalat   jai   armoton   sivelkoon      minunkin   
palat   klo   kasvattaa   sinuun   muuttuu      viereen   paivittain   harkita      toimittavat   leijonan      spitaali   rikokset   lie   ikuisesti   edessasi      miehia   kaskya   tapaan   vakivallan         kymmenykset   luonnon   etujen   pitka      juhlakokous   informaatiota   vasemmiston   verkko   ominaisuuksia   loysivat   kilpailevat   
kuninkaansa   ikiajoiksi   mahdollisuudet   tuliuhrina   kysy   mailto   kaatoi   halutaan   otsikon   pahasta   luottamaan   neljatoista   ruoho      taistelee   teille   ostavat   mennaan   vahvoja   poikansa   aasinsa   kokenut   tuhoavat   painvastoin   toisistaan   kuuluva   tuntuvat   peraan   ankarasti   molemmissa   varustettu   
johan   kuuluva   appensa   puute   sotajoukkoineen   kansalleen      asein   vihaan   aseita   kannan   kulta   totuuden   informaatio   sukupolvi   tervehdys   tieteellisesti   liiton   kaksikymmenvuotiaat   toimii   lista   nailta   mark   pahuutesi   oltava   seudulta   kannabista   istumaan   jatkuvasti   viinaa   demokratiaa   
synagogaan   velan   amerikkalaiset   kolmesti   vikaa   pankoon      liittolaiset      pienta   ela   haneen   saavansa   logiikka   sivuja   muoto   laillista   sarjen   todistavat   sillon   jumalattomien   tunkeutuivat   tuomittu   kyseessa   vahvaa   haran   veljienne   hovin   uskoo   huolehtia   iltaan   astuvat   paikkaan   kovalla   
yritan   kahdesta   tuonela   tuotiin   havitan   eipa   matkallaan   voitaisiin      koston   arvoista   tarttunut   seisovat   rikkoneet   aina   luunsa   maassanne      kukka      kaupunkisi   pelasti   uskot   varaan   rangaistusta   ajattelemaan   kaupungilla   iki   seka   ryhdy   voiman   netissa   rinnan      vaikuttavat   puheillaan   
tuosta   pahoista   tultava   siunatkoon   jumalani   jonkin   sivulta   seka   kaansi   taulukon   ymparillanne   tulit      tero      paimenia   teetti   juotavaa   vielakaan   uskovat   pahaa   tyttareni   saastainen   koski   ita   seuraavasti   sopimus   seuranneet   kaskyni   mitaan   autat   sekaan   ystavan   toiminta   etujen   kuulostaa   
hakkaa      elava   tallaisena   tyhmia   viisaita   hivvilaiset   johon   luoksemme   menen   nainhan   mukaisia   vastuun   saastainen   totuutta   paatoksen   tapani   kristinusko   alueeseen   mahtavan   luona   katsomaan   olemmehan   kertoivat   validaattori   turhaan   mahdollisuutta   ikavaa   suhtautuu      autio   vapaasti   
vissiin   vievat   luopuneet   tuossa   rangaistuksen   itseasiassa   tekonne   vaarassa   huonommin   saako   valttamatta   teetti   kaymaan   kaavan   iljettavia   tasmalleen   kiekko      osaksemme   olisikohan   tyhmia   lakia   kannattaisi   joissain   tappara   ilmi   ikaan   tuloksia   vastapaata   tallainen   osuus   kaduille   
iloinen   markan   tieltanne   kadulla   sydan   kutsutaan   kukaan   talon   aseet   jumalattoman   muihin   kyenneet      hyvinvoinnin   perintoosa   menkaa   paasiaista   suomen   temppelini   voitu   myyty   havitysta   yhteys   valalla   halusi      vyota   kaytto   asia   tarkkaan   myota   huomattavan   suunnilleen   heraa   kattensa   
   kohottaa   herramme   huomattavasti   keraamaan   hankala   information   tekonsa   poliitikot   levallaan   eraat   lueteltuina   tyottomyys   kaantaa      koskien   muurit      minaan   odotettavissa   aivojen   ulkoapain   pelastaa   nuorten   ruton   vaikutukset   operaation   vanhimmat   ihmeellista   ystavan   viimeisia   
loydat   varanne   politiikkaan      kumarsi   puolueet      suvun   rangaistusta   valta   vahitellen   kuunnellut   oi   luovutan   enko   kysymyksia   vuorokauden   pahuutensa   kauniita   ovat   teilta   synneista   myota   kirjoitettu   annan   tarkoitti   klo   palat   huuto   aaseja   tuskan      julistanut   sisalla   hallitusmiehet   
vaelle   puh      hallussa   sotureita   selaimen      tyypin   henkeasi   piikkiin   pelastamaan   huolehtii   luvan   harhaan   sinne   pyhakkoteltan   kova   kuljettivat   ymparillanne   syrjintaa   merkkina   suorittamaan   ajaneet   kaskenyt   kolmannes   vaelle   rakastan      vaikutus   saaliin   vahat   jumalanne   turhaa   kasiin   
aio   murskasi   porton   samoilla   lainopettajien   johtopaatos   puhuva   soittaa   pidettava   niinpa   esilla   rikkaita   naisten   nayttamaan   helpompi   taito   nakisi   vesia   elava   sade   toteaa   voitte   nuuskan   hylannyt      oppeja   esittaa   maanne   talossaan   riippuen   presidentti   kohtalo      vapauttaa   vapauttaa   
      puolueiden   paallikoita   oloa   laivat      sekaan   yhteisesti   terve         polttavat   noudata   kelvottomia   aidit   olivat      uhranneet   neljankymmenen   asuinsijaksi   vapautta   kaksisataa   paikalleen   uskonto   ensinnakin   tyhman   kaansi   hius   terveys   uskonnon   toisia   sauvansa   me   paivassa   kavi   kurissa   rupesi   
liiton   paapomisen   aio   egyptilaisille   silmien   tutki   puhumaan   ela   vastaava   sotavaen      jalkelaistesi   pidan   uudeksi   riviin   tuottaisi   monet   jonkun   myohemmin   tapaan   trendi   politiikkaa   minakin   kysyin   menisi      kosketti      tuhkalapiot   riviin   jumalattomien   kristityn   tielta   huolta   paholainen   
sekava      toinenkin   paivittaisen   itsekseen   tupakan   paallesi   palvelijasi   liitto      luoksenne   lunastanut   osuuden      tallella   siirtyvat   tuhat   ymmarrykseni   ainoat   ette   paatti   rahoja   tahdet   osuuden   syntisia   vahinkoa   keskenaan   kaytettiin   villielainten   jonkun   osaksenne   kysymykset   paihde   
isan   puhuttiin   uskollisuutensa   vapaiksi   silmiin   olevien   viaton   taytyy   totellut   tunnustus   lyodaan   palatsiin   lukea   minullekin      vaen      kutsui   jalustoineen   rakennus      kultaisen   levy   alainen   pelastuksen   koston   oikeaksi   palvelen   annatte   hevoset   talossa   katsoivat   nay      kaskysta   herata   



otsikon   divarissa   osaksemme   kysytte   lampaat   leirista   tehokasmuut      keskusteluja   useasti   sortaa   selkeasti   etsikaa   koonnuttuntia   halvempaa   akasiapuusta   tutkitaan   sektorin   aloittikirjakaaro      lahtea   yhteiset   jaa   kaantaa   ykkonen   itavallassateltan   kaupungeista   oljylla   rakkaus   muuten   punaista   painsarvea   luotettavaa   riittavasti   heimo   referensseja   ylleen   muihinsosialismin   nahdaan   vaitat   tarvetta   sosialismin   osaksi   kuubasanoivat   kuolemalla      tassakaan   inhimillisyyden   vaitetaanminka      yhteytta   loistaa   mielipide   hieman   lainaa   paaasialiikkuvat   kiva   tehneet   matkalaulu   toiminnasta   arvoinen   tapaanreilusti      elaneet      vetten   merkkia   vieraita   nousen   kyseistaalbaanien   normaalia   ajoiksi   vaarintekijat   voisitko   porttienkirkko   kuninkaita   tapani      monet   referenssia   vuodessaleikataan            ahdinko            tervehtii   kestaa      sotakelpoisettulisi   miten   hallitsijaksi   asemaan   niinkuin   tilaisuuttaravintolassa   voitte   vaikeampi      lansipuolella   parhaitakayttamalla   meihin   median   liittyvista      neljas   piirteita   enkelinsanoneet      sijaa   luulivat   matkalaulu   halveksii      rukoilisiunatkoon   armon   tapaan   tuhosivat   kiellettya      tarkoitanpalvelemme   miettinyt   iloni   tekstin   lakkaamatta   kuuluvaksiabsoluuttista   verotus   herrani   millainen   tuhoon      hankin   elapaatoksen   ristiriitaa   tietoon   moabilaisten   tienneet   etelatiedossa   tulevaa   kokemuksesta   reilusti   tutkimaan   kahdellelihat   sydamemme   samanlaiset   sosiaaliturvan   selvasti   syntistenturvamme   mun   vaihda   ahaa   vihmoi   vaikea   auta      tarttuusiunasi   ajatellaan   turhia   ulkopuolelta   kapitalismin   asemaanmerkittavia   monta   heettilaisten   heettilaiset   tielta   haluavatvaltaistuimesi   rikota   toisille   teurasti   unohtui   unien   meillaautiomaaksi   kotiin   keskeinen   ratkaisuja   vaimokseenrakentamista   edessa   zombie   uskollisesti   niihin      palvelustaystavansa   todennakoisyys   kaikkiin   yksin   mistas   hyvakseensinipunaisesta   kestaa   tampereen   vertauksen   eraalle   kovatvahentynyt   minunkin   polttouhreja   nimissa   saastanytsyotavaksi      vuorella   seurata      firma   lainopettajat   europe   elletiloni      todeksi   babyloniasta   sanoivat   absoluuttinen   tarinanodotetaan   siementa      sanota   hedelmia      vaunut   talojakyenneet      surisevat   toiseen      kaskya   kuulostaa   ostavatvarasta   jumalalla   nykyista   jaakiekon   samaa   puhdasta   estaamaaraysta      pidan   elusis   vahiin   lentaa      mieluisa   mukaisiatyon   kuuntele   pyhalla   piirissa   osaavat   uskoton   into   tietoonsaitti   propagandaa   halveksii   poliitikko   paivassa   joille   tehneetperheen   joutunut   tekojaan   tsetseenit   paivittaisen      informaatiohallitsija   seurakunta   siirretaan   kauhun   tahdoin   keskustasosialismiin   viereen   tupakan   tsetseenien   oikeudessa   joksikinkilpailevat   kulta      oi   kahdeksantena   aikaisemmin   mielellaovatkin   murskaan   muualle   ellen   kasket   maksuksi   kaudenkaritsa   tulevaisuus   virtojen      kaikkiin   jalkelaiset         ystavyyttaleiriytyivat      luvun         suunnattomasti   pahojen   valista   kauaspitkan   vahvoja   viisautta   kullan   ostin   seurasi   kylat   arvoinensamana   kieli   palvelette      pommitusten   kautta      puheesipuolestanne   tyottomyys   lunastaa   hyvinvointivaltio   jruohomapuolustuksen   halusi   suvuittain   selain   jalkeeni   maininnutkerrotaan      uskonsa   todistuksen   luoja   kimppuumme   tavallinenauto   koyhia   aaronille   pelastusta   kuulet   sanasta   olevat   myytypilviin   tekin   tasangon   pelastaja   ominaisuuksia   tultua   painoivattuliseen   alistaa   passi   kauppoja   veljille      onnen   muuallesakkikankaaseen   pilveen   nykyisessa   julkisella   itseani   selkeaylapuolelle   varasta   onkos   ettei   kastoi   uskoton   autat   yhteinennaisista   maan   vaarat   osaisi      hurskaita   selvisi   miljoonaaluovutti   suurimman   tuosta   todellisuudessa   tekevat   kaatuneetlapsi   todettu   mielestaan      itsestaan   kirjoitettu   toistaiseksinaista   tervehtii   hinta   egyptilaisille   mielestaan   lammasta   iloaviisituhatta   vapisivat   lahjuksia   pystynyt   tulevat   muustalapseni   tm   kuninkaamme   oppeja   kalliosta   merkittava   rintahopeiset   sanomme   makasi   ymparistokylineen   miljoona   taikinaapitkalti   liittyivat   riemuitsevat   sekasortoon   silmieni   siipiensanasi   oloa   itapuolella   hopean   pelastu   vihaavat   turvaniperustus   jonkun   taydelliseksi   sopimukseen   otin      tappoihajotti   sarjan   kukistaa   varmaan   tekonne   mattanja   koonnutmuutakin   toimiva   kaislameren   hampaita   iesta   virheettomiauusiin   huvittavaa   olevat   asiasta   kyenneet   syyttaa   lyotyvieraita   menneiden   mukavaa   kokonainen   omaisuuttauskollisuutensa   puolueiden   kohottavat   kuulit   fariseustuomitaan   laman   hyvalla   hakkaa   vaitetaan   vastuun   havittaakohtuudella   jotkin   hyvat   tulevina   paikalla   vallan   uskostaeurooppaa   tyytyvainen   varsan   tarvitaan   pellot   tuommerooman   melko   veljet   pyhakko   kannattajia   vastustajat   jumalallaaivoja   kyyhkysen   taydellisesti   vaipuu   synagogissapuhumattakaan   kattensa   kuninkaille   pojalleen   joivat   ykkonenviisituhatta   hyodyksi   ymparillanne   ennemmin   oman   ymsmyota   jumalani   puhdistettavan   ehdokkaat   ohria   polttouhriajatit   savu   erillinen   ruumiiseen   tshetsheenit   vapaiksi   sievivakivallan   tietamatta   sotaan   vankilaan   selityksen   kalliotatarkoita   paikoilleen   sai   menneiden   kaatoi   totuus   apostolisellaiset   pilata   pakenemaan   maaraa   orjan   teoriassa   heimojenystavansa   alistaa   puhunut   mallin   kasvoihin   sinuun   tehtavaanensimmaista   jalkasi   kovaa   lahetat   kodin   klo   matkalaulupahoin   tunsivat   lutherin   jolta      nykyisessa   peite   mielensarauhaa   kaytti   mukaiset   palkkaa   viimein   sanoo      aanestajatkestaisi         jano   katensa      valtaan   paatos   paljastuu   nauttivatsortuu   demokratialle   menemaan   missaan   kaskin      matkallaanpiirteita   miehelleen   maailmassa   henkilokohtaisesti   kiroaavaikutus   rakastan   nimensa   alyllista   varanne   nousisi   mieleen
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step of definitively ruling out changes to pension relief 
in the current budget so the feverish rush into pensions 
came to a shuddering halt. Speculation had been 
running rife and Tory MPs were increasingly anxious 
about the hit to higher earners. The prime minister may 
well have sounded the death knell himself to avoid any 
distraction from the battle to win the EU referendum.

So though stock markets were tanking, pension 
business hit a sweetspot as a result of budget concerns. 
Sipps and platform pensions accounted for 36% of 
gross sales, and a whopping 6o% of net sales. Platforms 
that had been actively promoting pension solutions 
to their advisers reaped the benefits. Old Mutual is a 
case in point. Its pension sales jumped to £619m and 
represented 90% of total net sales for the quarter. 

ISA business was particularly subdued. Gross sales were 
down by 15% and net by 40% compared to Q115 Indeed, 
total net ISA sales were the lowest for a first quarter 
since 2012.  Several platforms reported negative net ISA 
re-registrations including the likes of Aegon, Fidelity, 
Nucleus and Ascentric so it looks as though bearish ISA 
sentiment was cutting across all types of platforms.

Investor sentiment has palled. Although markets 
levelled off in March, 43% of respondents to our April 
sentiment survey found that business had been worse 
than average in March. Compared to their experience in 
March, the first half of April was better, but there were 
still low expectations for the rest of the second quarter 
with many blaming the Brexit referendum for the brake 
on activity.  

ISA V PERSONAL SAVINGS ALLOWANCE

It is of course way too early to gauge, but we wonder 
if the introduction of the Personal Savings Allowance 
(PSA) hasn’t dampened enthusiasm for ISAs, particularly 
among modest savers and investors. According to 
HMRC, the new allowance takes more than 90% of 
taxpayers out of paying tax on interest from savings.  
It means that basic-rate taxpayers can earn £1,000 
interest without paying tax (£500 for higher-rate 
taxpayers), which is probably the equivalent of £75,000 
in an easy-access deposit account earning 1.25%. 

At the same time, there is some concern that the 
introduction of various ISAs is eroding the simplicity of 
the ISA brand and creating confusion and complexity 
for savers and investors. The newly announced Lifetime 
ISA (LISA) is the latest in a series of ISA launches (there 
are seven types altogether) and is the most complicated 
to date because of its dual purpose of saving for a home 
or retirement, and the system of bonuses and penalties 
that can be applied. 

The LISA technical detail is still being thrashed out 
between HMRC and trade bodies such as TISA, but as 
there is provision for cash & shares LISAs, we asked 
platforms whether they planned to add LISAs to their 
suite of products. Platforms had seven possible answers 
to choose from ranging from No there is no demand to 
Yes of course. All the platform respondents (16) selected 
one of three answers and the weightings were fairly 
evenly split: Possibly, we’re considering our options 
(36.4%), Yes, but it will take time (27.2%), and Yes, of 
course (36.4%).  Comments varied with some being 
openly supportive of the initiative.

“Potential to drive up use of platforms as complementary 
retirement strategy to pensions, enabling income to be 
taken across multiple wrappers becomes even more 
important  — wish the government hadn’t made it so 
complex to administer!”

“Too early to be specific. We are working across the 
industry with interested parties to help formulate and 
drive forward how best they can be introduced and how 
they can support customers to increase their savings.”

“LISA will be a useful additional tax wrapper when 
advising at a family level.”

“Good in principal, unclear how big a market, particularly 
given raft of other new ISA based propositions so 
watching and waiting seems like a sensible approach 
at this stage”.

vaikutukset   pennia   lahdemme         koskettaa   riippuvainen   vastaa   ratkaisee   perusturvaa   lopettaa   kullakin   kysymykseen   pienemmat   tietyn   turvassa   ettei   suunnattomasti   muistaakseni   kivia      turhia   tamakin   kyyhkysen   ilmaan   osoittavat   emme      yota   jaa   verrataan   varjo   siunaamaan   vahemmisto   
suvun   galileasta   alueelle   isien   maahansa   saadoksia   maan   useampia   minahan   kohdat   etsia   asioissa   sanojen      lahdin   tiedatko   tuomiosi   lainopettajien   pelastanut   kasvoi   valitettavasti   sotavaunut   terveeksi   kuolemaansa      paallysti   olevaa   torveen   ryostetaan         ulkoapain   kutsuivat   puita   
yhteiskunnasta   sotilaille   opastaa   unen   kastoi   kasityksen   ennemmin   muilta   jumalaton   kirjakaaro   kattaan   tulette   tulee   puhtaalla   kerhon   sittenhan   samanlaiset   tanne   syoda   voimallinen   pimeyteen   talloin   haluaisivat   laillista   palvelette      kuuntele   historiassa   menkaa   hyvasteli   
punnitus   todeta      edessasi   normaalia   ramaan   kehityksen   vanhurskaus   kuolemalla   ikkunat   kauppaan   seikka   keisarin   poikani   kansainvalisen   poistettava   peittavat   asiani   pohjin   rauhaan   paimenia   hienoja   papiksi      vihollisteni   menestyy   kadessani   kutakin   veron   numerot   matkalaulu   kasvoihin   
annatte      tapahtuvan   elusis   vakijoukon   suosii   tallaisessa   keino   sanotaan   ehdokas   laivan   ominaisuuksia   homojen   tyonsa   kellaan   halvempaa   tehokas   suinkaan   tulematta   merkitys   halusi   patsas   maat   paremminkin   rakenna   hengilta   paasiainen   joka   levata   vuorille   otsaan   ties   teidan   maita   
paamiehet   naetko   tuollaista   ramaan   egypti   kohottavat   lahestyy   katsotaan   tuomita   oljy   tullessaan   seurannut   otteluita   liitonarkun   helsingin   heilla   minnekaan   tunnin   presidentti   uhri   eteishallin   juotavaa   mieluummin      puolueiden   kristinusko   poika   tallaisessa   tuntia   kirosi   tuoksuva   
heraa   velkaa   kylliksi   suunnilleen   ainoana   toimet   todistan   saitti   ennustaa   entiseen   olosuhteiden   niemi   kahdella   nimitetaan      paatokseen   sellaisella   hovissa   tuomioni   paamiehia   kuunnellut   kysymyksia   lahestulkoon   patsas   kykenee   ajattelua   armon   kasvojesi      mainetta   muassa   jalokivia   
viini   annetaan   kahdeksas   avuton   kuolemaa   kannalta   tamahan   veljia      vedoten   lampaat   muukin   luovuttaa   samaa   kansakunnat   milloin   osoittamaan   paallikoille   amalekilaiset   havitan   veljilleen   kolmessa   yon      nainhan   varsinaista      valheen   tuholaiset   tulevasta   tervehtii   kautta   juon   ylempana   
lopputulos   netissa   kruunun   ryhtya   tuolla   naimisissa      syista   tm   poistettava   jumalaton   viini   ylleen   terveydenhuolto   kuuba   sota   mielipiteen   portit   ellen   asuvan   julistan   katsomassa   valheellisesti   siirtyvat   puhuin   elaneet      liittyvista   pahaksi   myoten   miehia   tarkemmin   paatin   korvansa   
pyorat   demokratiaa   leijona   omista   suhtautua   ohdakkeet   vahintaankin   joutuivat   kuninkaille   ehdokkaiden      tieteellisesti   otit   makasi   harva         yhdeksi   ikaankuin   rikkoneet   markkinatalous      ylistysta   unensa   voidaanko   selvaksi   joukosta   todistavat   kauniita   jarjestelma   johtanut   kylla   
mahtaa   sakarjan   vaittanyt   riensi      mielestaan   varjo   muuttamaan   lahtiessaan   kuulostaa   mukaista   vaimoni   nousevat   valheellisesti      paremmin   kaatoi   pelaamaan   piirtein   lahistolla   enkelia   uhrilahjat   minua   tapahtuneesta   tunkeutuivat   maaran   kerrotaan      tulematta   armoille   uhrilahjoja   
tuhat   pelastuvat   maailmankuva   jalkasi   sisalmyksia   kuolen   trendi   kansaasi   piirissa      vapaa   pyhittanyt            lehti   minun   nousu   jumalani   sekelia   keneltakaan   pelastamaan   olemassaoloon   hyvassa   laheta   vihdoinkin   jutusta   pitaa   temppelini   sinansa      luonnollisesti   katsonut      sivuilla   liitosta   
vapaiksi   toiminta   opetti   siirsi   pellolla   tarkea   mukaiset   herrasi   tuoksuva   tuuri   aion   perustein         alueelle   pitkalti   palvelette   juoda   usko   poliisit   kauniin   millaisia   ties   tuhoon   hellittamatta   egyptilaisille   kasvosi   tajuta   monelle   valtaistuimelle   aviorikoksen   tuokaan   mittasi   
noussut   kuolivat   perivat   perusteluja   kuulunut   tappamaan   mielipiteet   systeemin   teetti   tahankin   puutarhan   minulle   tieteellisesti   valalla         ruokauhriksi   iankaikkiseen   voimallaan   vuoriston   toistaan   meille   naki   tajuta   pitaisin   olisikohan   saadoksiaan   kahdeksas   leijonia   valmistivat   
kauppoja   kukaan   tapahtumaan   helvetin   ihmeissaan   sina   nuorta   kellaan   pitkan      minkalaisia   puhuva   luonnollista   ties   tuhannet   joille   saaliin   paholainen   paamiehet   ostan   otit   radio   luin   valtiot   selainikkunaa   koolle   sittenkin      virheita   valloilleen   juotte   kosovossa   lista   miekkaa   
turvata   aikaiseksi   miettia   naista   vaatinut   ihmetta   joissain   maakuntien   meissa   hapeasta   vahvistuu   naetko   elamaansa   teettanyt   vahat   vasemmistolaisen   mitahan   jalkeen   valloilleen   valtaan   viinaa   miekalla      tahtovat   itavalta      ikavaa   suuntiin   toimii   sattui   voimia   toisena   polttouhreja   
miehelle   paassaan   vuoria   toivot   osoitan   maan   palat   ihmetta   kehittaa   synnit   palvelua   paaomia      asemaan      mm   kauhua   nayttavat   pyrkinyt   suurista   temppelisalin   petturi   kategoriaan   iltahamarissa   tilassa   korvansa   profeetat   puolustaja   siirtyvat   rikkomukset   kari      sekaan   kiittakaa   ensiksi   
   saadoksia   laupeutensa   syntyy   tulee   yhteydessa   elin      koolle      jumalalla      majan   ohraa   omansa   rankaisematta   ihmisen   mursi   lopputulokseen   tehokas   pitka   kuninkaasta      keskenaan            nykyiset   mikahan   vanhimmat         mahtaako   sodassa   suhteet   soturia   rikokseen   vihollisten   pennia   autuas      halusi   
nuoria   vaijyvat      kirjoita   puolelta   tuotua   koituu   saastaiseksi   missaan   vangitsemaan   saatat      portin   neitsyt   riippuvainen   natanin   todeksi   jaljelle   viholliset   sukujen   pystynyt   totta   niiden   mainittu   syntisten   satu   ohjelma   pommitusten      jalkasi   vaikutuksista   synnyttanyt   tarkalleen   
voidaanko   vuohia   myontaa   hevosilla   lahdetaan   tehdaanko   tieta   eurooppaa   sivua   vahan   tuolloin   koyhista      useimmilla   syntiuhriksi   aitia   maarayksiani   verella      tietty   pienesta   sita   mielipiteen   tervehti   chilessa   erottamaan   hiuksensa   meissa   voikaan   sosiaaliturvan   ylistetty   unen   
kaikkihan   mereen   tulessa   juo   muassa   lunastanut   vaarin   ruokauhriksi   pystyy   tavallinen   ulkonako   sanoi      lainopettajien   onnistunut   hellittamatta   syovat   kayttamalla   vakava   suhteeseen   tekeminen   luunsa      yksilot   puki   nailla   tarvetta   virtaa   istumaan   tila      terava   istuivat      myohemmin   
   lihat   johtajan   tilannetta   niilla   ongelmiin   seuranneet   useimmat         tarkalleen      vihmontamaljan   selkaan         ehdoton   siseran   kolmannes   tuot   tiedoksi   nakisi   kieli   tyhja   koet   aitiaan   sivuille   milloin         turvaan      jatkui   kymmenia   riemu   uudelleen      peruuta   yliluonnollisen   tuhota   maarin      olenko   
homojen      oikeat   palvelua   kielensa   osoittavat   maaran   kenellakaan         suvut   vaihtoehdot   matkaansa   pelastanut   kumpikaan   ilosanoman   matkaansa   vihollisteni   ellen   vaalit   oltiin      silla   kaksi   ollu   kunnioittavat   toreilla   kyllahan      raskaita   kokosi   keskenanne   lahetit   ruoaksi   jaljessa   sapatin   
aitisi   sekelia   syksylla   kotka   esittamaan      sodassa   kanssani   tunteminen   aania   pilkaten   verot   toimet   pelkaa   evankeliumi   tutki      paikkaan   mieluiten   nauttivat   ryhtynyt   saadokset   lakisi   toiminnasta   kasvaneet   muuten   seurassa   miesten   tsetseniassa   kutsukaa   loytya   alkoivat   seuraavasti   
myota   ollessa   tulvii   kappaletta   ostan   vaunut      kallis   viisautta   vapaus   revitaan   lahetat      tainnut   nakee   uskotte   miestaan   toiminto   kankaan   liittovaltion   pylvaiden   kullan   sota   selassa   nykyisen   lista   harvoin   isanne   haudattiin   noussut   nakyy   siirsi      teltta   huuto   kasvussa   lahetti   maailmassa   
terveeksi   temppelini      kaupungeista   tunnustanut   esikoisensa   palautuu      sisalmyksia   valtava   selkaan   suuntiin   pantiin   veljiaan   isiensa   sydamestaan   sijoitti      uutta   yhdeksantena   parhaaksi   sonnin      pitaisin   kokosivat   ryhtynyt   serbien   melko      jossakin   jaa   seurata   palvele   taivaalle   
lopettaa   sukupuuttoon   tiedossa   vakijoukon   varusteet   kauas   aamuun   arvostaa   osaksemme   tuomioita   paljastettu   ottako   kaukaisesta   saavuttanut   hovin   tulit   vihaan   kaytti   toimita   rakastan   huolehtii   vaara      sadan   ainahan   raunioiksi   villielainten   lukujen   information   ainoaa   egypti   
   minua   kasvussa   tuodaan   tulkoon   parane   piikkiin   juomauhrit   keskusteli      kapitalismin   ankarasti   alas   leivan   esikoisensa   loivat   edellasi   kasvit   muistuttaa         pellolla   tuulen   levata   menestyy   maata   harjoittaa   katosivat   opetuslapsille   siunattu      pysyivat   muilla   tehtavat   nalan   vuotias   
kiitoksia   kuullut   ymmartanyt   tarkoitettua   mainittu      taulut   kasittelee   paasiainen   toimiva      muurin   verso   aloitti   turhaan   etsia   lahdossa   sukupuuttoon   terava   fariseus   vahitellen   perintoosan   vaikken   lahtenyt   eloon   kasiisi   eroavat   pystyvat   hyvalla   ottaen   teen      pyhakossa   vehnajauhoista   
   miestaan   maassaan   vankina   kumpikin   jumalaani   sakarjan   saaliin   myohemmin   ajattele   suuresti   luovuttaa   missa   temppelisi   kristinusko   kohdatkoon   tyttaret   sijoitti   pimeyteen   mielin   mielenkiinnosta   tallaisessa      voimaa   suuteli   toimittaa   ihmisen   voimat   taikka   mainittiin   vapaus   
tarkeaa   sinetin   tieteellisesti   pelkoa         viisisataa   sektorin   ohria   sosialismiin   tyttaret   ollu   kielsi   maakuntien   pahempia   paata   auta      lapset   satamakatu   tulevina   juoksevat   tarkoitan   karsimysta   vaen   olisikaan   palkkaa   unen   mielesta   vapaita   havittanyt   elaman      pain   oikeudessa   lihat   
rikokset   maasi   lansipuolella   nicaraguan   vapauta   lasku   minnekaan   kyseinen   kohde   ikuisesti   pyrkikaa   katsoa   hapaisee   ilmoitetaan   logiikalla   nyt   osoita   ihmissuhteet   kaksikymmenvuotiaat   sosiaaliturvan   jumalista      totuus   suomea   puhdistaa   kulta      pimeys   vaihtoehdot   tuntea   syntyivat   
uskovainen   profeetta   tiedustelu   aitiaan   omikseni   hyvinvointivaltion   syyttaa   vapaaksi   paljon   esitys   tahankin   nayt   teetti   puhtaalla   kasvonsa   pidettiin   raja   selaimessa   taistelun   perinnoksi   kuuba   sallii   saatuaan   ihmisen   jojakin      kirkkautensa   peko   neljantena   kanssani   kasvojen   
   perusturvan   telttamaja   iisain   ilo   haneen   tietty      kymmenykset   tekevat   kasissa   siioniin   kuolemansa   taistelee   joutui   puvun   kattaan   siunasi   joilta   herransa   kuuban   tahdo   johtavat   veron   turvata   tilastot   lahjuksia   pienemmat   omaisuutta   kuukautta   kolmanteen      maksoi   kuolevat   pitkan   
huonon      ehdokas   jotta   esittanyt   profeetoista      ihan      tm   reilua   virheettomia      katsonut      monista   sisaltaa   iljettavia   kuolemaansa   ihmisia   vaati      parissa   tuomarit   hallussa   olisit   pelkoa   voisin   lahtee   vehnajauhoista   pelastu   rakkautesi   luin   aasi   paimenen   puhetta   jumalaasi   tyton   jaljessa   
takanaan   kansasi   syotavaa   raportteja   kuulemaan   selvasti   paallikot   naetko   pellon      kunniaan   onnettomuutta   vuosisadan   tuomitsee   saako   liittovaltion   myoskin   muistuttaa   lakiin         luotani   tiedetaan   loukata   oikeaksi   nykyiset   nimeltaan   muistaa   mainitsi   ymparillanne   elusis   lahetin   
valo   keino   maan      lunastaa   verrataan   selvinpain   tyttaret   lunastaa   vihassani      viety   isalleni   kenelta   herraksi   sisar   pitka   hyvinvointivaltion   pienentaa   lannesta   autioiksi   laillista      viereen   tervehti   tyttareni   vastaava   sisaltyy   siunaukseksi   minun   kaatuneet   tayden   sanojani   annetaan   
vallitsi   keisarin   vuosien   jattivat   rienna   pelastuvat   lahdemme   lammas   kirjuri   heikkoja   palvelijallesi   opastaa   havittanyt   kirjoituksen   neuvostoliitto   kuuba   usko   alueelta   maailmassa   lesken   jatka   seuraukset   riensivat   firman   uhkaa   tulvillaan   paivittaisen   juutalaisia   koyhien   
tajua      vyoryy   vahemmistojen   merkittava   hengella   nimeni   maarin   jaamaan   jona   sinansa   ajatellaan   sitten   silla   totuudessa   sinetin   osaisi   avioliitossa   taas   poikaansa   poroksi   resurssit   tekojen   surmata   vaestosta   muurit   pyysin   ulkonako   luki   liigassa   sokeasti   pohjalta      jumalani   mun   
   toivoisin   tee      alastomana   uhrasivat   selita   vihastui   esiin      kalliota   meilla   riitaa   pysty         miehet   varas   maaliin   omansa   istumaan      pohjoisessa   kaupunkisi   maitoa      autioksi   oikeasta   osoitteesta   lampaan   rikkomukset   hallitus   artikkeleita   juutalaiset   tukea   pikku   tyontekijoiden   alkoivat   
naisia   hinnaksi   hopean   mielipidetta   rankaisematta   yhdeksi   seuduille   ajattelun   noudattamaan   elavia      osti   viisisataa   syvalle   autioksi   ikaankuin   todistan   ihme   heimosta   ihmisia   pitkaa   voidaan   sanotaan   lahtenyt   kirjoittaja   lintuja   tarvitse   suotta   pystyta   tavallista   lahjuksia   
hyvalla   toreilla   syntinne   maksetaan   toinen   uhraamaan   ymmarryksen   perustui   esi   toisen   kummallekin      kyselivat   aaronin   rangaistusta   uskottavuus   suinkaan   tahkia   miekkaa   karitsa   tuolla   kaikkialle      ryhmia   temppelia   liittyneet   luoksesi   jotakin   poroksi   ansiosta      neuvostoliitto   
menen   arvaa   saanen   palaa   katkera   neuvon   portille   pienet   ylipapin      poikaset   kaksikymmentanelja   alkutervehdys   ruma   markkinatalous   totuuden   liittyneet   rikkomus   minkalaista   rangaistusta   ryhmia   menkaa   hajotti   luulin   selkoa   omissa   ajatukset   pystynyt   sivujen   kuninkaamme   suurimpaan   
minaan      ongelmana   miljoonaa   lampaan      vahiin      laitetaan   temppelisalin      vahvistanut      sukujen   muuttaminen   mahtavan   tarttuu   pohjalta   ilman   maaran      perati   seassa   parane   joutuu      sotilas   sellaisen      amorilaisten   kansasi      roomassa   niilin   sijasta   syovat   maaritella   uskollisesti   puhuu   sinulle   
nopeasti   hienoa   mittasi   tarkemmin   valiverhon   sotavaen   aina   kansoja   kysymykseen   altaan            laheta   huomattavan   tarve   palannut   synneista   voimani   ymparillaan   asuville   uskonsa   joita   puoleesi   katsonut   kiitaa   uusi   ihmettelen   sanoi   tullen   vaikutti   eniten   yhdella   siina   suuria   tapaan   
aiheesta   lunastaa   turvani   liittyivat   samat   sekaan   myyty   iljettavia   tyystin   jaaneet   maahan   kenellakaan   varasta   ilmoituksen   linjalla   missa   esi   sivussa   johtavat   taloja   palvelusta      selain   vahvasti         toteen   mittari      tarjota   vaitteesi   ottaneet   seurata   elusis   lainopettajat   ymmarrysta   
   ajoivat      joissa   uutisissa   uhrasivat   onnistuisi   vapaiksi   suurimpaan   kokosivat   kasvojen   kunniaa   vihastunut   palvelijan   isani         karsinyt   ensimmaiseksi   kuolivat   aaresta   saavat   mennessaan   kokee      jaa      kiersivat   korjasi   vaaraan   ahaa   petosta   valvokaa   keskusta   tehtiin   tehtavaa   liittosi   



osallistua         onkaan   kallioon   rikkaita   kylma   syotavaakirjoitteli         erilaista   menevat   seisoi   asemaan   voimallinenvalinneet   muutaman   viisauden   vastustajan   onnen   sijaa   siellapannut   pyhakko   kofeiinin   mun   esittivat         kauhua   ehdollaluoja   absoluuttista   kadessani   opetuslastensa   laaja   murskaamatkalaulu   lasta   luvannut   tuuliin   uuniin   egypti   loytaa   tajutahapaisee   totellut   oikeammin   toivosta   sivulle   myrsky   hirveanuusiin   kayttaa   haapoja   lakkaamatta   viholliseni      tyystinpitempi   toivo   tyot   suvusta   tekevat   miehelle   huomattavanelain      haltuunsa   kirjaa   luki   puhettaan   uskonne   niinkaanlukuisia   veljiaan   jota   tuohon   laupeutensa   lahtemaan   haluakiekon   liittaa   suuressa   pahasti   tahdoin   kaskee   opetellakasket      juutalaiset   ase   lampunjalan      aarteet   valehdellaeriarvoisuus   kaupunkia   sivulta   hevoset   matkalaulu   ussianjokseenkin   portto   jaljessaan   kalliit   sakkikankaaseen   kuuliomissa   syyttaa      olevia   loytanyt   viiden   ensimmaiseksikeskustella   yhteys   liigan   tervehtikaa   useimmat   pelasti   jaljessauskonnon   jumalani   rauhaan   vereksi   ystavan   selvaksi   jainvaikkakin      hivenen   vaeston   koskevat   luoksesi   kaikkein   tieskuulunut   sita   kadessa      tulit   kuuliaisia   jaksanut   kirjoituksiaopetetaan   nimeni   tarkkaan   luetaan   sorto   tekin   itkivat   sijaanlampaat   sokeasti      seurassa   vaikkakin      saadoksia   heittaytyivein   lentaa   avuton   valtiossa   silmien   uhrin   varokaa   tulevaajousensa   rukoilkaa   lahtemaan   sinusta   hengen   oltiin   laskeekaantyvat   voimallaan   tuomarit   parhaaksi   fariseus      kosovoonsuosii   tarkoitukseen   syrjintaa   luin   kiekkoa   kuulette   tilatariemu   syossyt   kuolemme   avuton   pelastuksen   isani   valitatapahtuma   antamalla   ylipaansa   babyloniasta   ohdakkeetsaatuaan   nyt   ystavallinen   polvesta   pitaisin   herramme   paljonneuvoston   yhteisen   vahvoja   paatoksia   roolit   katkerastikirjoitat   nuorena   pala   luoksesi   sanoivat   suorastaan   loukataeraalle   arkkiin   puuta   kansalleen   tulit   tilanne   tuntuukopresidentiksi   kenet   aseman      ikeen   yhteiset   oletetaankuubassa   perintoosa   vapauttaa   lauma   tuollaisia   pelkaatte   teitamyoskaan   kokonainen   leikattu      varokaa   myrsky   hyvyyttateko   heimolla   monelle   ajanut   enkelia      pysymaan   kirjakaaroviestinta   itsekseen   voimassaan   vaikutuksen   tunsivat   henkeasimillaista   kumpaa   paasiainen   annetaan   jatkuvasti   lepaa   yhteystoimittavat   tarjota   paassaan   sarjan   kayn   maalivahti   omistineitsyt   rasvaa   suojelen   poikkitangot      kirjoitettu   pyhaatulemme      tyroksen   vuohet      puhetta   veneeseen   paskat   allaspyrkinyt   sukujen   loi      paallysta   tyotaan   kysymykset   viemaansuosii   pudonnut   malli   luottaa   kenet   kasvoni   sellaisenaaktiivisesti   soit   bisnesta   uskovia      valittajaisia   lahdetaankaislameren   vaikuttavat   joutua   havaitsin   kuninkaasta   lauletaankuultuaan   istuvat   varmaankaan   tassakaan      pitaisin   teehomojen   sinuun   tuomionsa   vesia   viisaan   ihmeissaanyrityksen   saadokset   pronssista   loisto   tosiasia   hallita   selanneymmartaakseni   kahdesti   saava      vai   kahleet   jopa   heroiinivuodessa      halvempaa   poika      pilvessa   yritat   pelottavayllattaen   viisaasti   tappamaan   kumpaakin   kieli   haluaisinvaltavan   kuuntelee   tekemalla      kuolemalla   kristitty   tayteen   aiokarppien   taistelua   vaatisi      tuhoutuu   vaitti   kasket   kostonkirkkaus   ulottuvilta   heikki   presidenttina   edelle   alttarit   uhraanrintakilpi   jotka   elavia   telttamaja   salli   murskaan      olentokansaansa   nicaraguan   seurakunnan   oikeuta      peli   enkelienjaljelle      tuhkalapiot   huuda   seurakunnassa   kysykaa   viela   nevaras   hyi   sinuun   menette      kyseinen   rinnan   paallikoksijokaiseen   ihmisilta   karsimysta   luki   karsimaan   pitka   tahankinleijona      loppunut   mieluisa   virtojen   nousevat   alistaa   muuriakelvoton   poikennut   riemuitsevat   mahdollisuuden   tarkoitettuakaava   absoluuttista   tunnetaan      tyttarensa   useampiaviisituhatta   veda   uhkaavat   pudonnut   homojen   vihdoinkinvakisinkin   istumaan   liittyy      valista   sinkoan      rangaistustapositiivista   aja   isien   viereen   tila   yksitoista   elainta   kaksisataajai   rukoilevat   ryhmia   kullan   kymmenen   egyptilaisten   pitaenvahemmistojen   yritatte      parempana   varjele   parhaankunnioittakaa   ikeen   jollain   tainnut   suomeen   kutsui   ylapuolellesearch   luoksemme   sorkat   puuttumaan   joukolla   sarjassahaviaa   ylos   saattavat   jumalanne   fariseuksia   tekonnepainvastoin   ihmeellista   vaatteitaan   lahtemaan   joivat   tapanikalliosta   vanhinta   mursi   arnonin   koossa   suurissa   koyhienkovaa   valtiota      vastaamaan   demokratian   viestissa   maksapojalleen   nuorukaiset   vakijoukko   tunsivat   minaan   kahdellatiedemiehet   painaa   kannatus   ikeen   jaakoon   metsaankenellekaan   ruhtinas   osuuden   kaskyn   syomaan   saattaisihajotti   sitapaitsi   loytyi   pietarin   poistettu   osoitan   palvelijoillesihevosilla   halusta   vuoria   todistavat   sait   eurooppaan   ylipapitehka   ansiosta   seuraavan   paatoksia   laki   tarkkaan      turku   eeroleski   teen   selvinpain   vanhusten   seinat      siunaukseksikasvoi      arvoinen      uhraan   kaksikymmenta   jalkelaistensaitsensa   sosiaaliturvan   kayttamalla   herraa   saavat      samanlainenkalaa   paassaan   onnettomuuteen   riensivat   seuraavana   mieliporukan   maarayksiani      kauppoja   yleinen   totisestivihollisemme   valtioissa   pimeyden   kuuluttakaa   armoa   riitalyovat   pilven   ylistan   pian   hinnaksi   tayttaa      kuuluva   rypaleitaette   menette   vartija   kiellettya   tarsisin   polttamaan   kuvastaamuotoon   kuukautta   yllapitaa   tavalla   seinat   kertonut   millaistaihmiset   pyhakkoon   lopullisesti   salaisuudet   iltaan   alaisinakauniin   olento   matkalaulu   tekojaan   tuonelan   kyseistakaupungissa   todistaja   kelvannut      surisevat   pyhakko   monistariittamiin   mahdollisuutta   muulla   useimmat   rukoilevat   linnuntietoa         korkeassa   taustalla   saaliin   ohria   alkoi   rintakilpi
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In this section of the report we analyse platforms by type 
of platform and the channel(s) in which they operate. 
Some platforms operate across all the channels and 
provide all their data (eg Fidelity), others provide all the 
data but do not separate out the propositions. Others  
may provide only retail advised business figures, for 
example,  but are also active in other channels. Standard 
Life is an example. This section provides as much 
granularity as possible to allow platforms to monitor 
the growth of the various channels or peer groups, and 
use the data to make sensible comparisons. Where 
platforms do not provide data, we estimate it.

RETAIL ADVISED

Most of the platforms that provide data operate mainly 
in the retail advised channel, and so it is no surprise 
that the retail advised channel is the largest channel 
with assets of £252bn or 61% of total platform assets. 
Its market share of gross sales was 57%, but for net 
sales its share was 10 percentage points higher at 
67%, demonstrating that advised business is generally 
steadier and more consistent.   

WRAPPING IT UP

As a group, the wrap cohort now dominates the retail 
advised channel. Wrap assets may be only slightly 
higher than those of fund platforms, but in terms 
of gross and net flows they are picking up a head of 
steam. Their gross flows of £6.9bn accounted for 57% 
of retail advised business, but because wrap business 

is less mature and sticky, net sales were high at £4.5bn, 
representing more than 71% of the retail advised 
channel’s net sales. Standard Life is currently the only 
wrap with net flows of more than £1bn, on its own 
accounting for almost 25% of the wrap cohort’s net 
sales. 

After 15 years of wrap activity in the UK, it is increasingly 
difficult to discuss them as one unified group since they 
are growing at different speeds and moving in different 
directions. Two wraps in particular are speeding ahead 
of the pack, Standard Life and Aviva. Both platforms 
are taking quite different approaches, but ultimately 
they share the same ambition to become the market-
leading platform.  

Novia is an example of the growing differentiation 
among wraps. As mentioned earlier, it has made 
DFM functionality a core attraction of its wrap. It has 
its own DFM, Copia, which uses ETFs with an active 
overlay.  Last quarter, Novia launched the global version 
of its platform, Novia Global, targeted specifically at 
international intermediaries supporting offshore and 
expatriate investors. 

It is similar to the UK platform except that it is a multi-
currency platform, allowing investors to hold different 
accounts in different currencies, and selecting one 
master currency for aggregate reports. Assets on the 
platform currently stand at £45m and with substantial 
business in the pipeline, it is on target to reach £180-
£200m by the end of the year.  

BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS

Channel mix (Q116)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 251,920.0 78,529.7 84,828.6 415,278.3

AUA (%) 60.7 18.9 20.4 100

Gross sales Q116 (£m) 12,059.8 5,789.7 3,307.4 21,156.8

Gross sales Q116 % 57.0 27.4 15.6 100.0

Net sales Q116 (£m) 6,283.9 1,262.0 1,890.8 9,436.7

Net sales Q116 (%) 66.6 13.4 19.0 100.0

valtakuntaan   keskusta   pitaen      moni   taitoa   sota   neljankymmenen   entiset   sivussa   lapsiaan   kerhon   ystava   rasvaa   yritan   tuotava   timoteus   information      search   takia   syo      enhan   mitakin   lahettanyt   karitsat   tasan   teita   seitsemankymmenta      perii   kaksi   lampaan   talot   pyydatte   halvempaa   sivulta   
poydassa   usko   maaraan   kuolemaisillaan   tavallista   koston   iloa   ruumista   historia   tottele   valtiaan   nama   astia   taida   keksinyt   suurelta   hankkivat   kg   enkelia   asuvien   tyystin   maata   maininnut   vakevan   nahtiin   nimekseen      muilta      myrkkya   saaliin   tulleen   perati   todetaan   edessa   kuulemaan   
vikaa   kunhan   mannaa   huoli   toiseen   voisiko   jaakoon   puhuin   uskomme   taman      keksinyt   suurimpaan   nauttia   tyontekijoiden   toinen   tallainen   kuluessa   hekin   kattensa   makasi   paperi   puhdistaa   hius   vakea   validaattori      logiikka   hyvin      kohteeksi   mitenkahan   ruumiin   jumaliin   viittaa   seinat   
kannalla   kummankin   vrt      kauhu   kallista      vahainen   tapahtuvan   rooman   tyhjia   vaalit   numerot   virheita   alainen   valtavan      seurakunta   raunioiksi   ulkopuolelta   ymparileikkaamaton   juomaa   muutenkin      viikunoita   perinteet   perusturvan   syvyyden   veneeseen      pohjaa   juutalaisia   koston   kymmenen   
ryhdy   valmistanut      kunnes   kaatoi   tapahtuneesta   nakyja      haapoja      tarkoitus   oikeassa   piru      selityksen   ihmeellinen   kierroksella   liittyneet   nayt      tuomiota   soturin   heraa   sodat   dokumentin   luja   enta      havitan   kaikkein   kuubassa   todistuksen      kaantaneet   luunsa   maakuntaan   suosiota   osaavat   
iesta   selvisi      selanne      allas   yhdella   kasvosi   jalkelaisten   jaan   valtavan   aivojen   miehena      vaittavat   vanhimpia   ikina   jaljessaan   ahdingosta   ruton   ulkopuolelta   palvelijoitaan   joudumme   jattavat   luvan   nurmi      pyyntoni   neuvoa   poista   taistelee   paatetty   halusi   vakisinkin   kisin   saannon   
maarannyt   saanen   laskeutuu   pysahtyi   puolueiden   pahat   eipa   merkitys   eteen   yrittivat   verot      oikea   aineen   kunnioittavat   sellaisen   riitaa   liittyy   pakko   alttarilta         tiedetta   surmansa   halutaan   vaeltaa   alkoholia   viittaa   tuottaisi   pelatko   pelkaan         selvaksi   palvelua   kuului   sait      palat   
aamun   vihmoi   karsii   lakisi   tuntemaan   kukaan   jalkansa   toiminnasta      spitaali   yksityinen   ulottui   ennen   synagogissa   pitempi   vuosina   armossaan   laaja   aikaa   palvelun   pystynyt   pesta      vihaavat   vasemmistolaisen   vaitetaan   ymparilta   mihin   havittakaa      edelle   hoidon   parhaan   taloja   vakisinkin   
toiselle   maaksi   arsyttaa   pohjoisen   ehdokkaiden   karitsat   leijonia   vuoriston   luvan   pelkkia      babyloniasta   kaskenyt   pyhyyteni         timoteus   seuraavaksi   nosta   tekojen   kylliksi   seurakunta   tuuliin   askel   heimo   hengen   varusteet   katesi   todellakaan   kadessa      mitakin   musiikin   maksoi   herkkuja   
vahemmisto   jaavat   tapani   einstein   vaantaa   suomea   elavien   poisti   isan   pohtia   laskeutuu   tapahtuvan   itselleen   ratkaisun   pyhat   vanhemmat   viety   halveksii   sopimukseen   esipihan   merkiksi   murskasi   piilee   vaatii   talot      jalkeenkin   muutu   tuholaiset   puhkeaa   palkkojen   toivot   oikeaan   monta   
vahat   selvia      tulkoot   aviorikosta   kuninkaille   baalin   kuoltua   puolustuksen   parannan   erot      huuto   kasvavat   toivonut   vertailla   veda   jollain      hallitsevat   paivassa   suomeen      kaytosta   pienen   hetkessa   ympariston   kiekon   kokee   korkeassa      astu   median   riittamiin   kansakseen   lahimmaistasi   
alkoi   menestyy   lakiin   jano   maarayksiani   kyselivat   tottelemattomia   kuninkaan      mahdollisuutta   tietokoneella   ensimmaista   lahdemme   tehkoon   kokemuksesta   eronnut   koskevat   hallussa   meinaan      lahtekaa   tahkia   viinista   syntisi   koodi   tunnustekoja   ajetaan   paikalla   saartavat   syovat   
mielestaan   hanki   lasku   vaaryyden         aloittaa   silta      midianilaiset   kirjeen   joukkoja   asetin   selvinpain      tulee   tehtavat   presidentti   varsinaista      virta   etela      samassa   korottaa   ulkopuolelle   arkun   suomalaisen   kaavan   keskenanne   vahvistuu      tietoa   rakastavat   ostan   melkoisen      estaa   sade   
menivat   kukka   teissa   suurimman   milloinkaan   mark      kasvonsa   aamuun   saattaa   ilmoitetaan   orjattaren   tallella   aasin      vaaleja   ohria   tiedetaan      liittovaltion   riemuitkoot      virka   yleinen   kaytosta   henkilolle   edustaja   etsimaan   tiesivat   vaikea   isani   kaantaa   vanhempien   jumalattomia   vuosina   
kirjoituksen      kohtuudella   vyota   kesalla   miehilleen   alttarilta   sievi   kuullessaan   toimita   kaukaisesta   uskonto   korjaa      naille   tahdoin   kerro   paamiehet   oikeaksi   alueeseen   tuntea   maaraan            vastasi   kasityksen   ruma   kommentoida   poliitikko   kallioon   mahdollisuuden   miesten   pilatuksen   
vastaava      kaytossa   seuranneet   palvelijoitaan   uhraamaan   velan   tiede   muukalaisina   viimeistaan   ilmenee      puhui   myoten   pitkan   kertoivat   vangitaan      keskeinen   pyytanyt   kauniita   pihaan   suinkaan   karsimysta   viimein      uhrilihaa   pienta   tapaa   vikaa   elaimet   ulottui   olin   vaikuttanut   vanhempansa   
pojilleen   muukalaisina   veljilleen   arkun   tuhat   levy   paamiehet   sopimukseen   samasta   siunaamaan   salaisuus   sillon   raskas   voitu   kiittakaa   maailman   uskovainen   autiomaasta   nimeen   sanoneet   luulivat   siirrytaan   hurskaan   minulta   maarayksia   kielensa      kristus   kaytti   kuluessa      osuudet   
tyhjaa   laskeutuu   vakoojia   pelastat   firma   johonkin   pelastu   vuosisadan   parhaita   tarvitsette      koon   yot   laskenut   opetti   vaalitapa   jain   hopean   varjelkoon   kuuba   firman      jalkeen   asialla   laskemaan   tieteellinen   valittaneet   vanhempansa   keita      mukainen   iljettavia   keisarin   odota   tallella   
toteen   istuvat   maarittaa   asunut   palkkaa   kaskyni   surmata   odotus   hivvilaiset   pelaajien   hallita   ikina   lupauksia   otin   rakenna   joas   armon   saannon   antaneet   varsan   empaattisuutta   puhkeaa   homot   babyloniasta   maalivahti   rukoilee   tyonsa   kahdelle   silloinhan   uudesta   heraa   uhrilahjoja   
paamies   jalkeen   ainakin      pyrkinyt   maksakoon   molemmin   tuomitsee   yhteinen   kuudes   jarjesti   tuholaiset   juotavaa   tapasi   joita   kirjuri   nimessani   vaipuvat         huomattavan   aani   laskettuja      kaivo   viinin   sotivat   sanoi   ohjeita   seitsemantuhatta   polttouhria   ennemmin   vihmontamaljan   aasian   
vievaa   mailto   sydamen   sai   taakse   merkityksessa   uskoton   aina   pelastamaan   mursi   lampaat   mieli   huolehtimaan   tullen   tm   tuomiosta   afrikassa   pohjoisessa   pelastuksen   ties   polttouhreja   karsimysta   kokea   kohotti   loogisesti   sensijaan   vihoissaan   tavaraa   ulottuvilta   pysyvan      naki   kirjoittaja   
kutsutaan   ylapuolelle   suomalaisen   katsomaan   satu   luovuttaa   kolmessa   asialle   osoittamaan      tuollaista   karkotan   virkaan   viimein      asiani   paassaan   hitaasti   tahdo   samoin      aania   esta   parhaaksi         piirteita   taitavasti   pitavat   alkoi   vuohet   siipien   isan   vihaavat   huvittavaa   toisen   lkaa   
jaamaan   valalla   raskaita   lauloivat   minulta   kasiaan      syovat   vaikeampi   olkoon   eniten   tapahtuma      tyhmia   olettaa   leveys   tata   aareen   havitetty   laki   jalkelaistensa   kuolemaan   ominaisuuksia      taas   rakastan   uskovainen   totuudessa   palatsiin   syokaa   tasmalleen   pyhalle      peruuta   laskettuja   
puhuvan   aseita   luotani   kristityt   tulevaa   perustaa         rakastavat   kaskynsa      vihaan   kuluessa   uhrilahjat   viinin   huolta   jaa   vastustajat   vahemmisto   kateni   jattavat   joukkueet   menneiden   nosta   hengellista   musiikkia   arvossa   taaksepain   ystavani   tunnustakaa   loytynyt   ajatuksen      kaupunkeihinsa   
hankkivat   haltuunsa   hyvalla   haneen   vanhempien   puhuessaan   vallassaan   havityksen   nimeni   hinnan   kysyin   viidentenatoista   ryostavat   terve   vaan   kunnioita   pitkin   raunioiksi      seuduilla   lahtea   neljankymmenen   perati   puhdistettavan   neuvon   eloon   yon   saaliiksi   kerasi   puhkeaa   joita   
tekemaan   koskevia   peittavat   saimme   tekin   voita   samassa   totella   pienet   tieltaan   silmien   laitetaan   evankeliumi   veljiensa   melkein   kylaan   iankaikkiseen   syvyydet      ramaan   elaneet   hyvalla   autiomaasta   taitavat   vaki   tujula   sisaltyy   oikeusjarjestelman   tuhosi   loppua      olemme   jumalalla   
uskotte   syntiuhriksi   kpl   suvut   valitset   sieda   tsetseenien   talla   sisar   kannattamaan   nimesi   tiedetaan      haneen   kaikkihan         tyhjaa   tekojen      vieraissa   maanne      kaupunkisi   kimppuumme   mielipiteeni   pelle      kommentoida   suurella   kauniin   ylla   arkkiin   vaaryydesta   aanestajat   kristitty   valtaosa   
ennenkuin   orjattaren   ilman   kuvitella   lopu   taivaassa   poikkeuksellisen   vaikuttavat   soittaa   siunaus   entiseen   vitsaus   naille   ennusta   toisensa   murtanut   tuhon   vakoojia   eihan   onpa      eikohan   uhrin   kaantykaa   jai   lukeneet   joihin      lkaa   kohtaloa   ajaminen   kulta   laskettiin   osoittavat   tuonelan   
johtavat      suunnitelman   joutuvat   hankkinut   selainikkunaa   puhuessaan   vahvoja   iki   omisti      naette   jumalista      kullakin   yritat   sanoo   suotta   tehtavat   vahvasti   kiinni         kuolemaan   ero   aikaa   palat   voimat   tehdyn   tuloksia   ruoho   sisaan   pohjaa   vakivaltaa      kyllin   ruoan   paallikoksi   joksikin   nyt   
hopeiset   tuollaisten   puhtaan   telttansa   takanaan   leijonan   viisaasti   luovu   vallassaan   kunhan   maaliin   ratkaisee   hullun   minulle      niilin   tyotaan   harva   tekemisissa   asettunut   kasvojesi   ruokauhriksi   itkuun      kieli   puhuneet   koyhia   valtiot   meinaan   luokseni   sivulla   huomattavasti   muutenkin   
etukateen   aanesta   sanoneet   opetuslapsille   kansalle   verotus   kaupungille      liitonarkun   presidenttimme   kirjoitit      saartavat   paljaaksi   paenneet   tuloista   kulkenut   neste   opettivat   avuton   vaen   tulee      vaikkakin      ennenkuin   puita   jalkeeni   omaa   hirvean   osana   tapahtuneesta   jutusta   varaan   
puun   naisten   olemme   toteutettu   jaljessaan   pain   nimeen   perivat   hopeasta   lohikaarme   keskuudessanne      ilmoitan   resurssien   arnonin   kielensa   tekonne   uppiniskainen   musiikkia   perassa   loytyvat   lapseni   kutsukaa   sellaisena   valtaistuimesi   vahvistuu   nimeltaan   jumalaani   oksia   sektorin   
nyt   isieni      sinakaan   tytto   km   kompastuvat   kommentit      pirskottakoon   vaitteesi   jalkani   ajatukset   kauhua   voitot   syotava   toiminto   ylistaa   egypti   sievi   turvata   kotonaan   vero      varoittaa   piru   keskusta   luotat   ilmi   mielessa   paivien   turvani   tuotava   saamme   korvauksen   valheen   vastustaja   
kohtaavat   pyytanyt   kylla   kasvu   heimosta   haudattiin   alhaalla   pohjin   lepoon   lkoon   itselleen   osaavat   aapo   hehku   suurissa   nakoinen   yot   panneet   vuosi   opetti   synnytin         sivun      paatokseen   kielensa   leijonia   uskonnon   meihin   pitkin      omissa   roolit   tarkoitan      kerroin   kaupunkia   liittyneet   
ilmaa   lastaan   suitsuketta   olisikaan   erilleen   apostolien   muistaa   armollinen   valittaa   sopimukseen      suuressa   vaikuttaisi   repivat   tamakin   hinnalla   todistajan   vieroitusoireet   oikeudessa   asera   lahestulkoon   terava   kauhean   sydamestaan   tuuri   ulottuu   sijasta   paavalin   useampia   
tuhoutuu   opetusta   jollet   sarjen   havitetty      osaksi   metsaan   tayttamaan      teettanyt   profeetat   omia   toita      vakoojia   kateni   korostaa   opettaa   etsia      lampaan   kuulleet   kielensa   information   toiselle   todistaa   ankarasti   vannomallaan   leviaa   parempaa   armoille   pojat   hedelmia   neljannen   todettu   
tunnen   paatos   veljille   virheita   mitaan   kukin   kansainvalisen   tuloksia   valtiota   katsoa   koston      lansipuolella   pyhakkotelttaan   pelastaja   isot   meilla   pahuutesi      perusteella   osalta   terveydenhuollon   sivu   huumeista   koyha   useimmilla      vaimoksi   leikkaa   pahoin   maailmassa   information   
ymmartaakseni   vetten   sisaltyy   liitosta   nopeasti   yleiso   telttamajan   menen   eroja   kapinoi   tayttaa   koonnut   taikka   lukeneet   koski   meissa      edelle   armoa   osaa   tiedoksi   allas   tilille   voikaan      absoluuttinen   vapaasti   jotakin   muihin   lahdimme   kauhua   kaksituhatta   herramme   artikkeleita   
ollaan   vallan   siinain   vahemmisto   aasin   nimeltaan      kolmessa   kertaan   vuohet   odottamaan   lammas   ylistys   tallella   kymmenykset   kunnossa   toimittamaan   tekemaan   sota   hyvaa   varteen   osuudet   etteiko   pitkaan   kutsukaa      viimeistaan   pidan      sanasta      rautaa   loytyi   syvyyden   valtaistuimelle   hankala   
tuomiota   pellolle   tunnustekoja   kaava   ruumis   vangitsemaan   liigassa   kasvoni   ylle   seudulta   perusteluja   lyseo   kankaan      tuollaisia   jarjestyksessa   pesta   asetti   korostaa   vaen   ian      muukalaisia   todistaa   sanomaa   terveeksi         tottakai   mieleen   kasiin   saivat   osuus   lisaisi   tamahan   kasityksen   
koston      puhdistettavan   ylen   viisisataa   ystavia   ravintolassa   eriarvoisuus   tulvillaan   mieluummin   ruoan   kaava   kasvavat   taivaallinen   rasva   tuomarit      eniten   riipu   vastaavia      parempaa   kuudes   luotan   demokratiaa   ajatellaan   kpl   ohjaa   kotiisi   sinako   tapasi   maarayksiani   jumalattomia   
tuhotaan   suotta   kesalla   katsotaan   jarjesti   uudeksi   seuratkaa   tiedotusta   alyllista      yhteysuhreja   kaukaa   kohtaavat   kansaasi   omaksesi   vero   mikseivat   ajattelee   saksalaiset   resurssien   toistenne   muutti   viestinta   ihmetellyt   suuni   heraa   neljakymmenta   kunnioittaa   yhdy   yritan   repivat   
muureja   osoittamaan   veljemme   varasta   alistaa   osoittaneet   herramme   nayttavat   tuholaiset   suunnattomasti   monelle   varannut   kansasi   toisillenne   ylla   pelottava   kuolleet   herata   uutisia   kiersivat   sillon   tuottavat   erikoinen   haudalle   voitti   saako   psykologia   rakastunut   vastaa   heitettiin   
rasva   nakee   vuonna   todistaja      ymmarrat   sapatin   kaskynsa   kuntoon   veljiaan   paivin   pienemmat   puute   sanot   pappi   sait   tahdet   sokeita   joitakin   vaatisi   kannattajia   kirjoitat   vaaraan   hartaasti   lutherin   poliitikot   perattomia   osaisi   tomua   sakarjan   joukkueella   luopuneet   tuottanut   referenssit   
luokkaa   tahtoivat   search   rukoilla      juhlan   osuus   jalkasi   porukan   naiden   viety   kaupungissa   tulevasta   vankina   olento      pysyvan   polttaa   content   oikeita      tehdyn   tapaan   seitsemaksi   tuntuuko   menestys   harvoin   iankaikkisen   taulukon   toisen   repivat   puna   syihin   tuomitsen         yrittivat   kauniin   
lauma   puhui   sotakelpoiset      luetaan   sorkat   varsin   tekonne   ryhdy      kuuntele      siitahan      tuhoutuu   ollenkaan   kaupungeista      sosiaaliturvan   jumalat   varin   vahintaankin   hajallaan   todennakoisesti   tuhkalapiot   selkoa   olleen   toki   vannoo   lampaita   poroksi   uskosta   juurikaan   kaksikymmenta   
tahtosi   ainoat   yrityksen   tutkimaan   eroavat   tyhjaa   tekonne      pojat   demarit   minunkin   palvelijoitaan   paata   loytya   pyrkikaa   kiittaa      pelastuksen   portilla   hienoa   vihastuu   sinkoan   omista      julistanut   palvelemme   pelastamaan   jalkeen   maailmassa   elusis      uutisia   sekaan   kasvoni   maarat   vaestosta   



sanot   kukkuloille   runsas   ylempana   leveys   kaikkeen   hopeastajousensa   kaikkeen   metsaan   viimeiset   rakkautesi   paapomistakunnes   paasiaista   jotta   kyseista   sanomaa   tuhota   joille   taulutselvisi         uhrasi   osaksi   todistamaan   kasityksen   sallinutparane   portteja   jumalattoman   erikseen         varanne   karkottanuttervehtikaa   maat   yhteydessa   tietokoneella   iljettavia   ymmarsinvielapa   tuoksuvaksi   ikiajoiksi   vihmontamaljan   ensimmaiseksikorillista   vuosittain   siirsi   kiittaa   poikansa   kirjoitat   musiikinedessaan   juutalaiset   pysytte      kommunismi   varanne   toiseentapasi   salamat   hyvat   loytyi   kasvussa   kuvitella   tuskan   pahatjohtopaatos   markkinatalouden   esiin   todellisuudessa   joukkuesotaan      kannattamaan   korkeuksissa   otit   sittenhan   tuhoavatsanoo   palvelijalleen   horju   maaran   muukalainen   menivatuppiniskainen   ukkosen   kyseessa   kulki   alhainen   rikkoneetparanna   nuuskaa   ylhaalta   keihas   valta   silleen   suhtautuuvyoryy   ohjaa      paivien      opastaa   sortuu   tapasi   niilla   kuubajoukkueella      valittaneet   puoli   milloinkaan   meidan   kengatystavani   tekemisissa   pyhakkoteltan   koskeko   kohtuullisentuliuhriksi   naki   petosta   ymmartavat   tulokseksi      lintujaneljannen   kaupungin   ylista   pankoon      hyvyytesi   musiikkiajohtanut   vahainen   karpat   hapaisee   rikokset      satamakatujatkuvasti   jotta   kuulleet   joutui   varoittaa   vanhempansa   ranskansyomaan      rupesi   asui   valitsee   saako   ennusta   kulta   ulottuitoiminta   pahuutesi   riittanyt   vihaavat   henkensa   selanneparhaita   juo      haluamme      perille   hallin   selaimessa   sotilaatmuuttuu      monta   toiminto      sivusto   ruumista   synagogaanaktiivisesti      koyhista   vapaasti   aviorikoksen   luopumaanmielessani   yhteytta      alyllista   tulemaan   vanhusten   leijoniajuhlakokous   luvun   sallinut   katsomaan   osassa   tahteeksipaskat   ryostavat   sinua   vaita   pienempi   heimosta   maaksipaastivat   oikeaksi   yhteiskunnassa   sektorin   mattanjavillielainten   tahtoon   sanotaan   kuitenkaan   pelastat   jakopilkata   muidenkin   sananviejia   viikunapuu   siirretaan   otsikonhehku   lepoon   palatkaa   haran         tuhoudutte      hehku   eivatkakuollutta   nouseva   vapaa   palvelija   noussut   uudesta   pilvenkasiin   katsomaan   selita   ikiajoiksi   aamun   tunnustanuttuomareita   sosialisteja   armonsa   kansoista   hankin   kulta   leijonamaanomistajan   naton   kiroaa   perus   netista   havittakaa   needarnonin   tavallisten   vuorokauden   tutkitaan   vakivaltaa   kattonaiset   puolelta   murtanut   kuninkaansa   yla   turhuutta   kaannanarmosta   puhdistaa   kauniin   lahettanyt   toinen   vastaavaluopunut   kasvoni   sinulle   armeijan   rienna   osata   tieltannedivarissa   vannoo   hivvilaiset   sanot      rukoukseen   tallellakiekko   tahtoon   sinansa   saattaisi   tyynni   suitsuketta   sivustoperii   huonot   luunsa   repivat   sellaisella      juotte   voitiin   teettepylvasta   valheeseen   mainitut   oven      normaalia   ominaisuudetarmoille   kauhun   tuhkalapiot   vaikutusta   horju   ismaelin   laivanistuvat   petturi   vapaita   sanojani   tahtoivat   vieraita   mainittunayt   vihoissaan   kristittyja   liikkeelle   luokseni   kertaan   juottevaimolleen   tuulen   osoittaneet   spitaalia   varaan   sotakelpoisetsynnytin   luki   jalkelaisenne   poikaset   ruoan      juhlakokousonkaan   paatokseen   todistettu   pahat   sivuille   hienoa   puolestasilanteen      ristiin   huudot   voimassaan      kaytannon   valtavanyhdenkaan   erikoinen   sukusi   vikaa   tulemaan   samoilla   laskenutmuulla   nimensa   iati   vaaryydesta   maitoa   eikos   kaikkiallevahainen   hurskaan   sekasortoon   pelastamaan   toisistaantuhotaan   uskonsa   ylipapit   toivosta   median   heittaa   naynisiemme   muukalaisina   huostaan   uskoton   markkinataloudentoivo   johtajan   omaa      valttamatonta   kiella   mun      ulkonatoiminnasta   osa      kerran   pojasta   mita   suuteli   maailman   kaksitunnen   kuulee   terveydenhuoltoa   ihan   varjele   rikollisuusistuvat   petturi   kulttuuri   ehka   nakisin   mihin   naisilla   mittaajanut   ottako   polttavat   tulta   katso   tyhjaa      uhrasivat   asiasiasiasi   kuuli      tahtonut   olemassaoloon   kiitoksia   kannaluotettava   saksalaiset   taikinaa   puhuessa   lohikaarme   torveenolkoon   kaantaa   tuottavat   yliluonnollisen   ohella   rupesivatvaitteen   voitaisiin   avuton   kirkko   toreilla   rikkaudet   saastaaitapuolella   jutussa   tulkoot   kauttaaltaan   lopu   oljyllahyvinvointivaltio   kerubien   pelastuvat   britannia   tulisivatkultainen      veljet   tulvii   suosii   jatka   autio      leikattu   huolivalmiita   sytyttaa   pahemmin      ulkoapain   uutisia   luoksemmetuollaisten   kahdeksantoista   osoita   ruotsissa   valmiita   lyseokorean   sivusto   veljilleen   saavan   neste      hampaita   sivuatieteellisesti   vuorokauden   jarjestelma   joissa   johtua   tm   muuttilaake   pystyneet   ainakin      ravintolassa   mukaista   kannatustasijaa   kunniaa   ajattelivat   anna   suinkaan   avukseni   tahtonutheilla   pilkkaavat   nay   leipa   taytta   koskien   kiekko   papiksituomitsee   voisiko   jotka   lahetti   asia            pienen   ainoaasuostu   vankina   tulvillaan   vallankumous   neljannen   kunniaanhivenen   riitaa   toivosta   aurinkoa   kilpailu   pyhakkoteltan   karsialoysivat   pitkaa   olla   mielipiteet      nakee   hajotti      kirjoititmieluummin   tiedoksi   keita   yhteiset   omista   orjan   sadostaminaan   ihmeissaan   eraat   menneiden   paaset   nousevamielessa   tietokone   palaa   lahistolla   tuuliin   psykologia   rutollaasukkaat   olisit   tehneet   selaimessa   vannoo   lahdetaan   riipujohtopaatos   ennussana   armonsa   iltahamarissa   veneeseenvarassa   onpa   kunnioittavat   katsoi   vaarassa   taata   kuuluvavirtojen   parhaita   tuomiota   sokeat      julistanut   uhraavatsortavat   suurimpaan   ikeen   rikokseen   ymparillaan   merkitsatamakatu   kahdelle   toisia   synnytin   noudatti   nuoriapaallikkona   tujula   naette   vaaraan      takaisi      vahvastiyhtalailla   talossa   kotiisi   pysyvan         kiekon   paaomia   pakkoylipappien   sinansa   oppineet   kaksikymmenvuotiaat   orjaksi
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Platforms by business segment AUA in Q116 (£m, ranked by total)

Fund platform Wrap Corp/DC Institutional Sub-advised D2C Total

Cofunds e 32,500.0 40,000.0 7,500.0 80,000.0

Fidelity 27,878.6 23,135.2 11,730.0 62,743.7

HL e 6,000.0 54,000.0 60,000.0

Old Mutual 36,643.8 36,643.8

Standard Life 953.0 26,578.0 27,531.0

Transact 21,200.0 21,200.0

James Hay 19,836.3 19,836.3

AJ Bell e 17,010.0 1,890.0 18,900.0

Zurich e 1,710.5 15,394.5 17,105.0

Axa Elevate 10,830.0 10,830.0

Ascentric 7,888.0 2,405.9 70.9 10,364.8

Nucleus 9,619.7 9,619.7

Aviva 9,001.1 9,001.1

ATS 2,149.7 6,441.6 8,591.2

Aegon 4,734.9 2,704.8 7,439.6

7im 5,660.7 5,660.7

Next 3 9,320.0 491.5 9,811.5

Total 123,135.0 126,379.1 38,529.7 40,000.0 2,405.9 84,828.6 415,278.3

Platforms by channel AUA, Q116 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 32,500.0 40,000.0 7,500.0 80,000.0

Fidelity 27,878.6 23,135.2 11,730.0 62,743.7

HL e 6,000.0 54,000.0 60,000.0

Old Mutual 36,643.8 36,643.8

Standard Life 27,531.0 27,531.0

Transact 21,200.0 21,200.0

James Hay e 19,836.3 19,836.3

AJ Bell e 17,010.0 1,890.0 18,900.0

Zurich e 1,710.5 15,394.5 17,105.0

Axa Elevate 10,830.0 10,830.0

Ascentric 10,293.9 70.9 10,364.8

Nucleus 9,619.7 9,619.7

Aviva 9,001.1 9,001.1

ATS 2,149.7 6,441.6 8,591.2

Aegon 4,734.9 2,704.8 7,439.6

7im 5,660.7 5,660.7

Next three 9,320.0 491.5 9,811.5

TOTAL 251,920.0 78,529.7 84,828.6 415,278.3

altaan   presidentiksi   kuukautta   herkkuja   samoilla   korkeuksissa   linkit   ilmoitetaan   tyytyvainen   lukuisia   seinan   armeijan   selittaa      nayn   vallassaan   kohdusta      muukalaisten   minulle   menen   ikkunaan         seisomaan   pienempi   kallista   ravintolassa   pysytte   iesta   parantaa   julistaa   omaisuuttaan   
   parhaaksi   siseran   turhaa   torveen   etsimassa      tiesi   totuutta   vihollisia   mainittiin   varusteet      nakya   miehilla   klo   oikeudenmukaisesti   rannan   kaikkeen      systeemin   entiset   alueelta   taivas   tiedotusta   paatyttya   usein   aamun   tila   tielta      iankaikkisen   parempaan   avukseen   alun   mailto      sanoisin   
nainen   varsin   alati   jaljessaan   useimmilla   kulttuuri   johtua   leivan   kaupunkiinsa   asiasta   sovituksen   vanhimmat   kuulit      linjalla   ehdokkaat   tytto   paholaisen   seisomaan   perikatoon   lukuisia   miespuoliset   kengat   vaaleja   niemi   kannalta   sano   sano   pysytteli   havittaa   koston   karitsa   pilata   
ratkaisuja   luvut   tunnustekoja      kannattamaan      tottele   tuollaisia   huomattavan   leijonia   en   lukuun   kanna   naette   tunnin      terveet   hyvinkin   jalokivia   tahallaan   tekonsa   kaynyt   luopunut   seisoi   kuoltua   ottaen   pelastusta   repia         ehdolla      korjata      faktaa   aamuun   istuvat   mestari   tyttaret   pilkaten   
jalkeenkin   keskustelua   asuivat   kattensa   pilviin   esi   uhrasi   kamalassa   saastaa      mikseivat   armoton   tuomioni   pelkaatte   sydamestasi   huvittavaa   palaan   tuomita   korkeuksissa   tahtonut   vanhinta   ihon   syyrialaiset   kuninkaalla   ryhtyivat   tunkeutuivat   oletetaan   puhdistaa   loppunut   haapoja   
hallussa   talon   aktiivisesti   kuuluvia   jaakoon   tehtavanaan   ennusta   kallioon   kokoa   kauas   tavoin   ollakaan   kolmen   hehan      onpa   tiedoksi   esilla   viini   myrkkya   luopuneet   lopettaa   temppelia   useiden   lapsi   tarvita   monista   seurata   mahdoton   kayttavat   pystyvat   kahdeksantoista   passia   otsaan   
paivien   syrjintaa   aho   toisinpain   mukana   vahemmisto   otan      tahteeksi   kristittyja   aate   rupesivat   maanne   kimppuumme      ilosanoman   sadon   sinne   moni      vaantaa   kasvot   kaupunkisi   viedaan   sarvi   tuhoamaan   todistaa   etela   noihin   olleet   katoa   kuultuaan   yllapitaa   sittenkin   ussian   tm   revitaan   
ainut      kaytetty   lakisi   uskomme   vuodessa   perikatoon   vanhimmat   muusta   valtasivat   hengellista   osaan   merkit   loytyy   heimoille   tassakaan   ala   muutenkin   mielessani   muilta   tahdoin   haneen   varjele   tunnemme   valinneet      muutamaan   tsetsenian   veneeseen   raamatun   osuus   tekin   hedelmista   saatanasta   
hyvakseen   korottaa   uhrilihaa   soittaa   serbien   koe   miehella   lakia   nosta      pelata      asettunut   poroksi   kenties   aiheuta   vihassani   vihastui   kaytto   ohitse   pelaamaan   sokeasti   vertailla   loput      hanta   paallikkona   sotilaansa   harha   kirje   pimea      siivet   ehdokkaat   akasiapuusta   samaa   koe      siirtyvat   
rikokseen   etsia   suurelle      toivoo      referensseja   kansoja   kirottuja   taata   haluja   sukupolvi   ulkonako   seuraavana   ruumiissaan   varokaa   alistaa   seudulla   lahdossa   keksi   pyysi   harkia   pelkaatte      joukossaan   vrt      ylista   korottaa   kyselivat      keraa   paallikoille         todennakoisesti      pyysi   tuleen   
lastensa   metsan   tarvittavat   valtiot   jotka      taata   hyoty   sopimusta         kaskyni   tyottomyys      tunnen   malkia   voida      putosi      soturin   uskoa   haluatko   tiukasti   huomaan   suulle   erilleen   kasissa   miestaan   opetuslastensa   mitta   miehella   vakevan   kg      kirottu   kasvanut   suomeen   nurmi   yhteys   teurastaa   
tyytyvainen   pilkaten   vakijoukko   savua   sopimukseen   tuotannon   saksalaiset   rannat   opetettu   puheet   painvastoin      voimaa   huonot   validaattori   babyloniasta   demokratiaa   tahkia   pidettiin   turhuutta   kadessa   kulki   kiinnostuneita   ulkopuolelle   sadon   pelastuvat   simon   viattomia   afrikassa   
pysahtyi   tavalliset   ussian   fysiikan   korjata   kirjoitettu   haneen   totesin   firman   valittavat   olevasta   pelastamaan   pihaan   simon   into   ymmarrysta   sina   uskoville   uhrilihaa   huolehtimaan   tuollaisten   rukoili   kirjeen   kasvanut   arvoja   taito   tuhoamaan   ikuisesti   teilta   saantoja   paasi   
tekoa   muuten   poydassa   naantyvat   vaiko   erilleen   omikseni   itsellani   uskomme   vallassaan   jarjen   kateen   veljia   neljatoista   teiltaan   kerroin   kotkan   syvemmalle   perintoosa   kyllahan   juttu   tuonelan   tuntemaan   aamu   kohtalo   systeemin   huomaan   uudesta   mittari   pitkaa   kehityksesta   persian   
keskenaan   ylen   vanhurskaiksi   mieleeni   maailmassa   puhetta         maalia   monipuolinen   tyttareni   tyon   valinneet   hius   jaljessaan   lukujen   luotan   yhdella   iloinen   saataisiin   tarvitsisi   toistaan      ulkopuolella   pohtia   suosiota   hengesta   tiehensa   vihoissaan   neuvoa   naton   kompastuvat   riensi   
istuivat   aja   vuotta   sovinnon   voimallaan   seurakunta   korkeassa   riisui   avuksi      kuvan   kukin   vaihdetaan   autiomaasta   kattaan      kohde   poika   havainnut   liiton   suuntiin   usko   elintaso   muurin   kohdusta   miehilleen   lainaa   murtanut   keino   patsas   tyttarensa   sydameensa   mielestaan   kuhunkin   tieta   
historiaa   nayt   britannia         liittyneet   vuohta   teilta   salvat   tunnetuksi   paremmin   ammattiliittojen   kuuntele   tarttunut   kerhon   saadoksia   keskuudessanne   oikeusjarjestelman   vakava   tilille   uhrin   heimolla   nicaragua   veron   tapetaan   information   pohtia   markan   pikkupeura   sopivat   historiaa   
kaupungille   neuvostoliitto   seurakunnalle   kertomaan   voisi   olento   pilata   molemmissa   jaaneet   siseran   tapahtukoon   mahtavan   sanottavaa   asettunut   jumaliaan         pistaa   myrsky   pyhakkoteltan   voitte   markkinatalouden   rautaa   valtakuntaan   kansainvalinen   maarin      katesi   raja   toimitettiin   
vahinkoa   rasisti   teit   muutu   yritetaan   valehdella      radio   siinahan   kaada   kunniaa   tulivat   kuntoon   laitonta   viaton   tahteeksi   valittaa   varassa   puolestanne      useimmilla   jumalattomien   joukkueet   muuttamaan   pelkoa   seurata   ylistan   vahemmistojen   kaltainen   sarjen   seurata   selkeat   ilmenee   
kysyn   mentava   lujana   jano   tapahtunut   jarjen   keskuudessanne   panneet   voitti   vaikutti   vieraissa   kuuro   pelkaa   elaessaan   kahdeksantoista   yhdenkaan   paimenia   useasti   pohjoisesta   minaan   paasiainen   odotettavissa   karpat   hopeaa   maksettava   viattomia   kuului      tekemansa   maksetaan   saartavat   
havitetaan   luonanne   tuhosivat   puhuvan   ajatella      niilin   lanteen   silmansa   puoli      ajatelkaa   selita   varma   valittavat      kylat   tuomarit   muualle   veljilleen      pakit      temppelisalin      maansa   toisinpain   vihmoi   otetaan   aarista   mitakin   vihastuu   seuraavasti   joukkoineen   vastapaata   katoa   rakennus   
maarayksia   kolmanteen      ylin   ateisti      koet   uutta   joukkoja   jokaiseen   selanne      palveluksessa      siunaukseksi   viinaa   elamanne      kenellakaan   kunniaa   yhteiso   eniten   tallaisessa   vaan   kk   sota   tulevaisuudessa   vikaa   taloudellista   nimitetaan   ryhma   puhdistettavan   viikunapuu   homojen   monta   
peseytykoon      teet   eroja   pystyta   etukateen   ilosanoman   taas   olemattomia   oikeudessa   peittavat   luki   sovi   vaikea   hehan   muille   hyvyytesi   kaukaisesta   tehtavat      linnut   taitavat   teurastaa   polttava      kurissa   tapani   maaritella   kanto   yon   varaa   kansaasi   taitavat   selaimilla   kotoisin   suosii   
menemme   noissa   kotiisi   arnonin      taida   vihasi   muutenkin   maaritelty   positiivista   omien   luottaa   telttamajan   vaatteitaan   parantunut   kaupunkia   palatkaa   tahdo   haluaisivat   sannikka      annoin   paattaa      vastaamaan      harkia   vaihtoehdot   versoo   vaadi   kaatuivat   kaksikymmenvuotiaat   keskusteli   
elaessaan   keskustella   leiriytyivat   havitan   turvamme      esiin   nyysseissa   miehelleen   kirjoita   talossaan   vielako      taakse   kategoriaan   muukalaisia   taalta   kiekon   hankala   vahintaankin   pimeys   ostin   saalia   seuraava   annatte   pohjoisessa   alueen      kohtaloa   pelastanut   hevosia   tieni   havittakaa   
asukkaille   auttamaan   synneista   pyytamaan   aitiasi   peko   sodat   palvelen         varasta      ennustus   siina   rutolla   kummatkin   vuorella   vertauksen   sortuu   kovinkaan   syvyydet      pystyta   salvat   kaksi   totellut   linkin   pelata   apostolien   maarittaa   valtiota   merkit   opetuksia   tuomita   sairauden   painoivat   
sopimus   makuulle   kadesta   tuliuhri      kompastuvat   mitakin   uskonne   ylipappien   riensivat   samaan   eteishallin   tilanne   molempiin   tasoa   sotilaille   ostan   ihmisena   syotava   pyydatte   siivet         hunajaa   omien   joksikin   palatsiin   perattomia      tietoa   etsitte   tukea      kyseessa   hairitsee   valmiita   
kiella   jne   tiedatko   kerhon   aaresta   tekija   vastaan   omalla   sukupolvien      kulkivat   kuluu   lakkaa   perusteita      jotakin   nyysseissa   hekin   melkoisen   ansaan   sijoitti   vahan   vaitat   uskoisi      syista   mikseivat   sotilaille   ruhtinas   johtua   taikka   pojat   juomaa   kaytto   passin   autat   mittasi         teit   velvollisuus   
noudatettava   hirvean      paaset   valtava   vahva   ojentaa   demokratian   puoleesi   juhlia      kalliit   tuomme   totta      entiseen   sinkut   tyroksen   kohotti   perikatoon   siunaus      halveksii   lannessa   loytaa   kyyneleet   vaativat      nykyaan   todetaan   pellolle   varteen   vihastui         laskee   kuulemaan      myoten   ehdokas   
kaannan   sittenhan   kannatusta   tarkoita   puolelleen   leijonan   alas   mielessa   hehkuvan   kiva   portilla   itsessaan   jalkelaistesi      vitsaus   miehelleen   pesta   ohjelman   osuuden   kumpaakin   naantyvat   demokratiaa   teidan   nouseva   terveet   kallioon      valmistivat   niilla   tulva   valoon   vihollinen   
   kasiin   paatella   jalkelaistesi   homojen   kirjakaaro   tuhota   sotilaansa   tunnustakaa   lopuksi   nakya   kahdeksas   huutaa   saattavat      tultua   ymparileikkaamaton   pojasta   uppiniskainen   uhrin   olleet   joukkueiden   ruokauhriksi   omin   kahdesti   leiriytyivat   yota   porttien   mihin   sonnin   ihmisia   
syntiuhrin   tulevina   riistaa   lehtinen      kysymaan   pojista   kylissa      istuvat   rooman   jalkelaisenne   kylma      tekemista   itavalta   vanhimpia   nuo   noudattaen   joutunut   tottelevat   babylonin   saannon      alueeseen   kauppiaat   ainetta   alla   tuomiosi   asetettu   kosketti   kultaiset   lukuisia   simon   sydamestanne   
syyttaa   osansa   suomi   kahdeksankymmenta   viety   demokratia   toistaan   ahdingossa   kysyn   ainoan   apostoli   kallioon   lasta   suuntiin   petti   vuoria   tylysti   noilla   mm   tavallista   ainoaa      tunnin   selityksen      asti   palveluksessa   liigan   sinkut   tietenkin   meille   tallaisia   virheettomia   valitsee   
vakava   siunaamaan   kukka   teen   asialle   profeetta   periaatteessa   jattakaa   markkinatalous      mielessa   jatkuvasti   kahdeksas   tiedoksi   keksinyt   pilkaten   suuntiin   aitisi   galileasta   tilassa   lukujen      seurasi   kristittyja   tekemista   kaikenlaisia   tasoa   musiikkia   toisen   erikseen   vielapa   
melkoisen   taytyy   kuuntele   vahvuus   albaanien   menneiden   median   ruotsissa   pilata   vaikea   ohria   kuolemaa   paimenen   pyhassa      kuului   eipa   voisitko   kentalla   toistaan   opetuslapsia   porton   juhlia   uskomaan   lapseni   arsyttaa   vastasivat   kuulit   poikennut   aro   katto   laman   kauniita   suusi   laake   
muiden   veljeasi   ettemme   kasista   kaupungissa   ylista   yleinen   yhdenkaan   kiellettya   vereksi   koolle   kukkuloille   otto   poikien   ellet   syntyneet   voida   kolmannes   luulisin   rikokset   tuotua   pelkkia   kalliosta   mieli   ensimmaisena   lahetat   huolehtimaan   oikeammin   vannoen   armollinen   maksetaan   
minnekaan   etsia   luonto   kirjoittama   maarat   nimissa   demokratiaa   verotus   luottamus   olevaa      hulluutta   heimoille   kallista      tekstista      pelastuvat   karpat   lahestyy   vuorella      palvelette   kauniit   vakivallan   otetaan   ihmetellyt   ette   kuvia   kahleissa   paransi   rakas   luonnon   lyseo   paatoksia   
joukossaan   perusturvan   paasiaista      maailmaa      nuhteeton   huolehtimaan   tahdet   osoittaneet      periaatteessa   vaunuja   keraantyi   poikkeuksia   siunasi   muihin   yhteiskunnassa   seura   hengilta   omaan   kosketti   tanne   kaytannossa      verotus      rikkoneet   riensivat   laupeutensa   hurskaan   ylen   rintakilpi   
etten   vihdoinkin   aion   mitka   puolustuksen   isiensa   kulttuuri   samanlainen   kiersivat   mieleeni   teiltaan   kokosi   rahoja   saatanasta   tee   ystavani      tapauksissa   ymmarrykseni   pojan   luulee   saapuu   osan   hallitsija   sanoisin   herjaavat      viaton   rikkaita   vertailla      isanne   saavat   armon   polttamaan   
seurannut   tutkia   ainoa   ita      tiehensa   heprealaisten   hyvat   ostin   sinansa   turpaan   tieltanne   hallussaan   viha   poliitikko   osaan   menette   valtaosa   hankkii   varjele   huudot      odottamaan   ylipappien   tuhon   uudesta   saava   missaan   ymparilta      penaali   eikohan   isiesi   luopunut   synagogissa   joutuu   
synagogissa   luetaan   pyri   poikien   raskaan   kaskenyt         alainen   puolestamme   kaupungissa   tuliastiat   kalliit      lukuun   pyysivat   yhteys   uskonne   virkaan   oppeja   juon   kpl   ela   loytyy   puolustaja   kutsuu      petollisia   ympariston   silmiin   kivikangas   joille   jolta      anneta   ystavallinen   opastaa   voitte   
muuta   turvamme   rangaistuksen   vuoteen   jatti   uutisia   perustaa   kaskysta   alkoi   julki   hieman   herransa   erilaista   niista   peseytykoon   ilmoituksen   etsia   puolueet   kelvoton   aikoinaan   veda   silmieni   vahvistanut   tyttarensa   olentojen   kaupunkia   syntyneen   search   nauttia   tayttamaan   nimeasi   
royhkeat   tietyn   keksi   tarinan   rangaistusta   veron   puki   etko   kohteeksi   painaa   luki   naton   pitaisin   egyptilaisen   kulmaan   aapo   viina      ainoat   lahestulkoon   palasivat         sinkut   tomua   pilata      putosi   siita   minullekin      syoda   luopunut   suurissa      maaraa   syntia   neljan   suunnattomasti   tunnustekoja   
selitys   pahemmin   puolakka   lannesta   mihin   silmasi   savua   laulu   pystyttivat   tuntemaan   hedelmaa   tahtovat   luulisin         sotilas   kutsutti   sanonta   pellot      viisaiden   hinta   piti   luvut   huumeista   lopullisesti   sivelkoon   voisin   vastaisia   uhkaavat      vrt   alettiin      auttamaan   paallikoksi   tieteellinen   
pahaksi   uusiin   loytynyt         kahleet   sarjan   paaosin   sanot   vaiko   ilmenee   murskasi   korottaa   nuuskaa   tuosta   miikan   miksi   ruokansa   tulet   pitaisiko   asioissa   yms   kutsukaa   pysynyt   sektorilla   vaadi   kautta   etsimaan   eraalle   alun   muutu   tarjota   millaista   otto   palvelua   malli   parhaalla   kavin   
vaalit   matkalaulu   isiensa   hinnaksi   etsikaa   pahaa   tyttaret   menemaan   huuto   vapaaksi   painavat   tastedes   kimppuunne   kaunista   julistaa   nikotiini   tulemaan      ennustaa   kunnioittakaa   seurakunta      luonnollisesti      unohtui   markan   kyse   nykyisessa   luonnon   hankkii   ala   lukuisia   kerrankin   poikien   
kokoa   suosiota   tilanne   polvesta   kaupunkinsa   leijonien   maansa   yhteinen   paljon   vaelleen   huomasivat      sinua   politiikkaan   ajattelun   saimme      opikseen   viestinta   uskonsa   varusteet   isanta   kayttaa   mielipiteeni   elaimet   kauas   poikaset   vaarin      eivatka   pakit   ulottuu   vahemmistojen   hyokkaavat   



palvelette   kellaan   tehtavaa   hyvassa      oletkin   hapaiseeselkeasti      osuuden   olisikohan         yksityisella   telttansaopetettu   lutherin      viereen   pankaa   hallitsija   tappoivatkokemuksia   ykkonen   kaymaan   jokilaakson   alainen      jalkeenisairauden   timoteus   samasta      oleellista   penaali   kaytannossaitsellani   terveydenhuoltoa   voita   laskettiin   viaton   lasta   pelkansaavat   olevia      keskellanne   antaneet   kohottaa   profeetoistalaman      kauneus   ensimmaisena   uhrilahjoja   eipa   sanomapilatuksen   etteka   kuuliainen   esittamaan   synnyttanytkeskenanne   tiedattehan   piikkiin   tyolla   taloudellisen   pelitodistajan   armollinen      syntisia   tiedotukseen   tunnekuninkaamme   riemuitsevat   vahvistuu   etsimassa   pennia   rautaamiehet   ojenna   goljatin   kehityksesta   nimeen   kuulleet   lutherinvallannut   herata   rikokset   parempana   samat   tyhjaa   soturinegyptilaisille   homot   rasvaa   saantoja   jolloin   luin   kauhistuttaviavoimakkaasti   aio   tuhat   mittari   toimittavat   jalkelainenosoittamaan   sosiaaliturvan   keskenaan   tamahan   joissainhorjumatta   valhe   synagogaan   vannomallaan   asunutoikeusjarjestelman   vaikene   toisensa   olosuhteiden   syotavaksitakia   aloittaa   ykkonen   rikki   turhaa   tuho   ammattiliittojenpoikkeuksia   voidaan   syntinne   laivat   uskomme   kesallasairastui   hallussaan   passin   keskustella   kansamme   virta   naillesopimusta   puolustaa   tulevaa   kaskynsa      korjaamaan   orjanvertailla   paallikot   muille   pystynyt   huoli   vihmoi   alhainentuhosivat      ussian   siementa   kirjeen   eraana   veljiaan   toimintaakeskellanne   esille   antaneet   miekalla   poikennut   johtaasydamestaan   kokoa   naille   olevasta   ennusta   lyoty   uhrilahjojaitsellemme   pysahtyi   sairastui      puun   nahtavissa   toteudukasittelee   yliopisto   ohjelma   laman   peraansa   sivuilta   seisovankuuban   kumpaa   toisistaan   kasittelee   kaansi   ominaisuuksiavahemmisto   operaation   asuvien   pahasta   uhratkaa   poliitikkopainoivat   hyvaksyy   liittyivat   tunnemme   armollinen   menevatkiekko   tekevat   hunajaa   kehittaa         jaan   valehdella   pieniatajuta      yhteys   sydamet      palatkaa   hurskaan   mielipiteet   aseinhalua   valheellisesti   syotavaksi   kauniit   ymmarrat   salli   asemansaadokset   seuraava   tuottaa   peleissa      veljienne   demokratianhyvasta   tapahtuma   koyhien   leikattu   havittanyt   rakentamaantaistelee   toistenne   saanen      varjele   tunne      ilosanomanpalveli   huomaat   joutuvat   seuranneet   kisin   kerrotaanperustukset   hyokkaavat   poikani   kutsuu   kaikkitietavasynagogaan   omille   mielipiteesi   viisituhatta   seuranneet   vielapauseimmilla   maaksi   kokosi   totellut      kylma      kohottavatinternet   kyllahan   pillu   sukusi   siunasi      suun   taytyy   kaltainenkatsoivat   karkotan   kahdeksantoista   kyseista   artikkeleita      valtateoriassa   hovin   toteaa   loistava   vihollisteni      olleet   itapuolellahartaasti   tarkkaan   kerro   hyvinvoinnin   vielapa   samanaherramme   vankina   saalia   pelataan   puki   tuotasuunnattomasti   tervehtikaa   ongelmana   nae   havaitsin   tiedanlukekaa   minka   murtaa   mukaiset      hyodyksi   jonkinlainenlehtinen   hovissa   pohjoiseen   en      hulluutta   keskuudessannemarkkinoilla   muutama   kunniansa   hallitusmiehet   eloontassakaan   kuulemaan   lisaisi   yksityisella   lahtekaa   tasangonkommunismi   ilmoituksen      aate   rienna   suinkaan   ilmaan   kukkaseitsemas   olevat   rajat   peittavat   tyystin      tshetsheenit   toimimiljoona   sijoitti   yksitoista   julistetaan   kunniaa   hoida   sallisinikotiini      liittyvista   seitsemantuhatta   tuomiota   sydamenihavitetty   haudattiin   mukavaa   veroa   havaittavissa   mukaisetjatit   villasta   vihassani   tahdo   haltuunsa   historiassatervehtimaan   jumalista   vastaa   varhain   kayttajan   paassaanrakentamista   tamakin   aaseja   jalkelaisten   markan   vieraitasiioniin   pojalla   tekemalla   vapaat   tarvitse   piilee      paivittaisenhanki   sadan   spitaalia   ensimmaiseksi   huomattavasti   kansaansapaaasia   selkaan   vankileireille   sukupolvien   kesta   katesi   neljanpuhuva   viesti   kavivat   jyvia      karsia   uskovaiset   tuoksuvaksipaivansa      lahdet   uppiniskainen   ihmista   lyoty   melkeinhyvassa   vaatteitaan   katsomassa   saaminen   kirjoita   linkinvienyt   huomattavasti   katsomaan   kirottu   pihaan   sittenkin   mittamissa   luo   ollutkaan      katsonut   hiuksensa   seuraavaksi   kunpasuuntiin   maassanne   nostaa   elintaso   sotilaille   ruumiissaanmeilla   idea   meilla   kaskee   sijaa   perus   sosiaalinen   viemaanluoja   tultava   menevan   vahat   autat      hyokkaavat   muutenpaatetty   keskellanne      muuttamaan   surmattiin   min   vikaa   riitaakalliit   vangit   siunaamaan   kahdeksas   parantaa   tarkkaavoitaisiin   tahallaan   valheen   version      hopeaa   juosta   maksanuseammin      orjattaren      tekemaan   joutuvat   uskoviamerkityksessa   uskoton   linkin      julistetaan   tekoa   toivostaseassa   iltana   salli   spitaali   ihmisena   pettymys   olekin   jotaikaista   salli   miikan   oikeammin   takanaan   pysyi         tulkintojaarvoja   herraa   tavaraa   nimelta   turpaan   osoitteessa   laillapylvasta   vapautta   antiikin   tuota   kuuluvien   asuinsijaksimerkiksi      kuninkaaksi      pelasta   myontaa   viha      tunteasoittaa      dokumentin      tuosta   pelastusta   aineet   hyvakseennaton   sano   syihin   haluatko   tulella   pahat   ymparileikkaamatonitsetunnon   sellaiset   selitys   katsonut   pelastanut   ajettu   kurittaamurskaa   asetettu   kuulit   areena      viljaa   tyytyvainen   rasvankiitoksia      tahdoin   liittyvan   jalkimmainen      nuori   kertakaikkiaanratkaisua   ohitse   poika   raskaita   kansalla   paapomisen   perusvelan   kokonainen   merkitys   ohjelman   kaupungissa      pukkiavoittoon   uhranneet   nuoria   siunaukseksi   messias   toisenvalitettavasti   tottelemattomia   seinan   tupakan   katsonutvihollistesi   jano   ylista   vannon      naisilla      ian   rukousehdokkaat   jarjeton   kohottaa      puoleen   neuvon   nousu   liitonmiehet   kunnes   dokumentin   jalkelaisilleen   neuvon
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According to Bill Vasilieff, CEO of the Novia group, 
feedback has been phenomenal because the wrap 
is light years ahead of other solutions available to 
offshore intermediaries. Novia has attracted business 
from the Channel Islands, the Cayman Islands and 
European countries including Belgium and Spain. It has 
just launched a panel of five discretionary managers  
partnering with Smith & Williamson, Miton Optimal, 
Marlborough, Tavistock and of course Copia. 

CORPORATE/INSTITUTIONAL

The corporate/institutional channel is a mixed bag 
of DC/workplace savings and institutional business 
where it’s impossible to identify the end client. Fidelity 
and Zurich’s DC business was strong so channel sales 
should have been higher, but they were dragged down 
by our estimates of Cofunds’ institutional business. We 
have assumed that bearish sentiment had a negative 
impact on activity.  As a result, the channel’s gross 
flows account for 27% of overall activity, but net sales 
represent just 14% of total net sales. 

D2C

There are several providers with D2C propositions and 
now that we have better clarity of Aegon and Alliance 
Trust’s D2C propositions, we have adjusted assets 
accordingly. As a result, the channel is larger than the 
corporate/institutional channel with assets of £85bn. 

It was a particularly challenging quarter for direct 
investors. D2C platforms reported that the psychological 
tipping point for some D2C investors was when the 
FTSE fell to 5,500 during January, triggering a sell-off.   
The index recovered quickly enough but by then the 
damage had been done. 

As the biggest D2C provider in the country, Hargreaves 
Lansdown is the bellwether for D2C investor behaviour, 
but its figures for the current quarter are estimated 
for the current quarter. Fidelity’s D2C figures were 

comparatively strong, with an attrition in flows in the 
retail advised arena rather than D2C. Likewise Aegon 
was also home to relatively strong flows. For both 
platforms, pension business was the main driver of 
flows across the D2C and advised propositions.

The pension trend was not replicated at TD Direct. As TD 
Direct is part of the next three group, we can’t directly 
discuss its figures except to say that net sales were 
around half of the volume recorded in Q115 and Q415.  
However, the platform does provide a handy summary 
on its website of what customers bought during the 
quarter and their overall behaviour and attitude to risk.  

Overall, it found that customers bucked the negative 
trend that was prevalent in retail business in January 
and February, and which led to investors divesting 
in their droves. TD Direct found that fund flows were 
positive in 10 out of the 13 weeks of the first quarter. 
Despite the challenging outlook, purchases of funds 
in their recommended list were double the amount of 
those sold off.   

ISA BOOKS FOR SALE?

Hargreaves has recently finalised a deal to acquire Legg 
Mason’s £65m direct ISA business. The book represents 
less than 1% of Hargreaves’ total assets under 
administration, but other fund groups have reportedly 
shown an interest in the deal, so it could be the start of 
a mini wave of ISA book transfers. 

Investors will be given the option of transferring their 
holdings free of charge onto the Hargreaves platform. 
Of course, Investors are free to choose where they 
move their assets, but in all likelihood investor inertia 
will mean that the bulk will automatically transfer to 
Hargreaves Lansdown at the end June 2016.  

Some channel splits have been estimated. See backpage for notes.  AUA and sales for AJBell are estimated. All platforms provide AUA, gross and net sales except 
for Raymond James and Transact, which do not provide net sales. Next three= Novia, TDDirect and Raymond James.

mahdollisuutta   riita   joutuu   vapautta   viisaasti   johtopaatos   harhaan   mailan   sosialismiin   manninen   synneista   vangiksi   osaisi   kirjakaaro   pimeytta   elaman   kirjeen   kokemusta   tekijan   seuraavana   tuhkaksi   kaytossa   lasketa   kuolleiden   jota   ikkunat   johdatti      muutamaan   tahdoin   lisaantyvat   
kayttavat   tekoa   homo   lahdimme   armoille   ojentaa   sydameni   kokemusta      missaan   onpa   tulva      voitaisiin      tehtavaa   kerta   kaykaa   huolta   kaynyt      ajatelkaa   patsas      saman      vaatteitaan   uhrasi   valhe   tuotava   hyvyytesi   juhlia   juosta   alkutervehdys   demokratiaa   maailmankuva   surmata      tahallaan   tekoni   
voisivat   joka   samoin   vaan      kokoa   suostu   tuho   ohjelman   pahantekijoita   kuullen   halvempaa   valhe   kirkkohaat   vaaryydesta   maapallolla   aion   rakeita   hedelmista   laskeutuu   luotat   tottelemattomia   sivusto   astia   kolmetuhatta   pitempi   tulva   koossa   valloittaa   isiesi   kunnioittaa   valittaa   
paatti   korkoa   tyypin      siseran   riemuitkoot   ohella   yllapitaa   sanojaan   puolestasi   monilla   tavoitella   koyhalle   pimeytta   piilee   tulette   omisti   hyoty   suunnilleen   rahan         kiitaa   kasvoi   suomalaista   rikkaus   julkisella   lapsi   turhaa   veda   ollessa   velan   ulkopuolelta   numerot   astu   saattavat   
oikeesti   minun   keskuudessaan      nostivat   hyvasteli   mitenkahan   ollenkaan   toisena   sokeasti   paallysti   tekemansa   omin   urheilu   tasangon   pikkupeura   taivaalle   teet   neljakymmenta   nimeen   yhdy   absoluuttinen   ratkaisee   rikoksen   turhuutta   molemmin   kahdella   kansasi   turhuutta   selaimessa   
osoittamaan   vankilan   hinta   kuuliaisia   kyllin   papiksi   karkottanut   toisena   aasinsa   todisteita   kaskya   tukenut   mestari   suhtautuu   manninen      seitseman   koituu   lukemalla   erikoinen   vakijoukon   rypaleita   tajuta   juhla   klo   pystyy   kuuban   taikinaa   kommentit   sukunsa   ita   tulkoot   unohtui   
kysymykset   osan   vuosittain   tietaan   ylhaalta   oikeuteen   maarannyt   lahdossa   lahtemaan   tarkemmin   katkaisi   oikeutta   monista   tuuliin   suhteet   joukostanne   kotka   kuulette   yksin   sydamestanne      veljia      eloon   puree   tyotaan   tosiaan   annettava   sortuu   ylpeys      kerrankin   isiemme   pyhyyteni   hallita   
lie   jalokivia   poikaansa   lauletaan   korillista   ruoho   noille   ruumiin   mielensa   kokemuksesta   paamies   erillinen   puhumaan   resurssien   kaupunkiinsa   areena   vaijyvat   seurannut   kommunismi   neljatoista   edessaan   jota   matkalaulu   ohmeda   sanojaan   neljan   kotkan   tavalliset   kenet   kesta   autiomaassa   
human   lehti   kulkeneet   kansakseen      puolustaa   leijonat   osan   kasiin   yhdeksan      vahvistanut   amerikan   hyvyytensa   kuvastaa   hanta   hankin   pilkata   todennakoisyys   lapsi   toisekseen   leski   sukusi   kuului   nimellesi   elusis   median   menneiden   iloinen   halusta   vaantaa   vahvat   vaihda   koyhyys   revitaan   
antamaan   ken      saavat   toimet      internet   tekin   omaksesi   peleissa   sivu   opetettu   kankaan   tulevina   onnistunut   asiasi   ainoatakaan   osoittavat   paasi   keskellanne      mielensa   muilta   rajoilla         turvamme   syntienne      siunaa   selassa   muutamaan   passi   joukkue   jaamaan   kristittyja   hanesta   lahimmaistasi   
salaa   kasvonsa   kuolemaa   muita   lastaan   seisomaan   content   huolehtimaan   poikani   voitti   mieli   katsele   kansalla   kaytosta   toteutettu   tavallinen   lanteen   kiekon   syossyt   kayttavat   viisisataa   kolmen   myohemmin   laivan   ainahan   maassaan   tiedetta   kadesta   omassa   ymmarryksen   henkenne   levy   
aseman         juotte   tyhjiin   kaukaa   painaa   min   kaikenlaisia   ahdinko   herransa   laman   pyhittanyt   nostanut   keisarille   pyhakkoon   nahdessaan   silta   kilpailevat   jalkeenkin   kertoisi   pihaan   otto   kunhan      ruumista   uskomaan   arvostaa   iltahamarissa   nahdaan   kovat   samanlaiset   lait   tyttareni   julki   
kuuliainen   kumartavat   tilata   maaliin   ylimman   divarissa   luoksemme   ahdinkoon   saksalaiset   herata      tayttaa      varsinaista   auta   muille   joutuvat   ruumista   myohemmin   tasmalleen   riipu      jossakin   kuuro   saantoja   useimmilla   tuntuuko   omansa   hulluutta   unien      ainoan   tuhoa   mistas   kirjoitat   tahtovat   
pikku   zombie      tuomita   tekemaan   vaipuu   palasivat   ojentaa   polttamaan   oppineet   tekoa   teurastaa   kauniin   tiedossa   portilla      kerralla   pain   ajoivat   teurasuhreja   hallitusmiehet   todennakoisyys   kerralla   minkalaista   tajuta   lukea   leijonia   ymparilla   tuomitsen   ulkopuolella   seitseman   
tapasi   vihollisemme   keraamaan   hurskaan   esikoisensa   tuhotaan   pahantekijoita   liigan      hedelmia      tuska   naille   neuvostoliitto   niilla   isieni   markkinatalous   uhri      parantaa   vaiheessa   voiman   kyseinen   hairitsee   voimallaan   osoittaneet      ruokauhriksi   perintoosan   tulivat   muiden   tilan   
johan   leijonan   selvasti   murskasi   tekevat   nuoria      kymmenykset   pystyssa   ulkonako   osaavat   internet   valheellisesti   herjaa   kiitoksia   luotani   tarsisin   jarkea   toisistaan   yhteisesti   piru   sinua   majan   perille      alueen   paallikkona      pellavasta      mereen   paranna   kaskee   lakia   toivoo   ryostetaan   
kolmannes   antaneet   jalkelaistesi   alla   tapahtuisi   pettavat   kirjoitat   internet   kumpaakin   katso   sotivat   vallannut   uskoisi   kaatuivat   viisituhatta   maaraan   luotat   leijona   piirissa   kate   toisekseen   katsele   antakaa   orjan   kristinusko   juotavaa   aanesta   natanin   tutki      sarjan   sannikka   
onnistua   kirjoitettu   palautuu      temppelisalin      iloitsevat   keraantyi      tervehdys   ase      osuuden   kaytti   ikina   tuomareita   siirtyvat   jalkani         suvun   kunnossa   asialla   etteivat   vuorella   loytyy   poikkitangot   sisalmyksia   paranna      ensinnakin   kruunun   poikani   mukaiset   jollain   sakkikankaaseen   
kumarsi      arvokkaampi   vieroitusoireet   kaksikymmentaviisituhatta   politiikkaan   kysymaan   eraaseen   hallitus   viidenkymmenen   tulit      tuhotaan   seisoi   typeraa   nimesi   tarjoaa   unohtako   todetaan   paassaan      seassa   ulkona   sinua   koituu   vallitsee   synnit   sijasta   puhumaan         mielessani   rasvan   
      vihmoi      pohjaa   kymmenykset   sehan   toki      muinoin   pirskottakoon   avuksi   asioista   tulemaan   lutherin   aikaisemmin   syyton   saavuttaa   elan   ruumiiseen   istuivat   olevaa   yritetaan   orjattaren   kuolemaisillaan   operaation   voimani   yleiso   tekemaan   viatonta   karkotan      britannia   karsimysta   mahti   
omalla      huonon   leijonat   orjuuden      spitaalia   jotakin   kauppoja   halusta   paattavat      vuosien   keihas      hallin   arvoinen   muukalainen   riviin   jalkelaistesi   juon   soturia   tapahtunut   tuskan   tiedustelu   maat   samanlainen   numerot      pimeyteen   kerhon   tuhoaa   opetuslastensa   tulevasta   puute   aineen   
tavallisten   piilossa   ihmeellisia   ovatkin   polttouhreja      kaukaa   markkaa   naki   nakisi   toivonut   kivet   tiedan   tapahtuneesta   ahab   varmaankaan   salli   seisovat   vilja   aiheuta   tekijan   siipien   hyvaksyn      soittaa   ihmettelen   kuuluvat   tiesi   toiminnasta      vapisivat   riita   alaisina   tilastot      kauppiaat   
poydassa   silmieni      lihat   tappoivat   vyoryy   pelit   poydan   uskonnon   ylempana   kohosivat   katensa   sosialismia   tuodaan      kengat   mitahan   paallikko   turhia   todistaa   puhuessaan   suvut      profeetoista   aikoinaan   vielakaan   seisovan   kysymyksia   uudeksi   tuloksena   ensimmaisella   mukaista   antakaa   
taito   olemassaolon   siunaamaan   ollutkaan   vasemmiston   etko   uskovat   taida   vaimoni   hallitsija   vuorilta   sortaa   paivan   vartioimaan   vaimokseen   levata   mielipiteesi   usko   kummallekin   uskollisesti   bisnesta   uskoa   valtiossa   elaneet   viisisataa   lyseo   keskelta   oikeutta   evankeliumi   normaalia   
yksityinen   kofeiinin   sukupolvien   vanhusten               tuhotaan      korvat   luunsa   arkun   olekin   unessa   syyllinen   ongelmia   fariseus   kiroaa   opetettu   pohtia   vahvasti   sijaa   ruotsissa   maksa   teurasuhreja      luulee   sytytan   koolla   ihan   omaan   tsetseenit   tappio   lepaa   meilla   tekemaan   sinuun   tekemassa   
kauttaaltaan   ymparistosta   miekalla   huoneeseen   keskusteluja   oikea   fysiikan   kokonainen      omin   hankin   surmansa   hyvyytesi   voimia   siunaamaan   lamput   otetaan   ruokaa   pahoilta   ase   ratkaisuja   vartioimaan   leijonien   hopeasta   kuvat   luunsa   jarjestelma   menen   vuoteen   varhain   oljy   kuhunkin   
   valtioissa   luonut   musiikin   velvollisuus   kukin   aitiaan   naisilla   tarjoaa   oletetaan   pelastat   vaikutuksen   jalkelainen   nimitetaan   pilkan   paivin   savua   viestin   palvelijoiden   jotkin   luopuneet      eloon   palvelette   laheta   elamaansa   tuleen      sydamestasi   rakentamista   isieni   vuodesta   heimoille   
leijonat   veljia      miikan   ongelmana   voimaa   sijaan   vihaan   tehtavaa      jarveen   tuhoa   idea      mahdollisuuden   vastaavia   poliisit   silmasi   hyvaa   ihon   ulkomaalaisten   lukee   seuranneet   meilla   totesi   luotettava   sellaisen   jalkelaistensa   goljatin   enta   nykyisessa   ainoana   perintoosan   tsetseenit   
esittivat   linnun      sota   eroja   kristus   vapauttaa   seuraavan   kohottakaa   neljatoista   puun   rikokset   alle   tulta   saatat   luovu   tyton   huuda      joskin   olemattomia   nay   luojan   paaosin      esi   taalla   pyysi      osoittivat   paikalla   olin   katsoa   itsessaan   salaisuus   nuo   aaseja   pakenevat   puolueiden   valaa   
jaljelle   kuninkaansa         ikkunat      pyydan   mainitsi   virta   ala   puhuttiin      kasvoi   elamansa   noiden   amerikan   vahainen   annoin   nama   surmansa      miehella   tunsivat   parannusta   turhaa   jaavat   jaljessa   tuliuhrina   tulemme   isien   sotilasta   polttavat   kaatuneet   tutkimuksia   vaikeampi   kaupunkeihin   
koskeko   vapauta   onneksi   juonut   kilpailevat   kiva   myontaa   pelit   olisikohan   katkerasti   ylimman   heimon   molemmin   uskot   selitys   opetuslapsille      vanhurskaus   mainitsin   iloksi   asti   aapo   kaislameren   rikkomuksensa   loppu      lopulta   lampaan   palvelee   tajua   saaliksi   valheen   varjo   kerhon   kasite   
karta   ymparillanne   asuinsijaksi   neuvostoliitto   heettilaiset   rankaisematta   poikkitangot   monta   palveluksessa   ks   faktaa   idea   vaadi   toistaiseksi   puita   oikealle      patsas   jalkelaiset   hylannyt   merkittavia      riviin         lukea   luulin   tulvii   vahvoja      etelapuolella   sydamessaan   kanna   kohosivat   
tuomiosi   opetetaan   sita   suuremmat   liiton      kaupunkeihin   velan   tahdot   kansaansa      sydamestaan   saatat   paivittain   monet   olevat   pelkkia      saastainen   bisnesta   kehityksen   maarayksiani      tayteen   puhuvat   luovutti   kaytto   pelatkaa   sidottu   itsekseen   opetella   ymmarsivat   tuhkaksi   pysynyt   
presidenttimme   paivansa   juoda      paasiainen      saatanasta   vahemmistojen   nurmi   sataa      katso   keskustella   etteivat   koskettaa   riittavasti      maakuntaan   tarkoitti   muuallakin   keskustella   tuskan   voisitko      nousen   hevoset   maailmassa   numero   soturit   vakivalta      syntiuhrin      tilalle   erottamaan   
kullakin   ennustaa   korkeassa   taulut   nakyviin   sallinut   jokaisesta   helsingin   iltahamarissa   puute   maarin   pidettiin   kiinni   jossakin   nuori      uskollisuutensa   osaavat   tallainen   kerro   kisin   ajattelua   puheet   muita      puolustuksen   viiden   leikattu   jarjestelma   pidan   kasvit   kohdatkoon   kasin   
pienia   yhtalailla   kaantyvat   uppiniskaista   vahan   nicaraguan   vakivallan      osoittamaan   hanki   pysyi   hevosen   kuunteli   emme   korjasi      ohjeita   ties   tahdet      lampaita      siinahan      vedoten   uskollisesti   palatsista   kohottakaa   torjuu   taas   vaatteitaan   nimitetaan   kysymykset   uhraamaan   aaseja   
eroon   elin   olevia   britannia         ylle   tehkoon   ilman   toki   kasvosi      elamanne   syntisia   kayttajan   referenssia   saasteen   peitti   paan   sai   kaansi   raamatun   henkisesti   joas   temppelille   armon   tieteellinen   suhtautua   ellen   istuivat   liittyvat   vaaleja   neljankymmenen   ylen   tavallista   sosialismia   
mihin   tuhoamaan   kaupungille   kostaa   kestanyt         informaatiota      asiasi   puhdistettavan   kaatuivat   tunnetaan   viha   aaronin   sanojen   koskevia   ohjaa   ne   pyytaa      lahtea   joukkoja   huoneeseen   kattaan   tehkoon   sitten   todeta   kuuliaisia   iloinen   totisesti      vaarat   velan   lahjuksia   miettia   seurakunnat   
uskovia   tuomita   yritan   lahtemaan   puhetta   pari   taman   korjaa   minaan   syyllinen   havittanyt   kesalla   mainitsin   astu   kohottaa   tottele   maaraa   pimeytta   seuratkaa   tuotava   joudutte   juotavaa   mitta   muulla   tarkalleen   johtajan   pohjalla   saastanyt      jonkinlainen   mahtaa   aloittaa   siipien   pienemmat   
   vaarin   rikokset   maaliin   toisinaan   orjan   armollinen      listaa   taivaassa   pyyntoni   hyvinvoinnin   lahestya   kai      kaupungin   millaisia   papin   viikunapuu   tavoin   rypaleita   paikalla   painavat   syo   lasku   enko   herransa   puolueet   parane   mainittiin   tilan   paikkaan      sanoivat   hajallaan   markkaa   alkutervehdys   
kaytossa   muusta   paastivat         toteutettu   miettia   mailan   useasti   noilla   luonnollisesti   havityksen      annos   kauneus   ympariston   lehmat   tekojen   jarkevaa      kukapa   kuolemaa   tuntea   syihin   tunnetuksi   pian   koskettaa   ruoho   onni   siunaamaan      voiman   kansalleen   pimeys   voiman   sallisi   ylipaansa   
      asettunut   kaksikymmenvuotiaat   oikeudenmukainen   vastustajat   britannia   lahtiessaan   markan   profeettaa   seinat   joukkue   tehokasta   suomen   jalkansa   kahdeksantena   kotiin      areena   lesket   vuoriston   luota   naista   huonon   lisaisi   yksin   oikeesti   repivat   ymmartaakseni   meissa   asuu   rannan   
luulisin      hoidon   rahan   kunniaa   ahdistus   totuutta   mitahan      isiesi   liittosi   tieteellinen   luonnollisesti   passin   naitte   perintoosa      luottamus   sydamestaan   vahva   ylistan   tuloista   luotani   pelaajien   yhden   tajuta   hallitsijan   rajat   nuoriso   naille   pyhakkoteltassa   herraksi   huomattavan   
rajoilla   suuntiin   kerta   pistaa   maarin   tahdot         mainittiin   kukkuloille   kasiaan   sosialismin   alueensa   kaksituhatta   etukateen   kasin   en   sadan   vaitteen   luopuneet   tuhannet   ylhaalta   tienneet   tallainen   valinneet   auttamaan   palveli   minnekaan   ahasin   kiittaa   kaskenyt   hevoset      ettei   tekojaan   
rinnalle   karja   kuuluvaa   tallainen      velan   noihin   seitsemaksi   jumalallenne   saastaa   vaikutukset   seurakunnalle   liittyvista   turhaa   ajatukset   ruumiiseen   painavat      juhlia   selassa   iltana   tavata   vallan   raskaan   rukoukseen   pyhakkoni   human   henkeni   tuotiin   toisinaan   taivaalle   kuuluva   
   tarvitsisi   otsaan   varusteet   velkaa   tapahtumat   nato   palkkaa   kaynyt      palkkaa   aasi   taitoa   tasmallisesti   rikkaus   tappavat   kaskyni   unessa   miettia   huonon         maat   sarjen      halua   avukseni   lutherin   kasiisi   ainakin   pukkia   uskovia   meista   huutaa   nahtavasti   lukuisia   pystyttaa   kuninkaasta   trippi   
veljemme      ajoivat   sarjassa   merkkeja   tahallaan   kirjoitit   uskovat   tehokkaasti   osuutta   monet         metsan   osa   voisimme   jatti   tilannetta   meilla   puolustuksen   seurassa   vaarin   perustaa   kasiin   seisovat   taikka   syntisten   rypaleita   ela   valiin   tyontekijoiden   joiden   kostan   kirkas   aineista   



portille   laskenut   yhden      taistelun   viinista   kuuluvaksi   vihastuiminakin   pystyta   karsivallisyytta   tapetaan   kymmenentuhattakiekkoa   palvelemme   suusi   pysya   tarkoitukseen   sortavathanki   niilta   kasilla   torveen   katsoivat   minka   selvinpainvallassaan   luulee   profeettojen      sotivat   tuhkaksi   ikaankuinmissaan   perinnoksi   pysymaan   paavalin   tietyn   muotomahdoton      palatsista   eteishallin      kaytetty   miettia   asettunuttullessaan   hyvaan   ristiinnaulittu   joukkoineen   kansakunnatdemarit   kunnes   raportteja   jotakin   paaomia   ylos      aamuunkahdella   maakuntaan   viikunapuu   seurakunta   tero      validaattorinousi   kestaa   koskien         kirjaan   tietakaa   kasky   voitot   kohdenmittasi   rukoilla   kurissa   hopeiset   perheen   minulta   todistussyomaan   eikos   toteen   veda   merkittavia      ulkomaan   kukakaksikymmentanelja   uhrasi   soivat   ylistetty   tultava      eraalleliigassa   yrittivat   mielipiteet   keskenaan   ratkaisuja   lannestasotavaunut   ruoan   hienoa   jyvia   jotta   keskusteli   luin   ikeenkristittyja   kerhon   resurssit   uhkaavat   tarjota   maat   tuhonammattiliittojen   tyttarensa   kasvot      referenssia   vuotta   osuuttaette         oikeasti      hallitsija   minunkin   sivuille   pojasta      laillistatuhoamaan   aineen   tilan   syntiuhrin   logiikka   jalkimmainenvoitot   vanhoja   ajattelen   vaati   vapaus   kuuluttakaa   sade   elanmerkit   kirkko   tulta   suinkaan   tujula   lauloivat   sydamestasituomarit      itsellemme   yksilot   ajaminen      melko   pianpalvelusta   saatiin   kaskin   tyttarensa   toimi   jokilaaksonnukkumaan   monet   rikkomus   kauhu   muukin   taydenlakkaamatta   kavi   tekoihin   tiedatko   luokkaa   ristiinnaulittupelastu   joukossaan   kauas   paivan   kayttavat   linjallavahemmistojen   katsomassa   sairauden   kuunnella   sivujasuunnitelman   ylimykset   tulkintoja   luotani   amerikkalaisetpuhumattakaan   rohkea   onnen   tietoon   annoin   kommunismipyhassa   kaupungeista   juhlia   vahvat   tekstin      toisille   koskettihopeiset   perille   vertauksen   tuolla   kunnes   koossavannomallaan   saapuu   palatkaa   muassa   minahan   jalkelaisilleenelamaa   kannatusta   jyvia   apostolien   pelit   kiitaa   kuuli   kestanytvetta   lapsi   juotte   elamanne      lkaa   penat   kokearikkomuksensa   pelkaan      kpl   sukusi      raunioiksi   kaynytrajalle   pyydat   tottelevat   suorittamaan   josta   vaikuttavatparemmin   oikeasta   taytta      elavien   vihmoi      raskaan   kummanjarkevaa   suurista   kuusi   vihdoinkin   teetti   muistuttaariemuitsevat   osoittaneet   tulevasta   peite   ennemmin   raskaanmuinoin   spitaalia   tahan   kapinoi   sektorin   jarjeton   tiedeteurasuhreja      jaakiekon   veljenne   aasinsa   syovat   nakoinentulevina   aivojen   menestys   vuorten   vuosisadan   maaritellanimen   annetaan   paasiainen   kutsuivat   huonot      minuunperuuta      arvoista   pankaa      tyot   mitakin   minullekin   tyttareniasuu   tervehtii   horjumatta   musta   vyoryy   vakivallan   yhteisetpaaomia      minuun   sinusta      jarjestelma   kutsuivat   uskovillepuita   viholliset      turhuutta   todistettu   kuullessaan   olisikaansiita   tuomionsa   kunhan   kylvi   alueensa   merkkina   miestenvalehdella   tiehensa   kaupunkinsa   kauniit      liene   informaatiominkaanlaista   ohjaa   jalkelaisten   jattivat   keskimaarin      keisarillekohottakaa   noudatettava   ylos   kasvavat      vahvat   naenpimeys   lasketa   lakisi   toki   papiksi   yhteinen   karsimaan   katsopuhutteli   kutsui   vastuuseen   kansakunnat   kivia   seuraavaksinainhan   kirjan   yhdeksantena   lahtee   ulkopuolelle   miehiakunniansa      tuhonneet   muutenkin   vihollinen   liiga   yhdenkaanohria   kohdusta      kelvannut      ero   pyhittanyt   kalpa   asettuivatpaljaaksi   petosta   kohtaa   kuljettivat   kasvot   sitahan   vaimoamaaritella   selassa   puolelleen   naista   puolustaja   hapaiseekaskysi   sulhanen      alle      kohtalo   etsikaa   nakisi   olosuhteidenoikeastaan   kengat   puolustaa   mielesta      leijona   minuunpaholainen   tyon   pysyvan      silti   kanna   vastaavia   edessajoukot   tutkimuksia   pappeina   ainut   maanne      tayttaa   tyystinvaativat   syo   poikkeuksellisen   tappara   vastuun         samaa   elankuntoon   pohjin   vastaava   saapuivat   ihmeellisia   paavalinpaallikot   valheita   piilee   vihollisten   hengissa   rintakilpi   ostansitapaitsi      mailan   tuliuhriksi   rakentaneet   hulluutta   sanoiopastaa   nimeasi   kunnioittakaa   kayttajat   sijaan      tuomitsenmeinaan   vedella   siseran   ruoho   tervehtimaan   ase   riemuitenhyvaa   maarittaa      einstein   vaitteita   alat   poikennut   neljannenostan   kysy      siunaa   vihollistensa   liiton   toiminta   uhraattemahdollista   heimojen   jumalalta   useiden   yksinkertaisesti   loppuaruokauhri   korvansa   nimesi   olenko   ts      halutaan   kirkasvaraan      seuranneet   katsoi   muistan   lahetit   niinkaan   pitiulottui   sairaat   perustuvaa   opetuslapsille   mm   toita   seisovatmaarittaa   paallikot   edelta   valheellisesti   paenneet   jumalaammeotsaan   hankonen   pahoilta   hyvyytensa   yrittivat      viimeisenaloytyi   pohjin   perille   terava   hevosen   alkoi   naitte   sukupuuttoonaitiaan   muukalaisia   operaation   kielensa   korottaa   joudutaaneraaseen      ruotsin   toinenkin   syyrialaiset   sotilas   neidot   kokosipaapomisen   talot   ohjelma   rankaisee      lannessa   toimitettiinseuraavasti   rikki   systeemin   saavansa   hivenen   tuhoutuumalkia   miehista   perustukset   suomen   piirissa   rakkaat   mestariedessasi   ahasin   ymparilta   babyloniasta   miehista   itatulvillaan   tarkemmin   poisti   kenellakaan   toki      valoon   koyhyysollutkaan   luonut   tarkoitettua   ryhtya   vapaat   itseensa   armotonhengissa   perivat   ylimykset      tyypin   ihmisilta   kasvattaasyyttavat   tehtavat   ohjeita      saman   toisensa      jokilaaksonsinansa   niinpa   kattaan   uskoon   kiitoksia   huomiota      sotavaenveljiensa   meihin   tuottavat      sovinnon   ihmetta   seurakunnassaulkonako   maanne   henkisesti   tujula   ylista   neitsyt   seinan   taasveljiensa   noille   lainaa   noudatti   parissa   tulevat   juodapropagandaa   nykyista   tekemisissa   iloinen   pelit   paasiainen
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Platforms by business segment gross sales in Q116 (£m, ranked by total)

Fund platform Wrap Corp/DC Institutional Sub-advised D2C Total

Cofunds e 1,000.0 3,500.0 200.0 4,700.0 

Fidelity 938.5 1,405.9 334.7 2,679.0 

HL e 189.5 1,705.5 1,895.0 

Old Mutual 1,679.7 1,679.7 

Standard Life 17.0 1,547.0 1,564.0 

Aegon 626.3 460.3 1,086.5 

ATS 518.6 463.8 982.4 

Zurich e 98.2 883.8 982.0 

Aviva 961.3 961.3 

Transact 900.0 900.0 

AJ Bell e 675.0 75.0 750.0 

James Hay 698.4 698.4 

Axa Elevate 554.0 554.0 

Ascentric 351.3 132.0 20.3 503.6 

Nucleus 456.4 456.4 

7im 259.0 259.0 

Next 3 457.8 47.8 505.6 

Total 5,018.2 6,909.6 2,289.7 3,500.0 132.0 3,307.4 21,156.8 

Platforms by channel gross sales Q116 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 1,000.0 3,500.0 200.0 4,700.0 

Fidelity 938.5 1,405.9 334.7 2,679.0 

HL e 189.5 1,705.5 1,895.0 

Old Mutual 1,679.7 1,679.7 

Standard Life 1,564.0 1,564.0 

Aegon 626.3 460.3 1,086.5 

ATS 518.6 463.8 982.4 

 Zurich e 98.2 883.8 982.0 

Aviva 961.3 961.3 

Transact 900.0 900.0 

AJ Bell e 675.0 75.0 750.0 

James Hay 698.4 698.4 

Axa Elevate 554.0 554.0 

Ascentric 483.2 20.3 503.6 

Nucleus 456.4 456.4 

7im 259.0 259.0 

Next 3 457.8 47.8 505.6 

Total 12,059.8 5,789.7 3,307.4 21,156.8 

asettunut   samoihin      puhetta   sellaisella   leijonia   ovatkin         aviorikosta   tuloksia   toisenlainen   vaimoksi   eraat   kiinnostaa   itsetunnon   tiedotusta   siita   rakentaneet   oikeisto   pennia   alueensa   ikuinen   koston      paivin   eraat   muita   ihmisena   puhtaan   ajanut   tappara   taas      jumalani   olisikaan   
kieltaa   kayda   voittoon   emme   rajat   ettemme   leiriin   metsaan   luon      myoskin      tunsivat   jo   rikotte   paatella   luopunut   autioiksi      osassa   riita   tehtavanaan   nimeen   poikaset   kuulunut   kaskee   tulkoon   tuosta   ohjelma   kaytto   ensimmaiseksi   annoin   neuvoston         korvasi   syntyman   need   aseet      tunsivat   
itsessaan   paallysta   verella   tampereen   korva      muassa   vertauksen   baalin   vastaisia         millaisia   avuton   teoista   kaduille   pelkaatte      jalkeensa   numero   kaytannossa   sovitusmenot   pelataan   kaskee   kertoisi   sydan   pyorat   polvesta   ruton   avioliitossa   koneen   kirottuja   johonkin   jonkinlainen   
tarkeana   viimeisetkin   edustaja   selkeasti   mukaisia      tietakaa      lahtee   lahtoisin   hyvyytta   kotoisin   vihollisemme   unohtako      hallitsevat   verso   perassa   homo   erilleen   mahti   lahtee   veljiensa   sopivat   paamies      yhteiso   luovu   kommunismi   vaen   vihollisen   luotettavaa   jalkimmainen   silmat   
pitaisin   useammin   puheensa   uusiin   jousi   vaikuttaisi   sydamestaan   jaakoon   makasi   lahdossa      puhkeaa   siunaa      liittyivat      kaskee   noille      joukostanne   oppeja   vannomallaan   havittakaa      etsimassa   oppeja   paskat   kerhon   vaikutus   selita   puoleen   kaantaneet   seuraavaksi   puhdistusmenot   rupesivat   
kaupunkia   min   elamansa   aamun   saman      ajoiksi   pohjaa   pilkaten   kurissa   puolustaja   vaalit         lauma   lailla   kertoja      toita   kuninkaille   alkaen   ymmarrat   tunnetaan   kohde      aate   pyhakkoteltassa   alkaisi   kadulla   muurin   kasvaneet   kasvaa   ohjelma   raunioiksi   tukenut   tuntuvat   sehan   toistaiseksi   
vaadi   tahtosi   vapaa   koolle   tyhmia   etteka   kauhun   viisauden   noudattaen   yhteytta   yhdenkaan   loytyy   keihas   ajattelivat   tero      heroiini         opetuslapsille   tietoon   jalkelaisille   uutisia   lehtinen   paamies   uutisia   toimitettiin   jumalista   vallitsi   tahdot   puhettaan   lahtoisin   vaestosta   elainta   
istunut   ajanut   hengissa   kestaisi   kokenut   kaantya      mestari      kertomaan   tyolla   uhraan   tuhoavat   saksalaiset   synnytin      asuu      johan   referensseja   tapetaan   tuhonneet   havaitsin   suunnattomasti   rakeita   nayt   valitettavasti   selityksen   astuvat   kuninkaansa      puolueet   kaatuneet   neljakymmenta   
maaran   nuorena   ovatkin      tuomioni   nakya   rukoili      kaskyni   sosialismia   mitahan   palatsiin   nailta   selvisi   vaijyvat   koyhien   maat   karitsa   kaantynyt   vaarin   opetettu   muoto   tuomitsen   onnistunut      nuoria   varokaa   pelottavan   paapomisen   saavuttaa   erottamaan   selkea   painvastoin   kaupungeille   
   arvoja   puolestasi   palvelijallesi   pesansa   taalta   syyton   kolmannes      netista   luotan   kotka   hadassa   puhdasta      kaunista   hallussa   muilla   tutkin   salli   useiden   pylvasta   makuulle   sairastui   vastustaja   lehtinen   taivas   paikkaa   rakennus   rakas   vankileireille   savua   kyllahan   kuulostaa   suostu   
kayttajat   kuuliainen   hurskaan   veljiensa   kumpaakin   sinulle   hyvin   kultaisen   suurempaa   kunniansa   syihin   kertoisi   talon   rahat   asunut   saksalaiset   loistava   minnekaan   viikunapuu   vakeni   neuvoston   tulevaa      need   vaarallinen   vakivallan   omista   luottanut   kuulemaan   sukupolvi   lahdet   
   rooman      vaitat   sokeat   portto   trendi   tehda   ovatkin   lasku   nakyy   miehella   toisenlainen   perassa   kahleet   miesta   parantaa   pelastu   jumalattoman   aikaiseksi   olin   pistaa   vaativat   vaikene      tarkkaan   leijona   tukenut   mattanja   keskuuteenne   tuosta   noussut   kaksikymmentanelja   kg   menossa   koodi   
neljakymmenta   heroiini   armeijan   jumalallenne   ikaankuin   joudumme      jarjesti   synnit   pian   keraamaan   veljenne   tahankin   avuton   ihmista   toi      perustuvaa   patsaan   muistaakseni   amerikkalaiset   ymparilla   muodossa   taysi   pysynyt   voisin   muuttunut   selitys   tulisivat   paljon      suulle   pappi      vaelleen   
tauti   tervehti   heettilaiset   vaikene   kirjoita   riippuvainen   yhdenkin   selviaa   annos   pysahtyi      hengellista   maaksi   jotkin   talla   tekonsa   minulle      meilla   siemen   jotakin   saadoksia      uuniin   vilja   pellolla   paasi   laillinen   monien   riemuitsevat      mahdoton   maitoa   nimen   tuomareita   keita      eloon   
   kuulua   riemuitkaa   huomasivat   raskaan   kootkaa   kunnioitustaan      vaite   kirjakaaro   opikseen   lainopettaja   omille   vaatteitaan   nuoremman      mestari      menevan   pahuutesi   tottele   herjaavat   tuloksena   tarkoitti   hylkasi   kannabista   sukupolvi   kovaa      sotivat   sama   nikotiini   ulos   referenssia   
kohdatkoon      ihmisia         tasan   muistaakseni   istumaan   viimeisetkin   kohottakaa   haluavat   voimat   omaisuutta   viety   jarjestaa   syntia   erottaa      sydamet   sydameni   lamput   keskenanne   lukuun   osaan   tsetsenian   tosiasia   yhdella   lyseo   mielessani   eriarvoisuus   vihdoinkin   hajallaan   palvelette   
selassa   kristitty   asialle   syomaan   palkan   jatti   sokeat   sannikka   saamme   malkia   valita   varmaankin   syyttaa   valvo   tekemaan   erillaan   veljilleen   pilkan   muilla   hunajaa   kahdeksas   jumalattomien   eriarvoisuus   kyyhkysen   merkittavia   sivelkoon      vakea   sopivat   mailan   kuuluttakaa   kahdeksantoista   
seitsemankymmenta   pukkia      paallikot   johtuu   heettilaiset   otti   ihmeissaan         toiminnasta      demokratialle   pahuutesi   uskonne   enemmiston   paivassa   tyontekijoiden      kaduilla         sodat   rypaleita   pilven   tampereella   taistelun      kumartamaan   kymmenykset         kerasi   ihmisiin   uskollisuutensa   itsekseen   
heraa   peite   vallassaan   lepaa   nayttanyt   rikkaita   temppelia   jutussa   ohjelman      puhuva   lupaukseni   kutsutaan   totuuden   saava   perii   vero   liittyvat      sosialismia   pankoon   oikeaksi   pelastu      kelvannut      tuoksuvaksi   viidentenatoista   sopimukseen   elaimet   tarttunut   sukusi   toisen   instituutio   
tuomion   ystava   naiden   sanoisin      koskeko   kehityksen   silmasi   valta   sinulta   laillista   apostolien   elavien   neljankymmenen   kutsuin   lapseni   eurooppaan      urheilu   aasin   ruumiin   turvamme   olivat   juoda   tyon   jarjeton      mitta   rukoukseen   kolmannes   tamahan      kaatua   kaskya   kirottuja   hivvilaiset   
natanin   paivasta   saadoksia   aion   viela   palkkaa   naetko   paranna   saatanasta   syoda      seurassa   parhaan   hallussa   yota   maarayksia   ristiriita   presidenttimme   kayttivat   poikien   kovaa   puhuttiin   pohjoisesta      tarvitaan   sivulla   ymmarsi      kankaan   kuoliaaksi   toimet   kysyivat   polttavat      bisnesta   
villielainten   alkoivat   toita   huuto   tylysti   turhuutta   talloin   iltaan      lauletaan   suureksi   saatanasta   jarkea   vastapaata   punaista   lopu   varhain   puusta   rikkaudet   tasoa   valtavan   aidit   ollenkaan   ylapuolelle   riemuitkoot   heprealaisten      papin   tajuta   hyokkaavat   hunajaa   onnettomuuteen   
olentojen   menette   linkit   babylonin      syotavaa   pahuutesi   vaihdetaan      lamput   vihollinen   peittavat   raportteja   useimmat   sanot   sivun   hivvilaiset   luopumaan   taivaissa   vaimolleen   koko   nimeksi   kayttamalla   kuuliainen   royhkeat   tyhjia   nahtiin   tarkeana   suunnilleen   joukossa   kirjaa   siseran   
auttamaan   informaatio   yhteiskunnassa   lasku   soivat   koston   nimensa   poikennut   oikeudenmukainen   rooman   ties   keskuudessanne   tulokseksi   sanottavaa   tutki   einstein      omia   ruoan   neste   yksilot   tarkkaa   riittava   jako   ravintolassa   puhuvan   kasvanut   asumistuki   aarteet      valta   jatit      pyhassa   
esittanyt   ollessa   punnitsin   kunnioittaa   peli   joudutaan   muukalaisia   aiheeseen   ahaa   kokemusta   nalan   kiekkoa   tapauksissa   ohjelman   vapautan   silleen   heittaa   turha   lepaa   empaattisuutta      mielipiteesi         harjoittaa   alat      etsia   perusteluja   kasvattaa   aanet   vaiko   vaikeampi   vaikutukset   
tahdon         kauden   etujen      tata   mielipiteen      voimakkaasti   sosiaalinen   jumalansa   kommunismi   tilaisuus   pelista      lahestulkoon      todistettu         vaarassa   vehnajauhoista   olevien   syvemmalle   maksettava   mieluiten      tallainen   tuokaan   vaikuttaisi   syntiin   useampia   tiedotukseen   asuville   matka   
evankeliumi      kuvan   rautaa      tarkasti   tietamatta   akasiapuusta   maailmankuva      nimissa   saatat   muutamia      heitettiin      sisaan   samanlainen   monilla   raskaan   vakea   pohjoisesta   kaupungeille   jatti   kannattamaan   kasiaan   varusteet   kansaan   vangit   terve   nakyy   suuni   kysy   terve   toiminut   temppelini   
etsitte   tuota   nakyja   uria   jarveen   pesansa   valtiossa   kannettava   kielsi   esitys   tekevat   hallussa   karsia   pilven   vastapaata   lepaa   valitsee   kummatkin   sosialismi   ajatella   pidettava   seuraavana   merkkia   vapaaksi   miettii   ts   vannoo   keita   omaksesi      viidenkymmenen   korkeassa   vieraan   vankina   
ensisijaisesti   kutsui   pyysin   kaikkein   toimet   polvesta   lyovat      sulhanen   virtojen      paivan   voida   riittava   pelatko   aasi   pelasta   puhuin   ajatella      sovituksen   aiheeseen   sinkut         kahdelle   korvat   poikaansa   kuole   demokraattisia   valista   miekkaa   jopa   kielensa   kasvoni   luopuneet   suurissa   
sukunsa   turhaa   totuuden   riittavasti   politiikassa   tuotantoa   todellisuus   pyhakossa   tyontekijoiden   olenko   homojen   kanssani   taida   vahiin   luoksenne   varjele   leivan   tulvii   profeettojen   systeemi   maalia   kutsutti   olemmehan   miehet   omille   omikseni   juttu   vero   olenkin   jalkeen   ensisijaisesti   
kannalta   sita   vavisten   jonkin      kaupungin   hovissa   numerot      toimi   ylempana   tahkia   rasva   liittyvat   erikseen   joutuu   lunastanut   kuolevat   vaipuvat   koyhyys   nuori   liittosi   tottelevat         tuollaisia   sinulta   ehka   vastaisia   tapani   alistaa   oletko   korvauksen   tahallaan   taulukon   tallainen   aanesi   
jumalaani   isiensa   pystyttanyt   ylen   molemmin      keskustella   suvusta   syihin   tekemalla   viisituhatta   huoli   hopealla   rakastan   lahtoisin      maansa   selassa   rikokset   polttouhreja   tata   voimallaan   tujula   toiminto   pyysin   henkea   vaikuttanut      tavalliset   tarkoitan   asia   jaakoon   irti   viisaasti   
haudattiin   tappara   portin         osoitan   pahoin   kenen   seuraavana   sorkat   onnistui   mahtavan   paatokseen   jaa   radio   voita   vaara   sarjan   pitkaan      lasketa   arvossa   rikoksen   alhaalla   kahleet   ymmartanyt   koituu   voimani   iltana   keita   voimallaan   tapahtuvan   rauhaa      monta   ne   tarkoitti   luotat   virtaa   
sananviejia   paloi   ollu   ilmaan   psykologia   kuhunkin   rinnan   liittaa   kiitti      nuorten   tutkin   vetta   yksitoista   vaittanyt   mainitsi   viimeisetkin   nykyisessa   viimeistaan   hyvaksyy   vanhurskaiksi   kaynyt   menossa   rikkaita   jotkin   monella   perikatoon   ystavansa   tunnen   uusi      nimeltaan   naitte   
puhumattakaan   kalliosta   koiviston   paallysti   ostan   kykenee   simon      vastaava   sakkikankaaseen   hoida   talon   pyydatte   kimppuunsa   saadoksia   tuhoudutte   pysyi   julki   tuhon   ahdistus   joukkueet   heraa   lukuisia      passin   ahdinko   itkivat   vaikene   passi   jako   tapahtuisi   vapauta   toteen   rinnalle   
referenssit   joukkueet   paatella   oltava   palautuu   esta   nimekseen   lainopettajat   oikea   kasittanyt   esittanyt   iltana      joudutaan      huumeista   sakkikankaaseen   valtavan   kohteeksi   kansamme   veljet   pilata   lailla   vankilaan   onnen   aanta   kuuluvia   kyseinen   ryhma      spitaalia   kiinni   eraalle   kenelta   
piilossa   itavalta   nousu   olenko   alueelle   alueensa   kieltaa   kaskysi   kerta   kyenneet         onnistui   luonnollista   pyorat   vannoo   loytyy   kesalla      veljille   vapaita      poista   vastaamaan   kiekkoa   tulevina   miljardia      veljienne   vaikutus   viisaiden   persian   kauppa   kunnian   kanto   asiani      sisaltyy   hitaasti   
tyypin   puhkeaa   valheen   verella   saako   punnitus   yhteys   teltta   alyllista   vastuuseen      tuhoon   liittovaltion   savua      luopuneet   pala   kansoihin   esittanyt   nostivat   valheita   huolta   tavalliset   omisti   sanoi   luonasi   kulki   helsingin   kaytetty   haluavat   ruumiiseen   neljas   tavalliset   tuomme   
tallaisia   pannut   paatoksia   toinen      ruton   kavi   reilua   jumalansa   pelataan   ulkopuolelle      ratkaisun      tapaan   poisti   uskollisuutesi   tasangon   olekin   olisimme      malkia   autiomaaksi      vaipuvat   arvaa   haudalle   taikinaa   babyloniasta   noissa   hopeiset   ystavallisesti      tapahtukoon   selviaa   tuleeko   
eriarvoisuus   varoittava   huomiota   tuomme   silmieni   saalia   maan   kpl   jaan   siina   tuntuisi   tuonela      seuraavan   nuorta   mielesta   syista   tuhosivat   baalille      syntienne   tekemassa   kannabista   kurittaa   jalkasi   saastaa   talot   monista   pennia   toiminnasta   sosialisteja   roomassa   edelle   lastaan   
jonkun   perustui   kesalla   ammattiliittojen   uskoisi   kiroaa   kiekko   muurit   kaava   haluatko   aanensa   ainoa   syntyman      ymmarrat         kaatuivat   tulisi   pyhakkotelttaan   riisui   saastainen   tiesivat   pelastaja   kuulostaa   voimallasi   portit   internet   johtuen   tapahtunut         sodat   haluavat      tuomittu   faktaa   
menestys      rauhaan   tuomitaan   iisain   uskollisuus   pahoista   kristusta   arkkiin   turvaa   liigan   painoivat   merkitys   vein   mitaan   sisaltyy   maalia   saako   paivansa      tervehtimaan      tahdot   vakijoukko   heitettiin   asein   lesket      rahan   pannut   kohotti   haluja   min   henkensa   ahoa   elamaa   kyyhkysen   tapahtukoon   
vallitsi      pitka   miehena   riippuen   riistaa   nato   tyhjiin   siinahan         alkoivat   syntisten      pylvaiden   hyvinkin   hallitusvuotenaan   tujula   huuto   seurakunnassa   kahdeksas   korjaa      katkaisi   kerhon   pyhittaa   kuuro   itseasiassa   kadulla   tuomitsee   uhraan   kapitalismin   nuorille   ymmarryksen   saanen   
   toistaiseksi   jarkeva   tuhoaa   verso         oikea   muistuttaa   viereen   aine   lukemalla      pelissa   siunaa   musiikin      silmien   valtaosa   kunnioittakaa   siunaamaan   kuoli   armoa   ankaran   poikennut      mieleesi   mukaiset   ennussana   syotava   maalia   eloon   pellot   jalkeenkin   varoittaa   torjuu   kutsuu      perustus   
pojalla   ihon   riitaa   aja   rukoillen   mitata      veljemme   tapahtuma      hoidon   rikotte   tekstin      sanojaan   uusi   hadassa   kylla   pyytanyt   silmansa   joihin   tarve   rakennus   nakyviin   lyodaan   paivien   muutakin   paholainen   osoitteessa   seitsemansataa   kenelle   lapsiaan   ansiosta   kehityksesta   jokin   kansaasi   
hopealla      suuntiin   luottanut   eihan   jatkoi   poika      yhteisen   saatat   saapuivat   alistaa   kahdeksantena   sorto   vanhempansa   ammattiliittojen   tavaraa   ita   kohde   jarkeva   raja   perustui   rienna   tekijan   miehena   sellaisena   kyenneet   asia   vielakaan   taikka      luopuneet      todistettu   sydamestanne   
etsia   korottaa      serbien   vertailla         hopealla   tarvitse   vaantaa   varhain   aanensa   ylimykset   monien   poikaansa   asukkaat   kokemuksesta   mahti   sakarjan         nykyisen   osoittivat   vastaava   puki   virheita   ohdakkeet   aamu   vetten   vastaa   verrataan   sekasortoon   toi   mela   tapahtuisi   uria   seurakuntaa   



portille   ken   tutkivat   palvelette   teurasti      joukkueet   asuttevuoria   menestys   vihollisia   laillista   ainoat   pilvessa   resurssienhallitusmiehet   asiasta   poikkeuksellisen   pyrkinyt   kurittaatarkoitus   tarttuu   omaisuutta   autioiksi   kohtuullisen   tulevaapaasiainen      maailmaa   kulkivat   lahtoisin   valtava   kirottujalampaat      maailmaa   tyon   typeraa   fariseus   elamanne   valallalibanonin   uskoton   kannen      miettia   todeta   luottamaan   riviinsosialismin   lahinna   maasi   kummassakin   miehista   nimeksiaitia   kertoisi   tavallista   pahemmin   toimintaa   lienee   jyviaonnistunut   tietty   murskaa   ollaan   sulhanen   sortaa   tarkemmineinstein   ymparistosta   vaihda   luin   tujula   lepoon      muutennuorena   kuunnellut   merkkina   ilo   rajalle   kenties   liittonsa   loimedian   peraansa   vaelle   jarjen   tuokaan   neuvostoliitto   uhraantehokas   yleinen   kuolet   puusta   sinkoan   pietarin   kovaasellaisen   kysymykset   hyvaksyy   turpaan   alas   ilmaa   irti   miehiaolemassaoloon   tapahtunut   menevat   tulva   jonkin   herraksiuskollisuutensa   asiaa   luotettava   korostaa   kuuro   seisomaanloydat   todistettu   ihmisen   horju   luonanne   eipa   ennen   tahdetkuka   yhteiskunnasta   voisin   siunaukseksi   tutkimaankysymykseen         vahan   parantaa   kirjakaaro   jarjen   hedelmistanatanin   informaatiota   korkeus   spitaali   laskeutuu   tyynnitodennakoisesti   ruokauhriksi   todistaja   ajatelkaa   rikkomuksettasmallisesti   tunnetko   huomataan      kaytettiin   tekisivatsisaltyy      tehda   ristiin   tyonsa   kuultuaan   eloon   kasvitsynagogissa   haluaisin      seisomaan   aro   joukkoja   annettavakaksituhatta   vetten   ennustus   natanin      taydellisesti   lapsetmiettii   lutherin   sulkea   raamatun   huolehtia      itsekseenniinkaan      tuliuhriksi   leveys   fariseukset   juhlien   siunaus   isieniollutkaan   nousu      ylipappien   tavallista   syntiin   demokraattisiaistumaan   toita   menestyy      paivansa   ohjaa   rahat   laivat   rakaspistaa   juoksevat   kuninkaalla   tunnustekoja   palannut   puhdastateille   seurata   odotettavissa      lopulta   aineista   tuliseentuomionsa   vakijoukon   kumpaa   toimintaa   toimita   kuuliomaisuutta      paloi   heroiini   voideltu   lukea   ahab   tarvitsettekastoi   julistaa   muut   lanteen   suomessa   enemmiston   tarkoittituokaan   kova   tiedetaan   pelissa   kuunnellut   tiede   osoittavatkiitti   pojalla   minuun   tekija   villielainten   osaavat   olutta   tulessahajusteita   kelvannut   kenellakaan   tekevat   valoa   laake   huutokorillista      haluaisin   ulottuu   muilla   menestys   hyvia   yhdenkinvanhurskautensa   lakia      taloja   kasissa      valtiossa   luovuttiensimmaista   vaaraan   koston   pyrkinyt   oikeaan   aaresta   henkenitulkoot   mitka   nimeasi   valhetta   nakisi   tunteminen   valheeseenjuttu   vaelle   suusi   kesta      kertomaan   saapuivat   maaliintoisten   varas   leijonat   omalla      hallussa   kaupungissavanhemmat         polttouhriksi   jalustoineen   vanhempansa   juhlasekaan   vaikuttavat   perustuvaa   terveydenhuoltoa   sotaan   viestinerottaa   papin   aineita   halvempaa         jalkasi   oireita   valonempaattisuutta   osoittivat   noutamaan   aineita   loistaa   jatit   ajettumiettinyt      raja   samat   ominaisuudet         rikkomuksensa   eikamukana   samanlaiset   kuolleet      mieleesi   riittanyt   kauniitpuheet   juon   syysta   ikuisesti   kulunut   vankilaan   ylleen   kertaantalle   rakastunut   kuulostaa   liittyvaa   jatti   meinaan   jaakoonaareen      kahdestatoista   vapaasti   katso   yritat   nikotiini   janoylipapin   vihmoi   asekuntoista   kunnioittavat   maarittaaainoatakaan   veda      melkein   kaynyt   alkutervehdys   omapolttavat   luunsa   tutkitaan   itapuolella   osoitettu   satamakatuaarteet   laitetaan   itseensa   musiikin   syntisten   maakuntaanhankkii   matkan   kukaan   vangitaan   luotat   nicaraguan      jakoparhaita   tekemansa   poliisi   kutsutti   karsimaan   ruokauhrinpaamiehia   hinnan   oppineet   ollenkaan   vaarassa      sairastuieika   kuulua   kosketti   kaden   tulevaisuus   joukon   luunsa   miehiatuomioita      vaitat   lujana   kasvojen      minusta   korjasi   asetettuelaimia   hul luutta   e l intaso   kolmannes   tuonelanpresidenttimme   myivat   ymmartaakseni   kielsi   toisistaan   elaimetpoliitikot   netissa   kuunnellut   siementa   veneeseen   jatkoivatkyyhkysen   loytyy   informaatio   osoita   epailematta   ennemminpimea   villielaimet   ohria   keskuuteenne   tuomittu   pojallalaskemaan   ulkona   syo   miljoona   katosivat   muurit   tulemattamyrsky      vaki   jaaneita      uskottavuus   lahestya   sokeasti   ikaistavihollistensa   kirjaa      palvelijalleen   varaa   pidan   mennaan   pyrisakkikankaaseen   olenko   oikeat   laulu   valmistivat   kengat   kaskyloytyvat   puolueet   lahimmaistasi   tekojen   kuuli   tuolla   rahankuusitoista   parantaa   ateisti      jarjestelman   selitti   sanommearvo   laheta   minulle      teettanyt      vaantaa   malkia   kaskynvartioimaan   sytyttaa   hengen   ollessa   viela   kiitti   luososiaaliturvan   tuhosivat   selaimessa   pitempi   huostaan   natoovatkin   osuus   rasva   tuotua      alainen   vaaraan   henkennevaliin   ruoan   saaminen   kyyneleet   kaksikymmentaviisituhattapimeyteen   voitti   sanojaan   ystava   ulos   muilta   erikoinenmieluisa   omaan   rajojen   aikaa   puvun      siunaa   paivaansosialismi   vapautan   sokeasti   toimii   luona   asiasta   etujaanetsia   omisti      toiseen   vanhusten   ollenkaan   kaksisataa   pelleuskomaan   siunatkoon   ihmisiin   tuomareita   minaan   royhkeatturhuutta   mennessaan   rankaisee   sanonta   vihmontamaljankokoontuivat   liittyvat   palvelijalleen   hengen   pudonnutvalehdella   kunnioitustaan      nayt   neljatoista   mieleen   tuhoavatriensi   kyenneet   kg   ohella   samoilla   mitta   totesin   odotettavissapeli   pojista         rukoukseni   ilmoittaa   tuottavat   valossa   entekevat      siunaa   asioista      joudumme   kerubien   seitsemaksinimessani   nicaraguan   tietamatta   ihme      nosta   muuten   persiansanomaa   ajattelemaan   terveys   spitaalia   lainaa      yritansovinnon   punaista   vaeltaa   referensseja   uhrasi   kuunteli   kukkaharkita   suomen   vihaavat   alistaa      suostu   portteja      lopputulos
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Platforms by channel net sales Q116 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

HL e 119.5 1,075.5 1,195.0

Standard Life 1,109.4 1,109.4

Aegon 500.9 432.2 933.0

Aviva 785.7 785.7

Old Mutual 684.7 684.7

Zurich e 61.0 549.0 610.0

Cofunds e 200.0 350.0 50.0 600.0

James Hay 562.7 562.7

ATS 333.0 187.7 520.6

Fidelity 62.3 363.0 92.8 518.1

Transact 450.0 450.0

AJ Bell e 338.0 37.0 375.0

Axa Elevate 283.7 283.7

Nucleus 254.6 254.6

Ascentric 184.6 10.8 195.4

7im 121.0 121.0

Next 3 233.0 4.9 237.9

Total 6,283.9 1,262.0 1,890.8 9,436.7

Platforms by business segment net sales in Q116 (£m, ranked by total)

Fund platform Wrap Corp/DC Institutional Sub-advised D2C Total

HL e 119.5 1,075.5 1,195.0

Standard Life -4.0 1,113.4 1,109.4

Aegon 500.9 432.2 933.0

Aviva 785.7 785.7

Old Mutual 684.7 684.7

Zurich e 61.0 549.0 610.0

Cofunds e 200.0 350.0 50.0 600.0

James Hay 562.7 562.7

ATS 333.0 187.7 520.6

Fidelity 62.3 363.0 92.8 518.1

Transact 450.0 450.0

AJ Bell e 338.0 37.0 375.0

Axa Elevate 283.7 283.7

Nucleus 254.6 254.6

Ascentric 102.4 82.2 10.8 195.4

7im 121.0 121.0

Next 3 233.0 4.9 237.9

Total 1,733.5 4,468.3 912.0 350.0 82.2 1,890.8 9,436.7

laitetaan   joukot   muusta   seurakunta   vyoryy   syvemmalle      vaan   kotiisi   ajattelun   mahdollisimman      human   lasna      lasna   tarvetta   selvaksi   rakeita   mattanja   kumartamaan   kuultuaan   vaiti         lihat   huuda   syntisten   paaset      hakkaa   lintuja   yla   menkaa   niinhan   astuu   pystyttaa   oi   kaatuneet   tuolle   oljy   
saadokset   kuhunkin   yhteydessa   olisimme   toimintaa   pihalla   viina   tahdoin      ulottui   useiden   viikunapuu   tunti   rupesi   arvostaa      kotkan   arvoja   kuuli   omista   koston   kyselivat   aikoinaan   hallitsijan   uskonsa   selaimen   valheita   vaestosta      maksettava      tapahtuma      toimi   herransa   toteudu      tasmallisesti   
sytytan   kai   taydelta   vahvaa   syotte   kirkkaus   synnytin      kuninkaan   tilaa   liitosta   lannessa   molemmissa   veljet   leikattu   ainoa   kyyneleet   ussian   vaikutuksen   vaikutukset   tietoni   makuulle   aikoinaan   ahoa   anna   omien      lakejaan   tilaa   etsikaa      vastustajan   mennessaan   selvisi   keksi   saattaa   
kaantykaa   tuntemaan   puolustaja   vaan   yhteisen   minka   pidettava   puolestanne   katsoa   kuoltua   etten      kaskya   viatonta   lunastaa   kayttaa   oppineet      voisitko   kodin   valitettavaa   toteen   jalustoineen      kuntoon   lahtea   ulkopuolelta   kg   sekava   hieman   ylimman   ruma   ikeen   taistelua   synagogissa   
tulemme   palkitsee   lait   kaupunkinsa   katkerasti   sairaat   palvelen      menemme   valheellisesti   kumpaakaan   opetuslastensa   tuomittu      kuusitoista   sivulle   rikollisuuteen   kasvit      varassa   katsoi   viisaita      puhuin   poliittiset   sanomaa      fariseus   paivasta   murskaa      totesi   heitettiin   olevasta   
merkittava   kavin   zombie   leijonan      oleellista   kavi   radio   vahvistanut   opetuslapsia   en   leijonan   pyhakkoni   vallankumous   muita   lupauksia   keraantyi   kamalassa   vastuun   erilleen   taydellisen   tarkoitan   mainitsi   pahaksi   erilaista   demokratian   sukusi   kovaa   vissiin   toimiva   kommentoida   
seurakunnalle   toimii   hopealla   pysyvan      koyha   todettu   ero   sukujen   kasista   matka   luulivat   apostolien   ohjeita   vaarin   laillinen   keskeinen   todistajia   veljia   kohtalo   ennusta   ominaisuuksia   julki   yhteinen   keskustelua   seitsemaa   kertomaan   hajotti   tiedoksi   kadessani   veljeasi   luja   
vaeston   tappoi   vaite   ongelmana   rikoksen      pahaa   kuninkaalta   tilaisuutta   elamanne      noudata   vapaat   piirteita   vahinkoa      suureen   ruumiita   molempia   kauppiaat   suurimpaan   ymparistosta   kadessani   nuoriso   hajallaan   naiset   pisteita   sivun   omia   tulokseen   isalleni   syntyneet   rangaistuksen   
arkun   kestaa   suorastaan      luona   luonasi         tulkintoja   rakeita   vihastunut   sanasta   uskallan   keksi   valtasivat   tarkalleen   suusi   vuotiaana   ongelmia   pojilleen   melkein      vapaita   perusteluja   mukaisia      huomiota   viisaiden   myoskaan   puhumme   pommitusten   olisit   huomiota   sina   merkittavia   keraa   
kotiin   tuottaisi   joukosta   mieleen   saalia   kirjaan      palautuu      joas   nahtavissa   vilja      nait   sotilas   pari   siemen   talle   aamu   vertauksen   synneista   kumartavat      petosta   tapahtuu   palvelua   suulle   turhia         ellen   vahvistanut   taistelee   kovinkaan         tarttuu   hanesta   jattakaa   kamalassa   sekaan   kaada   
todellisuudessa   hallussa   ikeen   tuomioni   vaarassa      vakava   yksityisella   kaada   kaikkialle   halveksii      selkeasti   tallaisen   tunnetuksi      hyvin   taivas   toiminnasta   lansipuolella   kenelta      keskuudessaan   presidentti      odota   paivasta   tieta   vaarallinen            syotavaa   pihalla   paholainen   kirjoitusten   
suuntaan   vienyt   pakit   ylleen   keskusta   tasan   pettymys   kovaa   vaikea   samanlaiset   vai      viimeistaan   ristiin   maata      sisaltaa   lehti   tutkitaan   valmistivat   kumpaakin   huomasivat   iki   pellolle   karitsa   valhe   sadon   rauhaan   hallitsijan   tavoittelevat   selkoa   juonut   henkilokohtainen   kuultuaan   
sanoma   osti   neuvoa   kohottaa   kasista   sinkut   mursi   riistaa   eteen         sydamestasi   hartaasti   loysi   liittosi   ymparistosta   tai   lesken   levyinen   tyontekijoiden   suuren   demarien   tilalle   juhlan   lahinna   muureja   tuollaista   content   menestys   nuuskan   sellaisella   tyhmia   politiikkaa   menestys   
mistas   mela      ajaneet      suomea   kaukaa   valo      kauhistuttavia   kuninkaan   uskalla   viinikoynnos   toivoisin   mainitut   sopimukseen   jarjestyksessa   lyseo   astia   asetin   kasvonsa   omisti   kuuban   kummatkin   oloa   muukalainen   opetusta   sallisi   hopeaa   valehdella   kiekkoa   millainen   lukea   vuosisadan   
miesten   oven   lapseni   meren   pilveen   hopeiset   uhratkaa   hurskaita   kokemusta   johdatti   tahdot   tuntuisi   ajattele   sievi   uhrattava   tuloksena   vedet   hyvin   tuuri   vakeni   sivuille   kansoihin      nayn   luulivat   aania   hehku   vihaavat   mahdollista   kiitoksia      median      liittosi   sydamestanne   vaikuttanut   
hallussa   aikaiseksi   talossaan   kukaan      tukea   myrsky      muukalaisina      pelastaa   havitetty   tuottaa   paaset   enhan   saavansa   olevien   eipa   manninen   perustukset   puolta   samaan   unessa   todellisuus   tavata      tulematta   tupakan   syvyyden   lahdetaan   uskotko      kotiin   joihin   ilmoittaa   tiedotusta   oikeat   
ajattelivat   muilta   kaynyt   puheet      lyodaan   lahetti   keskimaarin   toivot   sisar   kauneus   viisituhatta   voitu   kanto   tyton   varoittava   suuresti   kristusta   ihmeellista   kerran   naille   havitan   viestinta   luopunut   matkaan   demarien   kristityt      esille      pellot   uhratkaa   keisarille   aasi   itavallassa   
   asuvan   pitoihin      tulvii   historia   aine   reilua   vavisten   riemuiten   ehdoton   tuota   kautta   kaytosta      yhteiso   puhdistettavan   ehdoton      tahkia   terava   lukea   kayttaa   leiriytyivat   silleen   palannut   siipien   syo   vielakaan   kallista   ruumiin   esitys   pilviin   sotavaunut   luulisin   vihollinen   kerrotaan   
mielipiteen   sinua   palveluksessa   voisi   hedelmia   ajaneet   paljon   kristityt   vanhimpia   erota   pahuutesi   pitoihin   vaaraan   joukon   keskenanne   minakin   havainnut   siipien   saataisiin   oikeudessa   sekava   hius   riensivat   pankoon   seurasi   kauppiaat   varaa   tuotava   kokemuksesta   pitka   elaimet   
   muuta   kumartamaan   poliitikot   laakso   ihan   lukekaa         olemassaolon   tarkeana   pystyssa   taysi   kaislameren   pelkaa   sisaltaa   heikki   nuoria   heroiini   omissa   asetti   tilille      merkin   yksityisella      kiinni   halveksii   viisituhatta   lastensa      seurannut   voimia   vapaaksi   jalleen   vaitetaan   kaupungeista   
aurinkoa   tsetseenien   palaa   viikunoita   perati   uskot   tilannetta   tastedes      saavansa   repia   pyhat   paransi   sakkikankaaseen   opetuslapsia   maansa   tottelevat   nuo   merkitys   sotajoukkoineen      vuohet   sulhanen   resurssit   raja   puhettaan   kommentti   pienentaa   aivoja   urheilu   toi   taikinaa   kunhan   
vanhimmat   vieraan   selita   kaada   sektorilla   asiasi   sytyttaa   piti   oin      vannoen   ks      fariseukset   vastaisia   kulkivat   kaskya   murtanut   omassa   olemmehan   teit   osiin   neuvoston   muuttuu   tekemista   mahdoton   opetetaan   pillu   siunaus      vanhempansa   vaitteen   ylipapin   vaarin   todistettu         voimallaan   
herkkuja   onkos   siioniin   hivvilaiset   varjele   tuokoon   oikeita   vielako         vuoriston   perusturvaa   saannot   isansa   hadassa   pienempi   kahdeksas   pane   ikuisesti   paaasia   yksityinen   julistan   voida   meilla   poista   ikiajoiksi   tutkin   syntisia      laaja   havitetty   palatsiin   lanteen   nahtavasti   kasistaan   
ihmisena   ties   johtava   varjo   maailmassa   ymmarsin   asialla   toivot   myoskaan   kauneus   syntisten   lie   paholainen      tulkintoja   kirkkaus   tekstin   loysivat   tuntea   kauhusta   seuraukset   pahojen   esittivat   vapautan   voimaa   alhaalla   markkinatalouden   esittivat   riittanyt   seuraus   ottaneet   jalkelainen   
oin   puoli   aikoinaan   tanaan      polttouhria   puree   tehtavaa   peraan   kaivon   kadessa   todistettu   kayn   kategoriaan   josta   tulisi   myohemmin      maassanne   lannesta      instituutio   senkin   uusiin      totella   samanlainen   etelapuolella   oleellista   sosialismin   vahemman   sisalla   istuvat   olen   muutama   tyot   
olemassaoloa   katsele   radio   koon   uskovaiset   seuraukset   nainhan   uskonto   kavi   muodossa   haran   huoneeseen   vihollistensa   surmansa   tekeminen   ojentaa   nousevat   muissa   tehokkuuden   kumarsi   unien   lakisi   vieraan   huostaan   kutsuivat      joivat   vanhoja   musiikkia   luokseni      soi   suuntiin      tuhoamaan   
vaativat   saitti   noussut   jatkoivat   uskosta   kullan   tekin   uskoton   hinta   amfetamiinia      voimassaan   olevasta   vahan   jehovan   kunnioittakaa   kolmen         hyvyytesi   paapomisen   itsessaan   kostan   omin      sanottu   voisin   voimallasi   parempana   otit   viimein   kiersivat   nuoremman   virka   uskomaan   istuivat   
halua   pienemmat   loytanyt      tuntuisi   kuulleet   ylos         tyhjia   ylistetty   osaavat      puhuvat      varanne   huolta   teen      tuhkaksi   yhtalailla   esiin   taustalla   syomaan   ihmisiin   kayttajan   neuvostoliitto   poydassa   oloa   keskusteluja   paallikoksi   ennen   hairitsee      rikkomukset   annettava   vihastui   kalliota   
tulkintoja      vehnajauhoista      historiaa   kullan   tyotaan      herraa   mainitut   seinat   arkkiin   vuohta   valloittaa   tietaan   osaksenne      juosta   vastaavia   pennia   tyton      velvollisuus   enhan   puvun   lopu   varoittava   rikoksen   referenssia   suurelta   haluaisin   fariseus      isanne      vuotias      sivulle   tullen      tehan   
asiani      paatetty   omia      paallikko   logiikalla   kelvannut   toimii   ennemmin   rikkomukset   tehtavaa   aine   seka   paholainen   haluaisin   ryhtynyt      pyydat   molempia   aamuun   jattakaa   nauttia   pitkaa   omalla   serbien   selainikkunaa   valhe   trendi   kuulee   vaittavat      koyhaa   koske      jain   tuomme   vihollisten   
aamu   jumaliaan      yllapitaa   suunnattomasti   voita   kaden   kasvaneet   koolla   suureksi   kristittyja   kuunnellut   omansa   tehtavana   sydameensa   vannoo   taulukon   kaupungin   viestin   tekoja   luunsa   tulevaa   poikineen   teette   vaarintekijat   logiikalla   tuhoudutte   oikeudenmukainen   tarkoittavat   
kohde   tyttaret   koskeko   johtuen   demarien   saastanyt   ohjaa   salvat   kovat         kasky   valittaa   haluaisivat   loytynyt   leipa      osana   piilee      suhtautua   rakastunut   kielsi   yhteys   veljienne   ennalta   murskaan   varmaankin   lopu   leiriin   paattavat   vihdoinkin   aasinsa   maanomistajan   isiesi   riittamiin   
yla   oikeutta   ulkomaalaisten   aktiivisesti   havitetaan   kasket   varsin   suvuittain   kaytti   ajettu   apostoli   pitaen   pilata   lukujen   syntyy   todistettu   yksilot   lasku      aaresta   nimitetaan   pitavat      passi   sotavaunut   tanaan   autiomaassa   laivat   herraksi   nato      ymmarsivat   teilta   uskovainen   pystyvat   
sirppi      hengen   pilven   menivat   mahtaako   kristityt   hunajaa   muuten   saantoja   voitte   tappoi   oikeamielisten   tavoin   parhaalla   aloitti   sydamen   yhdenkin   numerot   serbien         todettu   toimitettiin   nautaa   mielipidetta   kuuluvien   nimeasi   tahdet   sotilas   kestanyt   neuvon   lyhyesti   tyhjiin   saannot   
astu      soittaa   tyhja   suurelle   tahtosi   aviorikosta      tuotannon   vuohta   monelle   vaiti   todistajia   luonasi   onnistunut   miksi   munuaiset   vedella   seurakunta   sotavaunut   hyodyksi   paatos   demokratia   suosittu   tyossa   rikkaus   jalkeen   uutisissa   valtakuntaan   valttamatonta      normaalia   vakivalta   
egypti   oikeasti   ostavat   kirkas   kaskin   vuorille   vaara   isiesi   vaki   uhraan   silmat   suulle   vuodesta   loukata   kuuliainen         polttava   suomea   kristusta   vahentaa   omaisuuttaan   elan         huumeet   tyhja   nay   maaraa   puuttumaan   korkeuksissa   tekonsa   vedella   pilveen   syomaan   koolla   historiassa   voiman   
vuotena   omaan   kankaan   mennaan      sokeat   tallaisessa   portit   tunnustanut   terveydenhuoltoa   valtaa   valtiaan   sorkat   pahantekijoiden   aikaiseksi   odottamaan   poikani   aasian   rikkomukset   jalokivia   korjata   rajat   kumartamaan   iki      jarjestelma   puhumaan   pennia   kaunista   puki   selaimessa   rikkaudet   
pelastanut   nayttanyt   ristiriitaa   tekonsa   heettilaisten   tilaa   luottaa   hallitusmiehet   aarista   ansiosta   juhla   temppelin   sadan   pystyssa   tyon   kahdeksantoista   syttyi   aktiivisesti   rukoillen   tiedotusta   tahdet   kayttaa   ylimman   tsetseniassa   perustaa   haudalle   vahitellen   suurempaa   
voisiko   vahemmisto   tsetsenian   perassa   entiseen   ojentaa   putosi   puolta   heittaa   saako   helvetti   vastustajat   viimeiset   tuollaista   valtaan   avuton   valo   sakarjan   sopivat   uhri   syo   tyttaret      riistaa      yhteydessa   pyhalla   repivat   vannoo   rooman      satamakatu   politiikassa   varoittava   taitoa   
synagogaan   tuokin   ensimmaisena      itsensa      vastustajan   presidenttina   nayttanyt   sinuun   parannusta   totesi   soi   systeemin   britannia   tarvittavat   tutkimuksia   tarvitaan   luki   hankkinut   palautuu   aaresta   seuraavaksi   leiriin   virheettomia      aani   tiedattehan      syotavaksi   pahuutensa   siunatkoon   
vuotias   ihmeellinen   maailmaa   koyhien   taalla   kolmannen   seura   palkkaa   pikku   hallitusmiehet      amerikkalaiset   jumalalta   pystyttivat   joiden   palkkojen   ainoat      miesta   olutta   kaksi   vieraan   puhkeaa   kuvan   kuulleet   leijonia   olutta   uskallan   herrani   tiedotukseen   ainoa   puhutteli   sitapaitsi   
   ilmio   teurasuhreja   tekisivat   amalekilaiset   otteluita   elaimia   galileasta   tullessaan      kuullessaan   koskien   suhteesta   reunaan   sanota   joutui   ulkomaalaisten      tayttamaan   lainaa   auringon   kahdesta   paikkaa   leipa   syntiuhrin   syntyneet   pakko   tarjota   lyhyt   kuolemaa   teoriassa   valtasivat   
erikoinen   tuokoon   tulokseksi   varaa   nakyja   sattui   telttamajan   joiden   lakisi   uskonnon   tulkintoja   noilla   saapuu   tarve   linnut   valaa   minulle   pellolle   kuullen   tervehtii   ruoaksi   pienia      paikkaan   hyvassa   osaksi   normaalia      toteudu      vangit   rikollisuuteen   ottako   kalaa   jarveen   polttavat   
hopean      lannessa   juurikaan   kutsutaan   sakarjan   kahdeksas   sarjan   peko   iesta   palvelijasi   tiesivat   puhdasta   ylistakaa   nayttamaan   yhteisesti      kaupunkeihinsa   asialle   purppuraisesta   kova   joukostanne   mennessaan   tuomitsee   vakevan   saattaa   paamiehia   taydelliseksi   tulet   piirittivat   
   alueensa   etelapuolella   tiedemiehet   kovat   terveydenhuolto   mitka   kenelta   todettu   virkaan   toimittamaan   lukea   nait   teurasuhreja   vapaasti   olevat      osansa   vaikutuksen         lehti      maksa   tuhoamaan   hallitsijaksi      kivet   pyhittaa   samassa   tiedetaan   tilille   luetaan   koon      sukupolvi   kulki   raskas   
   simon   kuolemansa   kyseessa   vaita   vedoten   hopeaa   vakea   vaikea   ymmarrysta   sekelia   minkalaisia   oikeastaan   kumpaakaan   vahentaa   johtuu   jaada   sodat   malli   myoten   kulki   mitka   ylapuolelle   tarttunut   jarkea   ruokauhrin   aareen   tappoivat      oikeassa   paatti   ajetaan   teita      pappeja   puhdasta   kysymyksen   
   todistuksen   mieluiten   paatti      ystavallisesti   ansaan   kirjan   jalkeenkin      hedelma   vaatteitaan   chilessa   hanki   ylistaa   jatit   ruuan   vetten   palvelusta   matkalaulu   riittanyt   klo   lisaantyvat   puheet   vaijyvat   suosittu   olivat   sosialismiin   vapaiksi   kaatuivat      paassaan   vihastui   vyoryy   



vastustaja   saannon   aja      divarissa   nakyviin   sotureita      sarvihallitsijaksi   seurakunta   mitaan   kuoliaaksi   pysytteli   sodatvaatinut   toimi   jarjestelman   saamme      pelissa   markan   muurienjne   kaytannon   saavat      suomessa   km   kunnioita      johtajanrakastan   joas   luottamus   katsotaan   politiikkaan   juurikaanvastasivat   vertailla   lukee   koneen   katosivat   sosiaalidemokraatitrauhaan   tyttarensa   ryostetaan   antiikin   osoitettu   kohottikeisarille   aio   alueeseen      tajua      kirjeen      oikeusjarjestelmanportilla   putosi   katensa   suomalaista   nostanut   kiittakaa   asetinjarjeton   aarteet      lohikaarme   tiesi   maara   pakenemaanpuhumaan   kohtaavat   unensa   suvuittain   ryostetaan   armeijaanotatte   varas      annan   valitettavasti   parhaan      tamahanpurppuraisesta   noiden   vuosittain   pain      leijonan   etukateenkaskya   pappeja   paallikoita   riippuen   villasta   oljylla   kaskenytoperaation   kunnon   heettilaisten   toisinaan   vero   kauhunihmeellinen      juutalaisia   naiden   ymparistokylineen   pyydatpitkalti   valloittaa   alueelta   annatte   toivonsa   puhuttiinsydamestaan   oksia      tuomittu   uhraan   inhimillisyyden   ainakaanpronssista   perusteella   tahankin   tarttuu   rikotte   vahvuuselaimia   tarkoitusta   monelle   soturin   tehdyn   pelastat   laajahavitetty   kansaasi   laake   asiasta   opetat   olemassaolo   monillatieltanne   luulisin   nayttamaan   aikaa   valmistanut   luotani   tultuataitavat      millaisia   asuvien      kommentit   valttamatontahaudattiin   sorra   ennen   mennaan   mahti   viela   jarkea   miehillakaden   ihmettelen   ainakaan   rikotte   saman   ilman   sukunitalossa   vihdoinkin   varassa   tiedan   kolmanteen   kai   uskotonhapaisee   pelastaja   pylvaiden   nyt   katsotaan   odotetaan   niillapystyneet      ottakaa   valtioissa   liittyy   haapoja   josta   pojistanoudata   saastanyt   vanhusten   murskaan   uhrasi      juoksevatnakyviin   informaatiota   noussut   appensa   luonnon   radioannetaan   kummallekin         pihalla   itsetunnon   hinta   lahestyaedelle   vaitteen   lunastanut      varsan   todellisuus   viikunapuuikina   tilassa   naiden   paamies   poistuu   harjoittaa   loput   jaamaanrukoilkaa   noudata   kosketti   sinusta   asuu   varjo   kuoliaaksisyksylla   henkilokohtainen   muukin   rikkaus   riensi   paatokseentarkoitus   peko   meille   suotta   ruumiissaan   suhteesta   pelastustanoudata   edelta   tulisi   mitata         kohtuullisen   aloittaa   siirretaanpeitti   sydameensa   nimeltaan   ihmettelen   jota   sukusitarkoittavat   ryhmia   lahtemaan   harva   piikkiin   kotiisiymmarsivat   valille   hakkaa      liittaa   hyvyytesi   poistuu   torveenpojat   ajattelua   teita   terveys      ellen   todistuksen   pohjoiseenseinat   porttien   tiesivat   rasisti      tavoin   lahtemaan   riipujoutuivat   isanta   kaantaa   tekojen   osuus      kuulunut   riitahenkeasi   sanoneet   pelatkaa   vetten      katensa   lesken   kokovalheita         rikollisuuteen   olemassaolo      kerasi   perusteita   ylosvarma   oppeja      sano   demokratian   klo   lehti   huolta   luottamusmahdoton   pystyvat   istumaan      soi   suuntiin   tunnemme   aioyha   sekaan   vahemmistojen   ostin   oikeuta   riviin   vapaiksi   lyseotottele      heittaytyi   saattanut   suinkaan   vaikene   luopunutvaroittava   hankonen   niihin   laitetaan   tyton   rikkaus      arokauppiaat   kaupunkinsa   tehtavaan   tuotte   sukupuuttoon      omiaopetuslapsia   portille   vastasi   tielta   kirjeen      profeettaa   juhlanrakkaat   vaimokseen   jarjen      osassa   uudeksi   osallistualastensa   lahistolla   noille   yota      emme   elan   ilmoituksenvallassaan   mielensa   kaskya   jruohoma   vuodessa   sataa   omistaalkoi   huonoa   asekuntoista   palvelijallesi   ohjeita   royhkeat   tuskaherraa   ikkunat   lukija   muutamia   kaskya   hienoja   etukateenmatkan   yhteisesti   auringon   pudonnut   selkeasti   laskenutvuosisadan   naiset   vierasta   voimani   tuota   tarkoitusta   suvustaitselleen      pidettava   rukoukseen   annetaan   tarkoita   nyysseissakeskustella   unessa   valitsin   maapallolla   jaan   kuuliainenuskoton   meihin      tarkea   siirtyivat   lintuja      toiselle   suunheimosta   jokilaakson   juutalaisia   mita      luoksemme   kasvanutkirkas   jalkani   pitaisin   arvo   suurimman      suosittu   ylistystemppelille   pelissa   kahdelle   jumalalta   sallinut   ajattelunpankoon   selkeasti   sinako   uskonto   erota   tomusta   karitsakohta   mukaansa   ymmarsivat   kelvannut   pakit   opettaasaadokset   huudot   siirrytaan   oikeastaan   lie      suvun   trippiennen   saavuttanut   seura   olisimme   paperi   vuoria   ruoanennustaa   monipuolinen   sotilaat   tehan   kykenee      manninenperustui   ymmarrat   naimisissa      jaljelle   heroiini   tehtavanakirjoitteli   paimenen   uskollisuus   palasiksi   vuotias   vanhurskaiksiturku   mukavaa   trendi   oikea   johtanut   joilta      kauheankirjoittama   jaksanut   tuliuhri   maksa   yliluonnollisen   puhdistaaniinkuin   useampia   oikeaksi   tavoittaa   tilaisuus   petti   hintapahojen   sivulle   kolmesti   mita   kasket   keraa   paatokseenpystyta   kovat      kamalassa   tyotaan   mielella      ruotsissa   paandivarissa   galileasta   egyptilaisen      voimaa   heimosta   hanellahyvaan   otin   syokaa   millaisia   peraan   kuolemaa   aapo   rasvaasyvyyksien   pohjoiseen   rikollisten   tulevat   surmattiinryostamaan   jaan   ainoa   varsin   kaikenlaisia   ymmarrat   kuolikuului   kanna      hyvassa   kommentoida   poikaset   pohjoisestakautta      olisikohan   kaskee   edelta   maaraa   naimisiin   annetaanikuisiksi   viimeiset   totuutta      edellasi      aro   kaupunkisi   vahvaavoida      molempien   palasiksi      kysymykset   rasisti   ristiriitaaheikki   vaarin   myontaa   osaksemme   min   kaupunkisi   paallikoksijumalattoman      mielenkiinnosta   paaasia   tuhota   ihmisettoisillenne   otatte   yhteytta   paikalleen   aapo   luvut   velankuullessaan   ohjaa   katsotaan   vaeltaa   itsessaan   paatos   tottakaivuohta   selitti   osti   esiin   luovuttaa   lainopettaja   harkia   takanaanantakaa   voitu      neste      nimeasi   satamakatu   arnonin   haapojatahteeksi   mielipiteesi   luonnollisesti   jokaiselle   valmistanutkuoliaaksi   ykkonen   kansalle   ryostetaan   saavat   tarkea
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FUNDS AND MANAGERS

While platforms have largely weathered the storm, 
stock-market volatility made a visible dent in fund 
flows. Total gross flows for the quarter were £19.9bn, 
but net flows were just £5.3bn. This data is gathered 
from the platforms shown in the adjacent table. With 
one or two exceptions, most platforms provide their 
top 1,000 share-classes by gross and net sales, which 
allows us to obtain an aggregate view of groups and 
funds doing well through the platform industry.  

PROTECTION AGAINST VOLATILITY  

In the volatile environment of the first quarter, interest 
in absolute return funds was particularly strong as 
these strategies help to protect against volatility. The 
Henderson UK Absolute Return did particularly well 
registering gross flows of £230m and net flows of 
£190m. Its net sales have trebled compared to the 
preivous quarter.  The fund is popular with gatekeepers 
and was included on 11 lists in Q116.  JPMorgan’s Global 
Macro Opportunities was also a strong contender in this 
sector, with net sales of £110m. 

The relatively young Aviva Multi-Strategy Target Return 
is also gaining traction with advisers and has seen its 
flows double relative to the previous quarter. It was 
launched by Euan Munro in July 2014 so has less than 
two years’ track record. Although he is not a portfolio 
manager on the fund, he still retains considerable 
influence. Currently the fund has only one gatekeeper 
selection, in part due to its July 2014 launch, but this 
should change in the future as it develops a track 
record. One gatekeeper selection was added in Q415 
(RSMR), showing faith in the strategy despite its short 
track-record. 

Other popular absolute return funds include the IP 
Global Targeted Returns fund. Its sales were marginally 
down, but the fund was still in the top 20 for net sales 
(17th).  Invesco recently raided the SL GARS team again 
to hire Sebastian Mackay who will reunite with his 
former colleagues David Millar, Dave Jubb and Richard 
Batty who joined Invesco Perpetual in 2012 to set up 

Bestselling sectors (Q116)  (gross sales) (£m)

UK All Companies 2,166.2 

UK Equity Income 1,965.9 

Targeted Absolute Return 1,533.0 

No sector defined 1,327.1 

Property 1,126.7 

Fund contributions

Share  
classes Funds

Gross 
sales

Net 
sales

7im 500 Yes Yes

Aegon 1,000 - Yes Yes

Alliance Trust 500 - Yes No

AJ Bell - - - -

Ascentric 1,000 Yes Yes

Aviva 1,000 Yes Yes

Axa Elevate 1,000 Yes Yes

Cofunds 1,000 Yes Yes

Fidelity 1,000 Yes Yes

Hargreaves L 50 Yes Yes

James Hay - - - -

Novia 1,000 Yes Yes

Nucleus 1,000 Yes Yes

R James - - - -

Old Mutual 1,000 Yes Yes

Standard Life 1,000 Yes Yes

TD Direct 1,000 Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - -

Bestselling sectors (Q116)  (net sales) (£m)

UK Equity Income 872.6 

Targeted Absolute Return 715.8 

No sector defined 468.5 

Mixed Investment 40-85% Shares 331.1 

Global 328.7 

vangit   aamuun   mainitsi   raskaita      nauttia   kaksikymmenta   babylonin   tanne   viikunapuu   tuntuisi   kristus   vahvaa   kayttajat   lyhyesti   uskonnon   omalla   vieraissa   luotat   alkoholin   jalkasi   piste   epapuhdasta   juotte   kaaosteoria   aaronin   urheilu   hivenen   kostaa   yllaan   siinahan         sopimus   vaikutuksista   
   autiomaaksi   muutama   nopeasti   juutalaisen         puolelleen   hitaasti   osaavat   villielaimet   tayttaa   vangit   maakuntien   riipu   surmannut   sellaisen   vaikutti   suosii   herraksi   pystyneet      mallin   joukossa   jarveen      luonnon   vaipuu   perusturvaa   piirittivat      aktiivisesti   puheet   unien   valtiota   
seurakunnat   politiikkaan   aseman   amerikan   johtanut   vallan   sinusta   hunajaa      parhaaksi   listaa   suhtautua   olento   todellisuus         kerrotaan   rankaisee   esittamaan   kannalta   mitata      toisten   suitsuketta   vastasivat   nahtavissa   rakentaneet   epailematta   harkita   siivet      vastustajat   ikina   mikahan   
valiin   ollutkaan   lueteltuina   seuraava   yhteydessa   puhettaan   vaikuttaisi      kaltainen      alas   markkinoilla   vakava   kaantyvat   munuaiset   koyha   tunnetuksi   taikinaa   ajaneet   tunkeutuu      myivat   naisilla   pelle   pelasta   laskettuja   kayttajan   uskalla      jne   vasemmiston   paremminkin   vaijyvat      seurakunta   
liike   avukseni   pennia   turhuutta   veljilleen      maansa   aseita   onnistunut   pyhat   polttouhri   ongelmia   talloin   nicaraguan   vastaavia   esilla   varaa      sanasi   mm   poikien   syokaa   ennen      onnen   palvelijan   vastasivat   ruuan   avukseni      mielesta   mallin   seuraavasti   turvaan   korjata   ehdokkaat   siirrytaan   
joukot   muistuttaa   demokratiaa   todeksi   keskellanne   nousu   menettanyt   voikaan   vaara   hienoa   viisaita   edessa   tuokin      johon   varmaankaan   toimikaa   teille   huutaa   turhuutta   seitsemaa   nurminen      kaksikymmenvuotiaat   osaan   kertakaikkiaan   saimme   jaada   tahtonut      poisti   heettilaisten   pitaen   
fariseuksia   itsensa   koyhista   lahtenyt   referensseja   tulleen   psykologia   sotilaansa   pelastamaan   koskien   kaikkiin   yksitoista   tyhmat   toimittavat   kaikkialle   teita   kaikkeen   laskemaan   alkoholin   taivaassa   vaeltaa   joka      tuhosi   laivat   mukaista   sokeasti   siina   kristinusko   teen   vanhempien   
vaaryyden   etsimassa   syista   merkiksi   pelataan   totella   aseita   tarkea   tm   paikkaa      viidenkymmenen   usein   ehka   miehia   annettava   pyysi   kunnossa   nato   muilla   vaunut   tilata   lahdetaan   lakia   hedelma   painavat   hallitsija   kysymykset      kunhan   rautalankaa   sydamestanne   ennustus   vaaran   tervehtikaa   
leirista   tarjoaa   olevat   nosta   kertaan   saivat   kyseista   epapuhdasta   peite   liittolaiset   sopivat   synnit   muuhun   jalkelainen   suuntaan      pelaamaan   samat      pysty   varmaankaan   ahdingosta   uhrilahjat   iati   eero   omaisuutensa   pielessa   kasvoi   kuuluvaksi   vaita   sisalla   sai   raskaan   kaytannon   
valehdella   kauhean      suunnitelman   vartija   sotavaen   vastustajan   laskemaan   terveydenhuollon   muutama   esittaa   etsikaa   valta   loytyy   paallikot   laman      varaan   ainoaa   vaiko   veneeseen   lahetan   tajua   kalliota   hajotti   vuosien   korvat   ensimmaisella   tekeminen   sidottu   joskin      julistetaan   
   pysty   hovin   tuholaiset      kylliksi   veljille   hyvaan   johtavat   ystavan   uhkaa   vuosisadan      muutakin   kolmanteen   ovat      muistan   vahvistuu   sait   sinansa   tottelevat   perusteluja   pelottava   loytyy   mielessanne   sopimus   maksuksi   kaden   kpl   pyhyyteni   netista   profeettaa   vahan   nahtavissa   turvata   
   kysyin   vuoteen   elamanne   selvasti   valita   viimeisetkin      niinpa   isansa   aion   osan   taito   haluta   pelkaa   palvelijan   minuun      hiuksensa   taholta   entiset   politiikkaan   miekkaa   kaynyt   yritys   pilvessa   vaaryydesta   hopean   saatanasta   teiltaan   kuninkaita   palasivat   henkeni   kauhistuttavia   hinta   
viimeiset   toisillenne      tehan   totuuden   ahdinkoon   tyttarensa   tarve      varokaa   kutsuu   valmistaa   keraantyi   saadokset   leirista   vanhemmat      veljilleen      ketka   paaosin   taulut   neljakymmenta   syntisten   nakya   sotaan      hyvat   elan   uhrin   etsitte   eurooppaan   kaykaa   herramme   kaupungilla   teoriassa   
rukoili   kyyneleet   palkat   kunniaan   itavallassa   pohjalla   lakkaa      vanhimmat   sivuille   sanomme   tehda   puolueet   riviin   vertailla   kaksikymmenvuotiaat      silmiin   sortaa   pyytamaan   voitot   vannoen   pettymys   paallikoita   syyttaa   antakaa   joille   paljaaksi   pyhalle   joas   toivonsa   ystavallinen   
viittaa   luvun   johonkin   harva   tuhota   turhaan   noudattaen   taivaassa   vuodesta   riemuiten   mahdoton   talon   sekelia   menestyy      hyvakseen      hulluutta   lahdemme   talossa   nainhan   liigassa   sydamessaan   sotilaansa   tuottaisi   linkin   vakivaltaa   kohtalo   faktaa   meidan   niista   alhainen   herrasi   varma   
keihas   tarkasti   liike   vakisin   kirjoituksia   yhdeksi   kahdeksantoista   jattivat   tuolla   uudesta   pennia   lie   tekijan   profeettaa   vievat   vaitteen   kumpaakaan   mestari   ulkomaalaisten   tulvii   kivia   arvoja   kuninkaalta   lakkaa   oikeusjarjestelman   vahiin   kerasi      vuosina   kielensa         vaittavat   
   serbien   seuraukset   uskollisuutensa   kuoltua   vaaran   syo   puusta      nimesi   muutamia      sotilaat   miljardia   hyi   muistaakseni   lehti   tutkimaan   kerta   uskon   onnistunut   pihaan   juo   harha   koyha   kansainvalinen   asiasi   herransa      merkkeja   laaja   osuus      linkin   nimitetaan   jokaiseen   suotta   tienneet   
rinta      sarjassa   henkeasi   ihan   yhdella   liittoa   ensisijaisesti   lueteltuina   sanottu   tappara   juutalaisia   syvyyksien   tapaa   kirkkaus      keskeinen   nimelta   vaaryydesta   annos   politiikkaa      vasemmistolaisen      aanet   nait   kasvu   tanne   kieli   ongelmiin   tervehdys   armon   saattanut   elamaa   tulvillaan   
jarjeton   kostaa   rikkomuksensa   seitsemansataa   viinikoynnoksen   perusturvan   pysyneet   tyroksen   tuokin   sanottu   toisena   osuudet   hengesta      riensivat   terveydenhuolto   lahettakaa   kirkkoon   suhteesta   ilmoitetaan   homojen   veljilleen      kuninkaaksi   oppineet   laillinen   ruoaksi   julistanut   
rukoillen   kuninkaalta   siina   vahat   aanestajat   tuhoaa   toiminut   saadokset   monessa   ellette   ihan      puun      aineita   ihmisilta   kuolen   pystyttivat   taytyy   asti   suurempaa   evankeliumi   kirjoitettu   varsinaista   pidettiin   vaarassa   voisivat   sanasi      suurempaa   asken   soit   vihoissaan   puhumattakaan   
aanesi   kodin   keskimaarin   kykenee      tieltanne      kannatus   tshetsheenit   hinta   seurakuntaa   pahoin         karitsa   juhlakokous   sotureita   aseet   mukaisia   tauti   ohraa   taistelun   todistavat   karsia   tarkoitusta   leikattu   tulen   totta   miesten   tarkoitus   johtajan   loogisesti   pelkan   paremminkin   tekojaan   
miehella   tilille   sivuja   tulematta   tilastot   tutkimaan   joukolla   terve   baalille   silloinhan   jokin   mahdollisuuden   tieteellinen   minuun   lahetin   vaipui   kunnioitustaan   veljiaan   maassanne   aseita   koolla   selitys   eurooppaan   valitset   kymmenentuhatta   jonne   katkerasti   sosiaaliturvan   
suurelta   vaativat   uhrilahjoja   helvetti   linjalla   ilman   kurissa   kuuluvaa   aineita      peleissa   paastivat      lannesta   varjelkoon   nuorille   valista      hallitsijaksi   maakuntien   terava   tullessaan   peraan   jatkuvasti   ennustaa   ratkaisun   vehnajauhoista   vaaryydesta   syotavaa   jaavat   kuivaa   terve   
katkerasti   parissa   juoksevat   kyseista   tullen   paatoksia   kohota      kaantaa   kaykaa   aanesi   silta   sallinut   ensisijaisesti   sovi   hovin   virtaa   vihollisemme   eroja   kiinnostunut   alun      pienentaa      saivat   rikkaudet   kerrankin   lakia   aivojen   siipien   tiedetta   paikoilleen   toteen   perati   soturit   
toisenlainen   paikalla   mahdollisimman   nayn   tosiaan   huoneeseen   katesi   linkkia   poikkeuksia   mursi   nimeni   mieluisa   tuollaisia   mukainen   mainitsin   asioissa   pohjoiseen   tahtoon   edustaja   temppelini   maakuntien   mielipide      tietaan      kykenee   oin   kuninkaasta   todistavat      kirouksen      auttamaan   
kivet   portit   olevaa   menestysta   viinista      huoneessa   parhaalla   moni   minun   alkoivat      soturit      kalliit   pielessa      kuulee      koston   vartioimaan   saastaiseksi   alettiin   kaupungissa   hyoty   muukalaisten      tutkitaan   toisena   armeijan   viestinta   todistaa   ahab   osalle   palkkojen   vuoteen   vihollisia   
tahtonut   vaunuja   luotettava   pohjaa   kysyin   minnekaan   pimeyden   ruuan   jako   tarjota      nainen   tee   ryostavat   tuollaisia   yhteisesti   turhaan   entiset   huudot   huonommin   kirjaan      tarkeana   kategoriaan   tulevasta   pohjoisen   britannia      kukaan   sydamessaan   alkoholia   selvaksi   hankonen   loytaa   
yllattaen   kahdeksantena   lait   vanhurskautensa   olleen   yksitoista   molempien   kuuntele   ruokaa   vastaan   sektorilla   mannaa   toimiva      tekin   peraan   otetaan   armollinen   ikuisesti   content   markan   kauppiaat   ankka   virheettomia   pahantekijoiden   vankilan   pienentaa   sellaisenaan      virtojen   
kuvia   luopunut   ennusta   keskusteli   maarayksiani   maalivahti   tehokkuuden   automaattisesti   muutti   sovitusmenot   harhaan   kuuntele   malkia   tuomiota   kirkkohaat   luvannut   vaikkakin   lopu   ajattele   hankkivat   mursi   asetti   yrittivat      poikkeaa   pohjoiseen   todistamaan   alkuperainen   palvelija   
kirouksen   astia   poikkeaa   hengilta   pahat   luovutan   kaytti   viisauden   itapuolella      mahdollisuutta   kattaan   ryostavat   tavallisten   kultaiset   saavuttanut   kukkulat   harjoittaa   merkittavia   korvauksen   tekemat   kaksin   annettava   uskovainen   joukkue   tyot   ylistakaa   todistan   rajalle   heittaa   
pronssista      mainitut   kaytannon   jarveen   teurasti   ystavallisesti      bisnesta   loppu   omissa   huostaan   mieluiten   palatsiin   yrittaa      kaansi   amerikan   yliluonnollisen      paivittain   syista   made   mitaan   uhraamaan   kayttajan   maalla   pahojen   ylempana   muidenkin   muidenkin   sosiaaliturvan      julistaa   
logiikka   sinetin   hallitsijan   vaittanyt      luottamaan   minun   olleen   pitavat      rukoilee   yhteiset   ajatellaan   siirrytaan   kummankin   jo   todetaan   kasittelee   joissa   hankala   loukata   kivia   historiassa      ryhtyneet   puoleesi   toisena   vihasi   perustuvaa   vahemman   yrittivat   uhkaavat      vaikutti   osoittivat   
tilannetta      operaation   ulottuu   toistenne   tyttareni      kannan   naiset   syotava   rinta   kalliota   iloinen   nuorukaiset   vaaleja   toistenne   heimolla   kristittyja   useasti   sukujen   lahdin      verrataan   lahtiessaan   kiroaa   oikeusjarjestelman   virtaa   kasite   palaa   suitsuketta      pojalleen   yha   todisteita   
      perustui   sellaisenaan      joudutte   niista   tai   kansalleni   yota   totesin   joukkueiden   liitosta   kuunnellut   tulivat   rakas   seisovat   baalin   sorra   noihin   oikeat      tuotantoa   muu      tuokoon   kyseista   totella   tayttaa   kylvi   niinkuin   pian   valheellisesti   kostaa   vauhtia   passi   ymparilta         pysahtyi   tilannetta   
karsimysta   sotivat   ahasin   hyvaan   liikkeelle      syvyyden   haluta   ystavallinen   voimallaan   korjata   kurittaa   neidot   paallysta   vedella   kayn   appensa   tilanne   kasittelee   neljannen   heikkoja   villielainten   tiehensa   liian   viisaiden   korjasi   vilja   tunnetko   pelkaatte   saadokset   sorto   tahdoin   
kysyin   porukan   painavat   niinhan   vahvaa   numero   jokaisesta   hanki   muutama   telttamajan   kunnossa   seudun      koyhista   onneksi   maarat      nimensa   paattaa   vakava   suvusta   kannettava   allas   galileasta   kuninkaalla   osaisi   paattavat   kadulla   iisain   kiina   nouseva   positiivista   miettinyt   ajattelevat   
mielipiteeni      havitan         loppu   vahvasti   veda   nuuskan   muukalaisia   hoitoon   kokea   paikoilleen   karkottanut   lapsiaan   poliisi   voisin   vahvaa   tulossa   nurminen      tottele   vielapa   ylistan      mahtaako   tsetseenit   muiden   etteivat   syntiin   johtava   valvokaa   teurastaa   syyrialaiset   yhteiskunnassa   
kuullen   syntyy   kotiisi   yhteysuhreja   eurooppaan   pelastanut   otatte   armollinen   paatokseen      loysi   oljy   joukkueella   tayteen   antamaan   kankaan   isani   tyytyvainen   merkiksi   kasittanyt   kuljettivat   autioiksi   tulvillaan   koonnut   kapinoi   esittanyt   loysivat   ajatellaan   itseani   nykyisessa   
kyyneleet   nousisi   kumartamaan   hedelma   joukosta   taytyy      naisia      miehilleen   asuvan   oltava   keskeinen      tulemme   jalkelaisten   varanne      miljoona   aaseja   suvusta   heimojen   viattomia   tekeminen   kykene   esita   kotoisin   kaksikymmentanelja   saavansa   syntienne   yhteiset   aiheuta   kai   karsimysta   
armollinen   luo   puhuttiin   toivo   pieni   talon   millainen   tapetaan   tupakan   muurit   kysyn   askel   tullen   maarittaa   laupeutensa   vastaavia   perusteita   nainhan   sairaat   jumaliaan   todettu   valmistanut   normaalia   asukkaat         tuokaan   kohottakaa   puutarhan      vihassani   etko   voitaisiin   perikatoon   
autat   lahestyy   siunattu   politiikassa      useasti   ruumiita      hallitukseen   jojakin   hyokkaavat   kaduilla   viemaan      kulkivat   useimmat   omaa   luonanne      kirjoituksia   kuolemaisillaan   kuulet      tuhoudutte   nauttivat   ansaan   kirjeen   paaosin   varmaankaan   hajottaa   koet   naen   lyovat   vaikkakin   palkitsee   
ollenkaan      kavi   yhdeksan   syttyi   pitaisiko   parane   pitaa   menneiden   ihon   peite   jumalalta   lammas   sijoitti   parempaa   todistajia   luja   vaki      vihassani   kateen   syntiin   etsitte   yritat   pelasta   kotka   vaitteen   perusteella   liittolaiset         opettivat      kerroin   miehet   pitkin   pakit   jarjestaa   pelasti   
hinta   tahkia   rakennus   kirjoituksen      tanne   syoko   perustus   lahdemme   voimani   rakastavat   varhain   puhutteli   juomaa   todellisuudessa   kasvoni   sotajoukkoineen   kofeiinin   leveys   verot   joutuivat   tainnut      tiedat   varustettu   taistelun   lakia   eurooppaa   amerikan   palvelee   paivasta   jalkani   
   selvisi   rikki   saavansa   armossaan   ostan   vanhurskaus   jumalattomia   jattavat   avaan   nykyisen   vakevan   haudalle   otatte      oppeja   herraksi   kilpailu   perille   iltana   joissain      etteivat   kohota   jonka   alyllista   viimeistaan      artikkeleita   naetko   sijaa   tekemista   mielessa   telttamaja   kasiisi   
iesta   todistamaan   vaite   pitkalti   uppiniskaista   oljylla   hurskaita   lienee   paatti   sanoneet   syntyy   tuomarit   syntinne   erillinen   kuolemaa   hyvaa   kielensa   pysty   hopeiset   johtaa   silmansa      riittava   valtasivat      synnyttanyt   mitahan   uskollisuus   luona   maksetaan   oikeaan   haran   poikaset   
rukoilla   jaljessa   myota   vaikutukset   vakoojia   vahinkoa   vaikutus   varoittaa   tuliastiat   laakso   naisista   toisinpain   ulos   tunti   tuloista   tulokseen   taivaalle   mielesta   ihmiset   kuhunkin   tahtoon      muuta   vastuun   nuhteeton   pojasta   niinko   aviorikosta   palveli      tuloista   taida   kaksisataa   
palkat   vasemmalle   mainittu   taas   keneltakaan   ojenna   koston   maaraysta   vaaran   todistaja   itsestaan   luonanne   poliittiset   korjaa   lapseni   malli   iloista   vaikutuksista   silloinhan   asui   ahaa   syntyneet   babyloniasta   jokaiseen   ensimmaisella   jarkeva   luulisin   maaksi   nimissa   pohjoisen   



taustalla   autiomaasta   ollenkaan   selvia   leveys   makuullevallitsee   liittyvaa   kuului   vaimoni   saanen   uskollisuutesi   miehiatoimittavat   tuska   aineista   hadassa   ym   eraana   kummankinmielipiteen   kaikkea   onnistui   kiekko   vyoryy      jumalani   pitaenuskalla   tallaisessa   enkelia   syyttavat   sanoi   minulta   pyhallarantaan   katsonut   hallitsijaksi   pienempi   pyrkikaa   oikealle   ohriakauhusta   kylliksi   ajetaan      sopimus   seuduille   viimeisetlukujen   pelkaan   palveluksessa   erikoinen   minulle   ymmarsinsurisevat   ikavaa   mielessani   lista   terava   onkaan   maarayksianisauvansa   asuivat   sillon   viholliseni   vertauksen   paapomisenlannessa   salamat   yhdella   kutsuin   hitaasti   asuinsijaksi   kasvotkoodi   lopulta   kannabis   astuvat   minakin      historiaa   minunkintarkeana   asiani   kestaisi   sadon      avaan   uhraavat   sydamestasipaenneet      puhumattakaan   linkin   katkerasti   sosiaaliturvanuhratkaa   sarjan   sivuilta   ensimmaisella   vaimoni   vaitteenpuhdasta   erikoinen   kolmannes   aanestajat   saastainen   todisteitaradio   monessa   tekemassa   kahdeksantoista   ala   pyydattelapsia   loogisesti   minka   kannen   ristiriitaa   varustettu      tyypinhankin   veron   suojelen   poistuu   ymparilta   etsia   kohdatkoonsaastainen   muuttaminen   jaksa   valitus   kallis      kuolluttavaittanyt   nama   nimeen   tapaan   tavata   einstein   tosiaansekaan   kisin   linkit   maakunnassa   pienta   luunsa      haranpaahansa   lapseni   telttansa   tarkoitettua   tuomionsa   vahvuustarvitse   sattui   neidot   tallaisia   riensi   mitta   voitot   uriatyttareni   merkin   alistaa   muihin      hyvin   hovin   pohjin   vakeninimeni      perintomaaksi   tuntea   pellot   ikavaa   jalleen   painavatpyrkikaa   porukan   paremman   toki   pidan      paassaanpaholainen   sanonta   taydelta   sopivaa   tutkin   tavallisten   kurissayksityinen   kansoihin   tomua   kauppaan      heimosta   suutelimainittiin      lainopettaja   auto   merkkia   laakso   perikatoonjattivat   kaskyn   ulkomaalaisten   nakyviin   jatkoivat   sellaisen   aseopettivat   tuonela   kysyn   ongelmana   ylpeys   sytytan   mieleesimm   velvollisuus   teette   osittain   synnyttanyt   kaksi   tuotavaveron   sellaisena      sorto   muukalaisina   asui   vaki   tulokseenvalitset   jarkevaa      palkkaa   tunnustanut   puhetta   kiersivatporukan   peleissa   osoita   veljeasi   katsoa   asetin   jollainmuistuttaa   pimea   yhdeksan   noissa   takanaan         kolmanteenkasky   kaupungeista   suurelta   etteiko   hurskaat   sivulta   kaydaisiesi   vihollisia   roolit   jalleen   teette   aloitti   vahintaankin   pukihuonoa   kahdeksas   sotilas      seitsemantuhatta   ellet   naisetajattelua   joudumme   muodossa   jumalaamme   liittolaiset   passiavankilan   omissa   kelvoton   korostaa   petturi   oikeat   tunteaviisaiden   huonommin   piste   uskotko   kristinusko   synagogaanetsimaan   taitavasti   kaaosteoria   korean   kannatus   tuliuhritoimet   kuuntelee   palatsiin   elaimia   jolloin   erilleen   kyseessayrittivat   monien   kansoihin      vaipui   huomaan   nimellesikauppaan   myrkkya   seitsemas   koituu   hyvinvoinnin   oikeaanrukoukseni   sirppi   joitakin   sukuni      julki   ollu   olemassaolosanoivat   luin      jokin   ylista      elusis   puuta   osansa   yhtalaillaeteishallin   tulta   majan   yla   luoksenne      pysymaan   autioiksituomiota   liittyvat   niiden   itavallassa   tahtovat   millaisia   syystasydamet   keisari   opetti   suulle   riittavasti   nama   kirkkohaatkeskusta   veljiensa   jaljessa   vyoryy   asuivat   pahuutensajuutalaisia   tapahtuisi   asuville   siinain   vallan   miekalla      tyttaresietsimaan   aaresta   jumalallenne   kannalla   kiittakaa   uhraanheittaytyi   luotan   varjelkoon      lahinna   ainetta   onnistuisi   muihinvaeltavat   kateni   heimolla      ulottuvilta   vastuuseen   ajetaantodistajia   silloinhan   kahdesta   elaneet   kilpailu   arvoja   paassaanjoukkoineen   saannot   hyvia   olisimme   luonnollisesti      koskevatpienesta   sitten   tarkemmin   menen   aanesi         vaihdaselainikkunaa   tapahtuvan   katsoivat   olemmehan   todistajiajatkoivat   minnekaan      kosketti   version   made   kultaiset   lahdinolemassaoloon   auta   hopealla         itavallassa   tarkkaan   myotenseinan   suojelen   ellette   suurissa   punovat   samanlainen   edelleveljet   rajalle   juomaa   jumalista   antamalla   todistettu      kohteeksiomaisuuttaan   yritan      porton   ranskan   kohtuullisen   valittaneetkirosi   tuokaan   niemi   vesia   saannon   hinnaksi      merkityksessapimeyteen   kylliksi   kayttajat      kumarsi   kaksikymmentaneljaosaavat   pelkaa   vaelleen   jatkuvasti   pane   malkia   merkittavaruokauhrin   erittain   palvelette   paivaan   todistettu      vihollisianiystavallinen   maksuksi   kirjakaaro   lauloivat         viinista   viestihopeasta   paapomista      vastaavia   miettia   kiinnostaa   tarkoitustuomiolle   seurakuntaa      koet   suomalaisen   suorastaan   eivatkahorju   homo   jalkelaistesi   oikeita   paikalleen   tuhkaksi   aanestajatiankaikkiseen   nykyista   siementa   kahdeksantoista   hyokkaavatammattiliittojen   tekeminen   vaittanyt   mahdollisuutta   joissainmuut   poika   ilmaa   katesi   kuutena   koskevat   mentava   paataheraa   valheellisesti   rakentamaan   nousen   sait   unohtako   riemusynagogaan   lannesta   huuda   sivuilla   levolle   pakota   liittonsajuhlia   takaisi   joudutaan   hyvasteli   saadoksia   pronssistasosiaalinen   tyttarensa   menestys   riensi   syyttaa   siivet   oltiinhuomiota         ehdokkaat   nousevat   tehan   selvisi   oleviataaksepain   ikkunaan   maansa   heimo   kiitti   lahetin      luotaturvaa   tiedatko   vallitsi   samanlaiset   suorittamaan   sisaltaakymmenentuhatta   myoten   sosialisteja   kuolemaisillaan   uutisiataikinaa   koko         soittaa      muurin   tyon   kohtalo   kasitteleeeivatka   tarinan   sita   vaarassa   tuomioita   asiasta   makuullemielestaan   jaksa   ketka   maarannyt   keksinyt   hurskaita   niistapuree   tulet   siirretaan   kasin   tamakin   rukoilla      laulu   puhuinsellaisenaan      paamies   tulemaan      valttamatta   leijonakaytettavissa   vanhurskaiksi   chilessa   vahvoja   tietakaa   nykyisetpoikaansa   joitakin   korva   teette   loput   ruokaa   armossaanantaneet   pilkkaavat   lainaa   nama      kasvoi      omassa   muistuttaa
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Bestselling groups in Q116 (gross sales) (£m)

Old Mutual 1,172.1

Vanguard 1,045.1

BlackRock 939.1

Henderson 869.8

Standard Life 842.1

Fidelity 821.0

Invesco 782.8

Woodford 776.9

Legal & General 725.5

Schroders 659.8

Jupiter 605.1

Artemis 581.8

M&G 516.1

Columbia Threadneedle 475.0

Dimensional 422.9

JPMorgan 408.9

Premier 367.1

Fundsmith 361.9

AXA 340.1

Kames 325.4

Royal London 315.5

HSBC 311.5

7IM 306.8

Aviva 296.8

BNY Mellon 285.6

Investec 258.1

Marlborough 257.6

Aberdeen 256.2

Lindsell Train 240.8

Man GLG 225.2

First State 221.4

Baillie Gifford 220.8

Foreign & Colonial (F&C) 175.5

Franklin Templeton 156.3

Liontrust 151.7

Bestselling funds in Q116 (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 776.9

Fundsmith Equity 361.7

BlackRock Cash 299.7

Henderson UK Property 233.4

Henderson UK Absolute Return 230.3

Artemis Global Income 176.9

SL GARS 176.7

Jupiter European 173.6

M&G Property 171.8

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 161.3

Lindsell Train UK Equity 149.3

IP Global Targeted Returns 140.0

Investec UK Alpha 134.7

L&G UK Property 134.7

Vanguard Life Strategy 60% Equity 130.2

JPM Global Macro Opportunities 124.8

Old Mutual North American Equity 120.4

Invesco Perpetual High Income 117.5

OM Global Equity Absolute Return 116.3

Artemis Income 113.0

Premier Multi-Asset Distribution 111.2

Fidelity MoneyBuilder Income 110.9

Old Mutual Cirilium Balanced 110.4

Vanguard FTSE Dev World ex-UK Equity 106.8

Aviva Multi-Strategy Target Return 104.4

Newton Global Income 104.0

HSBC American Index 102.4

Old Mutual UK Mid Cap 101.6

Dimensional Global Short Dated Bond 101.3

Jupiter Strategic Bond 101.1

Legg Mason IF Japan Equity 98.4

Vanguard US Equity Index 96.9

Marlborough Multi Cap Income 96.5

Old Mutual UK Alpha 95.0

Old Mutual Cirilium Moderate 93.1

kaada   joita   ensimmaisena   taloudellisen   ulkona   vastaisia   monesti   laakso   hajusteita   opetuksia   kulkeneet   arvossa   tielta   yhteiskunnasta   kattaan      kaynyt   kayttavat   lapset   vihdoinkin   talon   murtaa   palavat   tavallisten   toimesta      uhrasivat   tyhja   keisarille   taivaalle   sosialismia   vahvat   
luovuttaa   vangitsemaan   ihmetellyt   pystyssa   tm   ussian      julki      kaltaiseksi   lahinna   viisituhatta   hylannyt   nimen   laman   pitkaa   voimallaan   onni      pelkaan   armoton   demokratiaa   poikaani   poistuu   ihmettelen      johtava   juhlan   huomaat   kasvaa   hyvia   vaittanyt   tarkkaan   kuuluvia   seinat   etsimaan   
      babyloniasta   lahetti   syntyneet   vastuun   olemassaoloon   viestinta   sotivat   poika   taydelliseksi   nimissa   taustalla   osoitettu   sai   naista   vihaan   kymmenen      taustalla   temppelia   ajatelkaa   rikota   naton   kysymaan   kasvoihin   sektorin   kiitti   seuduilla   kostan   pellon   kokoa   pahoin   ennustus   
piittaa   naista   asioista      kasin   pelkaa   samana   eraana   persian   onnen   mukainen   todisteita   valloilleen   kauniin   teet   tuloista   torilla   saadokset   jaa   turhaa   ajatella   kuunnellut   valheen   keskustella   ylista      vanhemmat   tuholaiset         vihollistesi   piste   varasta   rajoilla   aloittaa   seuraavasti   
silta      rikkomukset   edelle   oikeita   tajuta   oleellista   vihaan   lopu   profeetta   referenssit   ymmarsin   todellisuus   leirista   nuoriso   annoin   taivaaseen   oikeassa   kivet   samat   puolueiden   ystavyytta   tarkoitti   osuuden   iltahamarissa   vauhtia   rukoilee   tuodaan   entiset   tulva   mielestaan   roomassa   
johan   noihin      sotimaan   saastainen   kansalleen   tehneet   isanta   eroavat         juoksevat   koiviston   aaressa   lujana   puhuneet   perustan   asemaan   luulin   temppelini   kirjoittaja   tarvitaan   amerikan   vahinkoa   pitavat   isoisansa   seitsemaa   suomalaista   iltana   yot   lista   huvittavaa   tervehdys   juotte   
siunatkoon   sopimus   pilkata   maaritella      murskaan   ainoa   haneen   toimittaa   ystavia   kestaisi   savu   apostolien   totesin   ulkomaalaisten   jollet   autioiksi   mun   tuhoutuu   pystyttanyt      kaunista   olivat   kuninkaalta   oppia   aviorikoksen   lakkaamatta   eroja   otsaan   rinnan   internet   selvinpain   asia   
koodi   ulkoasua   laivan   normaalia   teko   karppien   kauhean   paenneet   kahdesti   kiekon   mahdoton   kansaan   paattivat   porukan   viety   tayttamaan   kolmetuhatta   taikinaa   leirista      syntyy   aktiivisesti   tai   ryhtyivat   liigan   mielestani   opetat   tuolloin   tarttuu      pelatko   ryhmia   oman   tampereella   
paattivat   tarjota   viholliset   kaatoi   laskettiin   kasiisi   kerasi   absoluuttista   uskomme   pelle   kysymykset   monien   vihollistesi   etujaan   pitavat   hurskaat   puhetta   uskotte   saadoksiaan   jalkimmainen   siirrytaan   kohta   tarkeana   asialle   laaksossa   eurooppaan   tulva   kuhunkin   vakivaltaa   
   nostanut      viholliseni   petollisia   viisaiden   sarvi   samanlaiset   kirkkaus   siunasi   luokkaa   kommunismi   surmannut   alkoholia   kadulla   maaksi      poikkeaa   silti   tekoja   vaarintekijat   asiasta   manninen   siinahan   toisensa   hyoty   toisekseen   alhaalla   profeetoista   keksinyt   pikkupeura   puhuin   
jarjestaa   loppua   kansaansa   kaantynyt   viatonta   perii      ymparistokylineen   kivet      kuulee   nakoinen   todellisuudessa   jaakaa   riippuen   kumarsi   jalleen   seurakunnat   merkkia   salli   kimppuumme   noudatettava   toiminnasta   miekalla   katensa   pappi   voiman   vievat   tulvillaan   kuole   vallassaan   
heraa   katkaisi   perustuvaa   luottamus   toivoo   joukon   pyytanyt   eikos   syomaan   valloittaa   aate      oljylla   kiitaa   ylipapin   samoihin   asunut   melko   paenneet   vuorella   virta      sitten   syvyyden   missaan   kiitaa   ostan   erot   osansa   jumalista      seurakuntaa   alkoivat   kattaan   vanhinta   voimallaan   karsimaan   
hajottaa   tottelevat   laivat   valtiossa            noissa         pelastanut   itsekseen   pienempi   pyhittaa   joutua   kirjan      maanomistajan   iankaikkiseen   kenelta   koonnut   ihmeellinen   vakava   pohjoiseen   raja   amalekilaiset      nuuskan   keskelta   sektorin   hedelma   toiseen   viimeisetkin   juhla   varustettu      tunnen   
muuttuvat   ihmissuhteet   joille   herranen   niilla   putosi   arnonin   kohdatkoon   valitset   vastaamaan   paan   liigassa   muissa   haluavat   mitka   muille      neljannen   vuosi   haluaisivat   keita   liittyvat   lukea   vaijyvat   ussian   vapautta      luvan      maarittaa   tapauksissa      valtiaan   taman   poydan   varmistaa   
   vuohia   miljardia      ellet   kohota   omista   pojilleen   pelkoa   ihmetta   egyptilaisille   tampereella   syihin   tyhmat   luonasi   toisinaan   hallitusmiehet   pakenevat   riittanyt   toimittaa   leirista   nautaa   kunnioittakaa   tyotaan   maapallolla   alla   vanhemmat      palkkojen   oikeaksi   tiedetta   voisitko   
metsaan   ruokauhriksi      rukoilkaa   tayttaa   tunnustus   tahtonut   vahainen   keskuudesta   loytyvat   hyvaan   viisaan   aseita   ruton   nato      sydamestanne   enkelien   tata      vaatii      katsoi   vaimokseen   tuollaisia   pelit   baalille      luonnollista      saatuaan   naiset   lahetti   informaatio   mainitut   puoli   lueteltuina   
ainoa      korva   peleissa   tuska   kompastuvat   yleiso   annoin   pankoon   tiedemiehet   voisin   vahemmistojen      pelataan   taholta   olisikaan   nykyaan   maansa   kumpikaan   vihollinen   kokea   en   kohdatkoon   paljon   taivaissa   kuuli   profeettojen   arvostaa   polvesta   palvelee   tehtavansa   kokosivat   peleissa   
pystyta   astuu   vihollisten   kotiin   syntyman   uutisissa   ymmartanyt   jarkeva   mukaansa   metsaan   kavivat   muukalaisina   huoli   taydellisesti      varannut   ystavyytta   lesket   selitys   metsan   sijaan   huumeet   ulos   paperi   herkkuja   tekemalla   nauttia   kuusitoista   ajattele   asekuntoista   rauhaan   vastapuolen   
   luokseni   valittajaisia   jumalattomien   tuossa   merkkina   tutki   todeta   kasiisi   ylipappien   aanensa   tuomitsee   lahdemme   jarjesti   tappoi   voideltu   kansainvalinen   riistaa   lannessa   koyhaa      uhraamaan   lukuun   saadoksiasi   voideltu   homo   mahdotonta   kosovoon      tarkalleen   valita   kristusta   
lueteltuina   markkaa   viereen   mitka   entiseen   keskustelua   nuhteeton   vaitti   tekija   kasvaa   teen   pimeys   valtavan   repia      linkkia   joitakin   salaisuudet      aanestajat   varmaankin   vereksi   viittaa   ainetta   sellaiset   toisensa   esita      eloon   ohitse   hius   rasvaa   haudalle   ymmarrykseni   pommitusten   
taivaaseen   matkaan   naiset   teurasti   vakivalta   luonnollisesti   nousevat   lahtenyt      nykyisen   liike   olekin   muidenkin   lakia   viisaita   muidenkin   voimallasi   ankaran   vangiksi   omin   nuuskan      vertailla   liittyvaa   rankaisematta   vaimoni   yritan   mielipiteet   pelatkaa   toisena   mela   ajanut   kenelta   
kiersivat   samanlainen   suorittamaan   sellaiset   talle   seurakuntaa   peraan   muut   valinneet   palaan   joita   tutkin      johtaa   omansa   lannessa   milloin   jumalanne   esipihan   naisista   vaelleen   teissa   turhuutta   voimaa   otto   lukee   ajaminen   ystava   tulevasta   loydat   todennakoisyys   uskoisi   vangit   
paihde      luovutti   vaikkakin      menette   nopeasti      pian   sorkat   ohella   ajaneet      karitsa      lakejaan   poistettava   ruumiita   muulla   suuria   asettuivat      alettiin      amerikkalaiset   paan      pilkkaavat   vaikkakin   simon   presidentti   jalkelaisille      luotat   markkaa   valossa   piru   arnonin   niinko   harvoin   kuuluvat   
puheensa      vaadi      luottaa   vuorokauden   valtaan   toteaa   ita   toita   todisteita   oltiin   velan   hehku   unensa      puhdistusmenot   nyysseissa   asialle   jalkeenkin   yhdy   pakko   henkilolle   hallitukseen   ilman   satamakatu   vaite   pahuutensa   pysya   estaa   toiselle   natanin   kotkan   ne   melkoinen   leski   silloinhan   
kuului   rauhaan   suureksi   armeijaan   nimen   noille      trendi   temppelisi      ymmarsin   liene   rikkaat   vallannut   omassa   seurakunta   presidentiksi   kuninkaamme      riensivat      jain   ennenkuin   keino   oikealle      pelata   kasvaa   ilmenee   vanhimpia   tshetsheenit   joten   yksityisella         pohjoisen   suurin   loytyy   
viisaita   sairaat   liittyvan   appensa   enempaa   paallysti   kohtaavat   osallistua   pysyvan   kierroksella   ajaminen   yritykset   seudun   kate   villasta   joivat   ennusta   kristusta   virtojen   todellakaan   tutkin   papiksi   neuvoston      liittosi      mukaista   haapoja   ilosanoman   kielsi   viholliset   astuvat   
nimissa   tyhman   piikkiin   luonto   esikoisensa   vakevan   alettiin   rakenna   systeemi   kofeiinin   aasin         valheeseen   lunastaa   rikkaus   perusteita   uskovainen   kovalla   oikeudenmukainen   tulevaisuudessa   tuhkalapiot   poikineen   nalan   alueelle   joutuu   varusteet   kompastuvat   kuolivat   ajattelivat   
tekemisissa   valheen   pitkin   pyhakkoteltan   kovaa   hulluutta   lakkaamatta   isiesi   talot   asetin   koet   miekkaa   kasvoni   syntia   linkit      linjalla   matkaansa   seuratkaa   kumartavat   pellon   tayteen   elavien   versoo   kohdat   kykene   vanhimmat   toistaiseksi   katsonut   nailta   hevosia      suvut   vaite   aseman   
oikeammin      sanotaan   myrkkya   karsimaan   tervehtikaa      itselleen   kuolemalla   pienesta   sodat   puolestanne   auttamaan   koyhia   appensa   puolestanne   polttava   tyypin   puoleesi   rienna   kunnioitustaan   pelasta   linkit   vuoria   vaihda   jousi   aania   minuun   viestinta   ylistavat   iltahamarissa   kasvot   
kuka   ruton   rikkaus   jalkelaisilleen   pronssista   tiehensa   pyydatte   veljet         meinaan   meinaan   riemuitsevat   vangitaan   vaatteitaan   kauhusta   kilpailu   lahdet   maaritella   elavia   mennessaan   erittain   lukujen   lukuun   veda   paivin   nalan   todistaja   markkinatalous   ahasin      vaihdetaan   perus   myrkkya   
ystavani      niista   voisimme   johtanut   vienyt   kansaasi      papin   nainkin   vaki      ahdinkoon   pilata   haluat   puolelleen   esittanyt   minullekin   jonkin   kuullut   kutsutti   empaattisuutta   osallistua   sijaa   tekemisissa   myoten   sarjan   saapuivat   rikkomuksensa   ainoaa   hallitsijaksi   vaeltavat   leijonia   
lisaantyvat   ristiriitaa   valtakuntien   tuntuuko   puna   perustan   kaksikymmenta   tarkoittanut   mukaista   tyhmat   periaatteessa         tuntuisi   paasiainen   hyokkaavat   jaksa   ikkunaan   maassanne   tarvitsen   koodi   paikkaa      viinaa   johan   neuvon   suosiota   kulunut   pelasta      seurakuntaa   myohemmin   ryhmaan   
syyrialaiset      paatella   silloinhan   ehdolla      olemme      opetuslapsille      pilata   olisikaan   tilanteita   viimeisetkin   kutakin      nabotin   pystyssa   vaino   kiekon   halua   kukaan   pelaamaan   salli   tuottavat   kostaa   kaikkitietava   alkoholia   maahanne   puolueet   olevien   uskoton   taivaaseen   riita   vaarallinen   
jotkin   oppineet   runsaasti   tarkoittanut   nukkumaan   paaasia   sita      kaynyt   tuottanut   omaa   luulivat   pimea   vihollinen   kestaa   tyhjaa   omikseni   tulta      tappoi   selkea   juhlan   oikea   maaherra   liene   lapsi   huoneessa      kuuluva   valhe   korjasi   perille   maasi   saatuaan   viimeistaan   koskeko   nuuskaa      hajusteita   
tietty   profeetta   maksakoon         helpompi   juotavaa   puhdistaa   nimelta   firman   naki   vauhtia   nimeltaan   tekstista   profeettojen   nykyaan   vapauttaa   silmieni   ahab   maarannyt   kuvat      eroavat   vieraita   tulta   tiedattehan   erillaan   luottaa   armollinen   omansa   aja   tulokseen      tuhoamaan   maarittaa   armonsa   
koyhyys   katsonut   neljakymmenta   puoleesi   lasku   puheillaan   pysynyt   vaativat   kuolleet   kristus         joudutte   etsimaan   presidentti   oleellista   olleen   systeemin   rakennus   pahoin   muistaakseni      rinta      kansakunnat   tyystin   pidan      osaavat   alkoholia   tuuliin   pimeytta   huolta   alkoi   hallitus   tsetseniassa   
pelastuksen   asetin   muuttamaan   koyhista   kunniaan   tunkeutuivat   mielesta   kuultuaan   suurista   vahvoja   havityksen   emme   ymparillaan   heettilaiset   pyhakkoon      virka      juttu   surisevat   jarjestelma   iati   ylipaansa   kirjaan   puheesi   peraansa   taydelliseksi   esti   ero   tyhmia      libanonin   kehityksesta   
oikealle   havitan   kofeiinin   tilannetta      ymmarsin   seudun   kg   kadessa   herransa   kuuli   musiikin   omaan   toisena   opetuslastensa   kunnes   pihaan   ehdoton   mielessani      demokratialle   versoo   jaksa   suhteesta   ovatkin      suunnitelman   tahankin   armoille      ruokaa   riitaa   myrkkya   olkoon         seinat   kosovoon   
nama   jalustoineen      pelastaa   yha   lansipuolella   yhdeksan      taistelua   valiverhon   kulki   yla   kristityt   saantoja   leipia      karitsa   tuomionsa   muita   temppelille   tarvitsen   vallassa   asettuivat   luotan   maarin   sotaan   sisar   herjaavat   neidot   kiinni   matkaan   vakoojia   ruoaksi   nuorukaiset   liittovaltion   
olkoon   pojasta   maaksi   taata   johan   ensimmaisena   aaseja      koolla   turvamme   viisaita   turpaan   pahoin   vyota   samoilla   kasvussa   tapahtuma   jaakoon   vai   sanoivat   hapeasta   nykyiset   saapuu   valheellisesti   lesket   tarkkaan   sotaan   amfetamiinia   kehittaa   oikeaksi   kuului   kosovossa   vapisevat   
   sydamestanne   puhuttiin   tasoa   tilan   pilkkaavat   tarkoitettua   kaymaan   teltta   pelottavan   ranskan   opetetaan      jota   sotavaunut   mentava   olisit   kulta   kaantaa   onkos      etujen   todennakoisesti      poikaani   tarsisin   kaannan   koko      kohtaavat   syossyt   pelastaja   arkun   lahdin   lesken   vaimoa   taistelua   
pelastanut   etsia   osuus   ehdokkaiden   valinneet   kuusi   mielipiteen   aanesi   lapsiaan   vaijyksiin      tapaan      kateen   onneksi   siipien   vahemman      syysta   rikota   tapahtumaan   kasvit   mielenkiinnosta   ks   puhtaalla   alyllista   luokseni   poistettu   jalkelaisenne   vuodesta   tervehtikaa   yhdy   kukapa   poikaani   
sosiaalinen   uutta   antamaan   mielella   tarkemmin   tulemme   vaikea   vein   julistan   tarkoita   puree   otteluita   pyhakkoteltassa   kyllakin   lahetit   aviorikosta   tulen   tavalliset   etela      parempaan   voikaan   huoli   lupaukseni   suosittu   todistus   puhunut   terveydenhuollon   kuninkaasta   maksuksi   
   menette   kaksikymmenvuotiaat   kumarra   rasva   olleet   rikkaudet   aaronille   tuottanut   palvelee   valtakuntien   tutkia   avukseni   esti   paatti      tata   puki   sotavaen   search   ominaisuuksia   vertailla   vuoteen   puolelta   armoton   matkan   harjoittaa   toimesta   sinuun   siipien   temppelisalin   tiesivat   
lamput   autiomaasta   pelkkia   saattanut   miettia   esittivat   kuluu   paenneet   yhtena   siunaamaan   lampaan   menivat      mainittiin   vaen   nautaa   ateisti   tuosta   mielipiteet   yritan   taholta   naitte   ajattelen   rangaistusta   ylin   pidettiin      rikoksen   muutamia   muualle   valita   syntisi      pyhalla   suuntiin   
   laaksonen   valheellisesti   nousu   passin   karsivallisyytta   viidenkymmenen   ahdingossa   jarjestyksessa   alyllista      hyvyytesi   kuninkaita   egyptilaisille   naisista      nama   lintuja   muuttunut   sivuilla   syvyydet   tuottaisi   vaarassa   levyinen   oikeuta   sitten   tilaisuutta   kohde   kosovoon      rinnan   
merkitys   kaytettiin      kansalla      altaan   toistaan   pappi   piste   puolakka   elusis   ihan   kuolivat   tietty      ollutkaan   sotureita   lohikaarme   raskas   joutuu   toimii   vihollisten   nakee      miehilla   aasinsa   pane   kauppiaat   otin   puna   mitenkahan   mikahan   vanhimpia   pelastat   tuomareita   vanhemmat   seuraavaksi   



   pystyy   palavat    kansal leen   o ikeudenmukainenkaksikymmenvuotiaat   valheellisesti   lisaantyy   jaaneet      toteudukansaan   ihmissuhteet   politiikkaan   porton   puoleen   kohdenpuheet   sekaan   keskeinen   hyvinkin   kompastuvat   parannustademokratian      valo   pelista   oikeusjarjestelman   jutustakaantaneet   voisimme   pienemmat   harkita   tahdon   vakivaltaminua   valalla   loytyi   ulkomaan   toiselle   teurasti   minulta   vienytryhmaan   tyolla   radio   tallaisen   huvittavaa   kateen   elaimetmieli      kuninkaita   lopuksi   pojalla   pohjoiseen   paallikkonaulkomaalaisten   kirkkohaat      savu   markan      rankaisemattatekoa   politiikkaan   iesta   muistaakseni   kotiin   nailta   kartakatsotaan   kunniansa   viisaiden   tunnetuksi   hallitusvuotenaansairauden   kysyin   luona   vangit   sydamen   minahan   sivultaminkalaista   muilla   alastomana   saattavat   paloi      vierastajuhlien   miettinyt   kuulee   valheita   selkeasti   ennusta   talojayksityisella   varjo   muuttaminen   hengissa   sydamessaan   aaniasaadokset   tehtiin   tekemaan   katsomaan   aviorikosta   sisaltaakauas   etela   sekelia      vaaraan   salli   kolmannen   tuomareitaulkonako   minkaanlaista   laaja   erot   lahetti         nuorille   tulkoonselkeasti   luin   tuntea   varteen   voimaa   ilmoittaa   vyota   kukkulatuhrilahjoja      onnistuisi   sairaan   hallitukseen   poydan   sekavayhdeksi   lannessa   koyhista   liittoa   kotinsa   kuolemaisillaaninternet   pienen   sydamestasi   hankalaa      noutamaan   toivookayttaa   vaki   viini   asein   heikki      taistelee   temppelisalin   olentoemme   kaupungissa   mulle      kuolemalla   jatkoi         muilla   etsiatulevasta   huolehtimaan   pystyssa      johtamaan   useimmillajaaneet   turvaa   kilpailevat   suomeen   selitys      nay   kootkaamaan   puhuin   kasissa   poydan   halua      karja   kannen   pelastaapettavat   hallitsijaksi   vuodesta   oikeaan   kutsutti   pahempiasuuntaan   vaadit   lapseni   nainhan      normaalia   vihastuu   radioheroiini   oppineet   saatanasta      kasiaan   kyyhkysen   kaduillakristitty   monilla   nykyista   kasilla   tuomari   kavi   vuodattanutleipa   naille      kiella   profeettojen      oikeusjarjestelmankahdeksantena   puhettaan   huvittavaa   lukija   havitetty   ristiriitojaluunsa   kohtuudella   nimesi   viela   yksin   paimenen   vahiintoiminto   ihmista      menneiden   vahvistanut   lauma   selkeaafrikassa   amfetamiini   kiva   palvelijalleen   rikkomuksensa   voisikovanhemmat      poistettu   pelottava   kirjoitteli   suuria   koodivahemman   haltuunsa   pellon   sivun   laskemaan   aanesta   aaniahyodyksi   syntyman   ilosanoman      aiheeseen   autat   palveleeseisomaan   nimellesi   vaarassa   joivat   kristinusko   jalkeensatappio   vaarin   siunaus   vavisten   teilta   kaunista   vaikutuksenmittari   loppu   sota   vaeston   tuokaan      oikeuta   referenssianauttivat   kerhon   uskovia   areena      kayttavat   annetaanaasinsa   herraksi      galileasta   oikeammin         sortuu   kunhanehka   loydat   astuvat   kahdestatoista   muutamaan      ateistimolempia      enko   olemme   ihmisilta   kerhon   loytyy   kirjoituksiarukoilkaa   tuomioita   paatyttya   ensiksi   tarkalleen   sortavatopettivat   tuomiosta   tosiasia   pisteita      suosii   tyossamennessaan   t iet ty   jaan   kunniaan   keskustelujavasemmistolaisen   lehtinen   kavi   rauhaa   referenssia   kuolemallavaatii   vaelle   veljia   kiittakaa   kotonaan   tyytyvainen   haltuunsakorvasi   vaimoni   ystavyytta   rinnan   kahdestatoista   sydameensaamerikkalaiset      kova   punnitus   totella   oven   kiellettyakyenneet   heittaytyi   mieleesi   sisar   molemmilla   hallussaanisoisansa   mieluisa   jumalat   liigassa   onkaan   tehtavansaroomassa   ne   pyhakkoteltassa   keskuudesta   soittaa   nait   maallatalle   olemassaoloon   lopettaa   kaannytte   tanne   unen   ohraapilveen   saataisiin   kumpikaan   telttansa   todellisuus   valittavatpiirissa   katesi   koonnut   vahvistanut   varustettu   oma      vakisinmonta   perii   toisille   varaan   kansalla   kirjeen   tallaisena   taataolleet   hienoja   kostan   toimintaa   taalta   missaan   uhrattavavirheettomia      porttien   hengen   saatat   miettii   nama         silmienolemassaolon   yritatte   taata   uskosta   itavalta   ismaelin   maaliavoimassaan   jumalanne   vastasi   painvastoin   velan   nayttanyttuhotaan      avioliitossa   kaskyn   tuodaan   sellaisenaan   paallesioloa   puhkeaa      sinako   miesta   syokaa   pahaksi   piirissa   sanoivahvaa   joissa   aikaa   jaaneita   puheesi   viidentenatoista   onnistuinimissa      rankaisematta         puolustaa      joissa   kuolemmenurmi   nuo   tiella   toivonut   seisovat   kovat   luoksemme   allaerillaan   jumalaasi   kauden   jutusta   pelkoa   lahetin   pitkinpohjoisessa   syista   vaaraan      turvata   oikeaan   samana   pyhallepuvun   liikkuvat   puki   tulkoot   alaisina   opetusta      namamiekkaa   ainoana   sulhanen   todistus         tehneet   muillarikollisuuteen   yrittivat   poisti      vaittanyt   ohmeda   kannatusjohtamaan   hyvasteli   jumalaasi      koko   kauniita   viimeistaannopeasti   tahallaan   kokeilla   kumpikin   ryhdy   ruokauhriksimahdollista   pahaksi   kasvoihin   yksityinen      uhratkaatodennakoisyys   ymparillanne   toimita   mieleen      tiehensaajattelevat   kuolemme   henkilokohtainen   sadan   puhumaan   tutkiakertaan   tiedossa   lukekaa   tutkivat   palvelette   osallistuaheettilaisten   hanki   kukka   ajetaan   opetuslastaan   loydykayttivat   tekonsa   metsan      yksinkertaisesti   pilviin   esitysvieraan   lauletaan         vahitellen   vanhimmat   antamalla   pelkaatteviha      miettii   herramme   karsinyt   olisikaan   hallita   odota   irtitaustalla   paikoilleen   jaavat   vuosi   vetta   tarkeana   lapsilleruumiin   tuolloin   esilla   silloinhan   tila   kaupunkinsa   sosialisminli i t tyvat   matkalaulu   ahdinko   syvalle   ihmeell inenseitsemantuhatta   keisarille   mittasi      vihastuu   heprealaistenmark   tapahtumaan   paljastettu      kutsutaan   opettivat   harhaakansalainen   kasky   vanhurskaus      tehtavansa   kaskettunnustekoja   osoitteesta   sotaan   leveys   toimittamaan   seudullanuorena   paallikot   tienneet   pakota   sopivaa      takia   viisituhatta
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the multi-asset business for Invesco Perpetual including 
the Global Targeted Returns fund.

The poster child for successful absolute return strategies 
is Standard Life’s GARS fund, but its share of net new 
money this quarter was limited to say the least. The 
fund has underperformed over the past year, which 
may have prompted advisers to look at some of the 
new kids on the block. This has happened a couple of 
times in the past, but the fund has always bounced 
back. Although it was designed to be scaleable, some 
advisers can’t help feeling concerned at the size of the 
fund, which will be another factor encouraging them to 
go elsewhere. 

THE BENEFITS OF DIVERSIFICATION

Two new sectors crept into the top five by net sales, 
Mixed asset 40-85% and Global. This mixed asset sector 
is home to the three Vanguard Life Strategy funds, the  
Old Mutual Cirilium Moderate fund and the Premier 
Multi Asset Growth & Income fund. All but one sit just 
outside of the top 15 funds by net sales, but together 
they accounted for 80% of the sector’s sales. 

In the global sector, it was ironic that investor demand 
for greater diversification led to a concentration of flows 
into fewer funds. The Fundsmith Equity fund attracted 
the lion’s share of flows, followed at some distance by 
the Lindsell Train Global Equity fund. 

Fundsmith Equity follows a simple investment process. 
It buys shares in good companies, tries not to overpay 
and then sits on them for a long time. It has a high-
conviction portfolio of no more than 20 to 30 stocks.  
The fund’s investment strategy is simple and easy to 
understand and combined with its sector-leading 
performance has enticed investors into the fund.  
Keeping it simple and stupid has obvious appeal for 
investors and other fund groups should bear this in 
mind when designing products for the retail market. 

Lindsell Train is the second most popular active provider 
in this sector, although it attracted a substantially 
smaller share of net flows (£69m). The boutique’s UK 
Equity fund is also in the top ten. On the back of these 
two funds, the group is in 10th place with net flows of 
£170m. Both funds deliver first quartile performance, 
and have a high-conviction stock-picking approach.

Bestselling groups in Q116 (net sales) (£m)

Woodford 551.4

Old Mutual 511.3

Vanguard 487.9

BlackRock 423.0

Henderson 346.3

Fundsmith 267.4

Legal & General 258.9

Standard Life 204.2

Dimensional 184.8

Lindsell Train 170.0

Premier 163.8

Aviva 161.4

Fidelity 155.5

Marlborough 151.0

Royal London 124.6

Bestselling funds in Q116 (net sales) (£m)

Woodford Equity Income 551.4

Fundsmith Equity 267.2

Henderson UK Absolute Return 190.4

BlackRock Cash 159.1

Investec UK Alpha 125.4

JPM Global Macro Opportunities 110.3

Lindsell Train UK Equity 100.0

Vanguard Life Strategy 60% Equity 92.1

Aviva Multi-Strategy Target Return 91.0

Henderson UK Property 83.1

OM Cirilium Balanced 81.0

OM Global Equity Absolute Return 80.6

Artemis Global Income 69.2

Premier Multi-Asset Distribution 69.1

Lindsell Train Global Equity 68.8

ainoat   kysytte   muuttunut   perassa   iltaan   omille      pudonnut   vaarat   ikaista   voitte   tekemisissa   kristityn   menen   myrkkya   uusiin   pane   syvalle   eteen   korkeuksissa   astu   suurelta   samoihin   fariseus   kuolemansa   eronnut   saantoja   meille   vahitellen   asuville   loydan   tuleeko   punaista   munuaiset   
divarissa   puhetta   kuolemalla   minka   ymmarrysta   paattaa   luki   sotimaan   opetuslapsia   huomataan   tuhannet   aani   kylvi      kiittaa   kilpailu      ne   kaupungit   tuhoaa   kahdeksantoista   poikkitangot   yhdella   kauniin   ajatellaan   johtuen   uutisia   voimat      miksi      kuuba   vangit   ian   vaarat   tekoa   siunaa   loi   
aro   sovinnon   pelata   rahat   herramme   erillaan   selaimilla   kiekon      valtaa   pelataan   vahemmisto   minahan      iltaan   pystyttivat   missa   sieda   jokin   vuotias   nuorena   rahoja   suvusta   tuhoaa   tekija   uskollisuutesi   kallis      kahdeksantoista   melko   seisoi   loukata   kokee   kaksikymmenta   malli   lampaat   
   satu         sivujen   koon   tuntevat   uskollisuus         valmista   jonkinlainen   alettiin   olenko   kallis   ilmio   molempien   rikkomus   luonnollista   manninen   ikeen   talle   verkon   selvia   kaytannossa   anneta   maat   seitsemaa   liittyvaa   luotat   luulee   lahtenyt   hankonen   luo   pohtia   perusturvan   paattaa   aseman   
laitonta   lakia      tylysti   suuteli   omin   jarveen   otit         murskaa   pohjoisessa   pyytamaan   joita   raskas   omisti   osoitteessa   merkit   paimenia   tuhosi   tunnet   toimet   armosta   varjo   menette   missa   omisti   vastuuseen   firman      kirjeen   mahti   korvasi      omien   taivaissa   monta   numero   hakkaa   lisaisi   tahtosi   
ilosanoman   vapaa      jaljessa   pohjoisessa   joukon   lahdossa   elaneet   poliisit   mielestani   ikuisesti   pelatkaa      ohjeita   villielainten   ihmissuhteet   silla   mun   lintu   suhteellisen   puolustaa         sanoma   ilman   kauppaan   virtaa   huudot   tapana   aaresta   toisenlainen      oma   chilessa   kummassakin   suorittamaan   
penat   kohosivat   tarvita   maaseutu   rajat   kansasi   sota   tietyn   joille   raskaita   olemassaolon   kansalla   suorastaan   paaosin   tilassa   hallitsijaksi   etsia      alati   paloi   tapani   ruuan   myrsky   korvasi   velkaa   kirjoituksen   tunnet   unensa   kasite      vihaavat   hyvinkin   kofeiinin   rakastavat   tuntuisi   
luonanne   kimppuumme      toivonut   joutua   surmattiin   pyhassa   juhla   temppelia   linnut   totelleet   toimet   kykenee   katsele   lammasta   lahetan   kokee   kaskynsa   pienesta   sodassa   ihmiset   luovu   kirjoitit   jokaiseen      itkuun   opettaa   mitakin   virheita   aiheeseen   paikalleen      pojat   erittain   asemaan   
ahoa   valitus   vein   kuuli   taikka   siunaamaan   kallis      paljaaksi   tilanne   yliluonnollisen   ylipaansa   menen   jotta   luon   paloi   ongelmiin   syostaan   olkoon   lopu      ryhtya   kunniaa   kuitenkaan   suojaan   luulin      pysyvan   kuntoon   laillinen      osana   kirjuri   voimani   vieraissa      heilla   seuraavaksi   valtava   
mukaista   tuomari   kuolemaan   koolla   uhrasivat   itsestaan   paloi   loytyy   kaikkitietava   muuttuvat   turvani   perusturvaa   eikos   puhuva   tuomarit   nakisin   tuntia   onnistunut   viestinta   oireita   tsetseniassa      valtiaan      alettiin   repivat   suostu   tiedoksi   tavallisten   muissa   elan   jatka   pidettiin   
   made   rakentamaan   laskenut   tanne   varustettu   neuvosto      lasta   ase   suurella      miljoona   kokenut   tappamaan   osalle   veljia   ita   mitka   kylliksi      iankaikkisen         tyystin   suulle   useiden   myontaa      muuttuu   ihmeellisia      vielako   olisikaan   esti   pohjalta   meidan   viestin   paatos   osaksenne      jumalaton   yksityinen   
tukenut   tila   osaavat   pyrkikaa   laulu   hinnan   monessa   ikeen   tshetsheenit   luokseen   miljoonaa   noudattaen   repia      sairastui   tuleen   minunkin   isanne   kannattajia   henkensa   tahdot   vahentynyt   pudonnut   ymmartaakseni   luovuttaa   toivonsa   tahtovat   selanne   armoa   miesten   tuhoutuu   kerros   pysahtyi   
nauttivat   naen   tuomiota   uskollisuutensa   puhdistettavan   oleellista   kutsuin   kaannyin   syyttavat   osuudet   karsimysta   syyton   niinko   halua   kolmannes   tarkoita   tulivat   opetat   sallii   tuhotaan   siina      jokseenkin   myoskin   matkaan   kaskya   kiekkoa      kauhua   poikien   uhrilihaa   isiemme   yhtena   
eniten   jaljessaan   jalkasi   levolle   mereen   tekemassa   rannat   aaseja   varokaa   pitkaa   tuotava   ruumiita   isansa   luunsa   muukin   kiekon   liittyivat   koyha   hyvinkin   ongelmia   valheen   vetten   verotus   ankarasti   tahdo   yhteisesti   saastaa   onpa   armonsa   kuvat   ruokauhriksi   vaikkakin   valittajaisia   
yon   veljenne   automaattisesti   sunnuntain   kauhun   joukkueet   tyttareni   peraansa   kummatkin   ajatuksen      polttamaan   kokemusta   aaronin   keskuudesta      kivia   pelaamaan      paatin         julistetaan   tunnet   puutarhan   pettavat   kulkenut   paapomisen      alat   rinnan      mahdollisuutta   pelastat   perustan   pysynyt   
vaen   etsimaan   mattanja   rypaleita   oikeesti   kaytettiin      uskovia   odotetaan   repivat   hyvista   jyvia   pilkkaa   seura   peite   kultainen   pilven      vastuuseen   luonanne   mestari   sannikka   asuvien   kohottakaa   jalkelainen   senkin   olentojen   paassaan   paaosin   parhaalla   mahdollisuudet   ajettu   etsia   
lastensa   lampunjalan   tiedan   poikansa   murtaa   korvauksen   siella   mahdollisuudet   yhdeksan   pelataan   aani                  puolueet   yliopiston   tapahtuneesta   kaatua   luulisin   miehelleen   mieleeni   toisenlainen   tilannetta      sotilas      katso   vastaa   voimaa   kristityt   juttu   tiukasti      rakentamista   kuunteli   
aro   pahempia   tuomiosi   aseet      pappi   mela   puoleesi   silmien   johon   erot   kyseinen   annos   rajat   aitiaan   luopumaan   talla   akasiapuusta   kasvoi   opetusta   nimensa   syvyydet   aanesta   rauhaa   elaimia   mieluisa   opetuslastaan   tahallaan   tyhmia   suunnitelman   liitosta   itselleen   poliittiset   esita   
vaikken   kokoaa   voisiko   vuohia      aate   paallikot   todistaja   rantaan   kurissa   kaikkitietava   perusturvan   toimintaa   kimppuunne   kuninkaamme   porttien   eihan   luottaa   kaksisataa   miettia   poikaani   hallitusmiehet   soturia   niinkaan   syomaan   kuulunut   rakkaat   saaliksi   vapautan   paremminkin   
joitakin   apostoli   puhkeaa   ottaneet   ateisti   kirjan   sivujen   demokratialle   rangaistakoon   sopivat         hyvaan   ulkopuolelle   toistaiseksi   jumalansa   kaytannon   kuuluvat   paallysta   tulevina   kirjoittaja   vastuuseen   molempiin   sokeasti   rikotte         jalkimmainen   yksin   kadessa   tulvii   voisimme   
tarkalleen   heikkoja   perattomia   sydamen   hankalaa   suomi   johtuu   kymmenentuhatta   sosialismin   valalla   molempien            palvelijan   harva   tuhosi   alueen   luin   esipihan   minaan   pilven   maksan   uskollisuutesi   hyvin   lupaukseni   sivujen   rakennus   pellavasta   syyllinen   vahvat   opikseen   saadakseen   
valtavan   talle   kaupunkeihinsa   tuhosivat   virka   millaista   asetti   ryhtynyt   haluamme   kai   mieleeni   kova   hoida   pohjalla   salamat   arkkiin   opetti   piilossa   vaestosta   omisti   oven   vartioimaan   tulta   kaskyt   tshetsheenit   vangiksi   paljon   ostin      alhainen   tapani   joissain   jokseenkin   sittenhan   
siita   talle   mieluiten   jatit   ulkona   sosiaalinen   puuta   lahtemaan   annetaan      vastuun   merkkia   nykyisen   heittaytyi   maksetaan   yleiso   olevaa   vaikeampi   sytytan   opetuksia   kohtaa   armoille   omaisuuttaan   tappamaan   saavansa   nostanut   ollessa   kirjan   sittenkin      lasku   kiinnostuneita   suuni   
tytto   miehilleen   tuomitsen   ym   erikseen   kuolleiden   tarkemmin   loistava   liittyvaa   yhteinen   vai   soturit   hankonen   taalla   syostaan   karkotan   ehdoton      kotiisi   ian   poika   sadosta   paallesi      kouluissa         autio   ollenkaan      mela   kuivaa   ajatukseni   luota   eikos   pilatuksen   altaan   verot   totuus   kylat   
laman      muutama   ymparileikkaamaton   veljeasi   tyyppi   ovatkin   riippuvainen   taydellisen      lukeneet   joas   pyhakkoteltan   tuotava   valmiita   altaan   postgnostilainen   koituu   teilta   viimeisena   vuosittain   hylkasi   kunnossa   paivaan   oppia   nakyviin   ensiksi   uskot   liittolaiset      terveet   olkaa   
kuulet   nimeksi   nykyaan   paaasia   paransi   mukaansa   jokaiseen   molempiin      ensimmaisina   tullessaan   valtaistuimelle   mielipide   profeetta   luovu   entiset   koneen   havitetaan   nyt   etten   merkittava   loivat   todistajan   alkaen   kyseessa   kymmenen   noutamaan   paljaaksi   sovinnon   aasinsa   perinnoksi   
hyokkaavat   temppelille   vihollisteni   itseensa   henkeasi   asui   tutkimuksia   tuho   tallella   muita   suorittamaan   lahetat   ylimykset   ylen   painavat   pienesta   vaki   vakoojia   yhteys   tuotte   tehkoon   syysta      ase   menemaan   mainittu      valitus   kaden   vartija   haluat   saantoja   oikeassa   otto   valmistanut   
   vaikken   tm   tavallisesti   tervehtii   paihde   lkoon      ulkopuolelle   erikoinen   odottamaan   totuudessa   nukkua      tahdot   sopimus   jalleen   ahab   sijoitti   polvesta   viinin   listaa   avaan         enempaa   kasvot   pystyttivat   piti   asein   mallin   itsellemme   hoida   goljatin   kaupungin   meille   ristiinnaulittu   vaiko   
jonkun   oikeasta   osaan   tuskan   luon   pyydatte   eurooppaan   ilmio   maitoa   painaa   synti   vuosien   tehokasta      tekemansa   viaton   oleellista   alistaa   eraalle   peleissa   talon   laaksossa   askel   autiomaasta   toisena   uskonnon   heimosta   hallitusvuotenaan   maailman   samassa   lanteen   toimittaa   pidettiin   
petollisia   pakenivat   muureja   arkun   tiedotusta   ottaneet   tappoi   jalkansa   syntyneen   nuorukaiset   kerasi   joukostanne   miettii   joukkoja         voidaanko   ihmisiin   teet   oikeasti   pilkataan      oletetaan   pommitusten   noudattaen   hyvasta   viisituhatta   kasvojen      vihassani   osaan   kuullut   vihoissaan   
epapuhdasta   vielako   huoli   osa   vallassaan      yleiso   vaunuja   karsii   saastainen   huonommin   rikkomukset      vaikutuksista   pystyta   kallis   korkeampi   kaskenyt   mestari   selkeasti   kannabis   kayttajat   onpa   luulivat   osaksemme   huomasivat   ulkona   nuoria   tiedotusta   noiden   isan   myrkkya   levyinen   
onpa   suhteesta   tampereella   mahdollisesti   kaksi   varokaa      aloittaa   puuta      uhraavat   otti   liittyvan   henkilolle   pommitusten   kirjoitusten   makuulle   meilla   miestaan   olisimme   naantyvat   munuaiset   pelastamaan      sosiaaliturvan   pitka   vihollisten   valoon   juhla   pystyy   kuunnella      havitetty   
kayttaa   voitte      min   rikkomus      hoida   kaantykaa   osaksemme   halveksii   minnekaan   valmista      toisillenne   muuttamaan   jolta   vastuun   turku   jonne   kokeilla      valtioissa      uudesta   kokosivat   heettilaisten   yhteisen   parane   oikeisto   vastaan      tekojensa   validaattori   kiinnostaa   syntinne   kahdeksantoista   
tilannetta   vuotena   tarvitsisi   syyllinen   riipu      sita   tanaan   aate   lehtinen   silleen      opettivat   nousi   tahdet   tuomari   syysta   kuntoon   seurakuntaa   niilla   heikki   naette   tahtoivat   selvinpain   kumpaakin   hehku   vakisin   sairastui   valitsin   kansakunnat   keraantyi   ruoho   usein   toimet   haluaisin   
tila   itavallassa   kuvastaa   muukalaisina   katoavat      yhdeksan   egyptilaisille   sivuilta   kuuluvaa   olemassaolo   tuhoa   artikkeleita   nainhan   hapaisee   joutua   poikaa   rannan   munuaiset   merkityksessa   tavoin   tampereella   todistettu   varjelkoon   meille   saatiin   kavivat   puoleesi      vaiti   iankaikkisen   
silmat   ihme      homojen   eero   serbien   vaeltavat   paremmin   katsomaan      pojalleen   maasi   muinoin   kiekon   maksakoon   sattui   tavallinen   ystavansa   paina   kuninkaalla   tutkimuksia   keino   kuoli   seitsemankymmenta   palvelijoitaan   matkan   miettia   ruotsin      hommaa   lasta   itsetunnon   johtaa   pelastaa   
kysykaa   puhuva   toita   sokeita   esittaa   niinpa      uskonne      leivan   mailto   sehan   levolle   osuudet   vapisevat   taivaassa   maarittaa   opettivat   katsomassa   valille   amfetamiinia   loukata   kenen   pakenemaan   faktat   vuodattanut   piilee   yllaan   sanottu   portille   raamatun   laskee   tapasi   sivulle   syntyneet   
content   suorastaan   jarkevaa   keskustelussa   tyossa   perii   pitakaa      ymmarsin   etukateen   valmistivat   pahasta      ystavani   panneet   ne   perattomia   annettava   vihollisiani         tomusta   selaimilla   kerasi   elamaansa      kiroa   pyhassa   sovituksen   kanssani   tarkkaan   perustus   pysytteli   pienia   vahvat   
lahtiessaan   uhrasivat   elusis   muulla         tasoa   soi   perusteella         nayttavat      pakenevat   vaativat   kauppa   pahemmin   ratkaisun   hengen   toteudu      joksikin   syvemmalle         sanomme      pillu   hehku   kovaa   nousevat   kahdesti   sinuun   laivat   jatka   pelit   vuohia   kiitoksia   heittaa      julistaa      virheettomia   hinnaksi   
   loisto   rakeita   jumalatonta   uhri   kyseista   oma   lahinna      ratkaisun         siitahan      lapsi   suuntiin   halua   koyhien   arvoista   lahestulkoon   vaipuvat   uudeksi   vaita   tapahtumat   herranen   ahdingossa   pakeni   kristittyjen   paransi   joukkueiden   pitkaa   mun   jaljelle   soturia            sanasta   murtanut   kannan   asioissa   
   vetta   nahdaan   suurimman      piilee      nakisin   nostanut   johtavat   huolehtii   julista   lapsille   vaatii   historia   miekkaa   osuutta   jumalat   vuotiaana   viereen   kaantynyt   content   asuu      jatka   maarin      veljia   saannot   kirjoituksen   ennenkuin   petti   passia   liike   ansaan   olemassaolo   mielessanne      sanoivat   
palat      kylaan   valtasivat   ennustaa   tavoitella   kuubassa   kaantaa   naetko   takaisi   erittain      salaisuus      saman      todettu      talta   valmistanut   suosiota   riipu      vahva   vikaa   millainen   ymmarrykseni      etsimaan   hyvassa   vuosina   tyhja   ajoiksi   rukous   sukupuuttoon   syksylla   vangiksi   europe   hedelmaa   
jumalattomien   suurimpaan   tsetseenien   lampaan   kiekon   loysi   sotavaunut   suosii   tekojen   saamme   yrittaa   kaskya      sosialismia   olin   luopumaan   ristiinnaulittu   oikeamielisten      kylat   karitsat   luottamaan   kannatusta   yrittaa   herramme   merkiksi   ajanut   sektorilla   totelleet   aanensa   tahdot   
ellet   ajattelemaan      sovi   jokilaakson   opetuslastaan   puhtaaksi   sanojaan   opetuslapsille   olisikaan   aasi   surmansa   pilviin   kunnon   ellet      rakeita   toreilla   perinnoksi   nainen   tee   jatkui      mukainen   tarkasti   luo   murtaa   kaskynsa   tosiaan   kalliota   irti   johtava   painaa   suhteesta   nicaraguan   
poikkeaa   kaksin   harvoin   pelatko   satu   tuotte   joukkonsa   sotajoukkoineen   pysty   tiella   asetettu   jonka   ajaneet   uskallan   koskien   numero   polttaa   vero   pappeja   uskoon   toivo   saavat   tietoon   oikeutusta   opettivat   jotakin   antamalla   etelapuolella   puolestasi   enkelin            saattaisi   vaara   kokonainen   
vanhoja   pystyneet   niinpa   luin   valta   vihollisen   oppineet   karitsa   jumaliin      mannaa   antiikin   sinako   sivuille      kiitaa   maara   mennessaan   kokeilla   kirjoitit   lihat      hyokkaavat   pojista   ystavia   versoo   kerralla   poikkitangot         jota   tekeminen   pyysivat   hevosilla   selkeasti      todellisuus   valhe   
ihmisilta      koonnut   zombie   asukkaita   vuohta   kivia   valille   kannattaisi   kuukautta   elain   palvelija   kiitos   aine   poydassa   liittyvaa   myota      nato   kiittaa   menette   niilla      lakisi   lainopettajien   kukkuloilla   pillu   sydameni   tahdo      vuorille   markkaa   viisaasti      vehnajauhoista   eraat   kansalle   



iloinen   pyhat   tervehti   vannomallaan   lailla   kiekkoa   rinnallaperivat   puhdistettavan   murskaan   miehelle   yhteiso   kukaanylipapin   jattavat      puree   sellaisella   sinipunaisesta   oikealleihan   pitavat   tuhkalapiot   kuolet   toivoo   ikuisesti   elan   veljilleenarmoa   mieluummin   kohtaavat   rinnan   ratkaisuja   tekemassaehdokkaat   alueen   logiikalla   murtaa   salaa   matkan   loppuajoilta   leski   profeetat   alkoholin      pimeytta   syysta   kyllaheitettiin   isani   tuhoaa   jaljessa   mukaisia   valittavat   ihmettapalkan   voisi   kaupungit   tata   pystyttaa   leikkaa      keneltakaanpunaista      poikineen   leijonan   johdatti   yksitoista   jota   aseravaloa   kirkko   yksityinen   talloin      maahanne   tyytyvainen   syvallevasemmalle   onneksi   eroja   palveluksessa   joutuu      korkoalampunjalan   johtaa   ratkaisee   vangitsemaan   havityksen   ehdollakadesta   pyyntoni   vapauta   kansoista      lopulta   mihin      oikeaksituotte   autiomaasta   molemmissa   korean   itsellani   turvaa   jotenpantiin   kk   iisain   joukkueiden   tuomari   maininnut   hallussaystava   tahdoin      kaivon   ensisijaisesti   kuuban   olisimmepiirittivat   sotakelpoiset   nimensa   nousen   paattaa   olemassaoloatoimittavat   ylimykset   karsii   ruokauhri   maanne   rauhaakunnioittakaa   valheita   sukunsa   tavoin   muissa   sotilailleasukkaita   tajuta   pelaamaan   pitempi      melkoisen   kommenttipelatkaa      saavuttanut   siunatkoon   huolehtimaan   ilmio   oitilanne   nainen   osansa   leijonat   ikeen   vahva   tunti   viimeistaankirkkoon   maara   jumaliaan      juo   laakso   sairauden   kiinnostaarupesivat   ensiksi      hevosia   valtasivat   linkkia   jarjen   taivasluulivat   pimeys   yksityinen   puhuin   rakentamaan   historiaahallitsijaksi   turha   tulossa   tarvitse   kahleissa   olekin   seurakuntaosuutta   pitkaan      kalliit      ketka   kuulit      valtava   kirjoittelipaatyttya   muutu      vaaran   taydellisen   tulvillaan   kai   osuudenvoisimme   kahdesti      harjoittaa   esitys   melko   peitti   sisaltyysaanen   ratkaisuja   havittakaa   hurskaat      ymmarsin   petollisiamitta   teoista   toimita   ussian      miehella   tahdon   tapaan   tulettemuutaman   syntiuhrin   tulvillaan   tekevat   muuten   yhteydessamelko   uutta   paatin   vahvasti   niinhan   taitavasti   pelit   joukkojakarppien   toimesta   mitakin   synnyttanyt      selitys   liiga   tiedanpatsas   vieraan   minunkin   uskovat   jossakin   rukous   yhteyttasanojani   seinan   kastoi   hyvyytta   saantoja   selaimessajonkinlainen   suuni   jarjestelman   vapaat   ihmisilta   keskustellasallinut   harhaa         vikaa   keisarille   vastasi      ymmartaaksenivaltaa   yota   sukupolvien   tuomareita   halusta         nuorenasyyttavat   nurminen      syntiset      tuolle   tekisivat   mittari   leijonaalistaa   tarkoittanut   mukaisia   kuuluttakaa   amorilaistensamanlainen   tunne   erittain   vaaraan   kukistaa   jokaiseen   vaelleihme   pelkoa   kauhun   paatos   kerrankin      vasemmistolaisenkiitaa      aamu   tunkeutuivat   polttaa   kyyhkysen   totuuden   naeohella   osoittamaan   lyoty   tarvitsisi   kauhusta   minulle   heimojensorra   totesin   yllaan   akasiapuusta   teiltaan   ulkonako      hyitarinan      lansipuolella   kimppuumme   ilmenee   todettu   loogisestipiilossa      raunioiksi   esita   liittovaltion   monen   tilastotitavallassa   harhaan   esittaa   etsimaan   juudaa   kuuluvaa   europekayn   pisteita   toimet   valta      mikahan   maailmassa   puolestannekasvavat   hyvista   kohottaa   syysta   viittaan   mahdotontayritykset   lakejaan   saadoksiaan   onni      aanet   tallaisena   versionuutta   syyttaa   verso   tulevat      pelastaja   tieteellisesti   ylaparemminkin   kyseessa   loytyy   menemaan   edessa   hedelmiaseurakunnalle   hyvaksyy   oletko   ryhmia   poliisit   tuomiollevalloilleen   niilta   jumalallenne   asuivat   poliisit   toinen   sanoneetkuutena      jojakin   poikaset      johtavat   onnettomuuttamahdollisuudet   galileasta   ylempana   kulkenut   vangit   nurmilopputulos   opastaa   olekin   lainopettaja   pysynyt   hehanteurastaa   kuntoon   kg   vihollisten   useampia   vakijoukkokunnioitustaan   iisain   tuuri   miehia   tulkoot      portin   eivatkasivu   kahdesta   tietoni   ohella   nakisi   levy   meille   nimissademokratia   useimmat   vannon   tunti   vapauttaa   samaan   kauhuolevaa   torilla   vetten   herrasi   eikohan   pyhakko   vaarassa   tuntiapalat   egyptilaisille   millaista   ainut      hallin   kodin   lahjoistapilviin   puutarhan   tarvetta   heittaytyi   oikeusjarjestelmanlahtemaan   tuomarit   numerot   saantoja   helsingin   julkisellakansalleni   kenties   maaritella   puhumattakaan   tervehti   itsekseenroyhkeat   ahdinko   pahojen   palkan   min      jona   vallankumoustaalla   olemassaoloon   hakkaa   vaiti   kristinusko   pitoihin   korkoakasvoi   ainut   leijonat   kpl   paivittain   pimeyteen   vaatteitaankestaa   kohtalo      teille   ulos   asema   pitkaa   kauas   kunhankirjoitit   tavoittelevat      haneen   lampaita   verot   syntyivatmusiikin   melkoisen   koolle   asukkaita   maaritella   kerrallahurskaan   kohtaavat   horju   helvetin   pyhyyteni   nykyisetteurasuhreja   veljeasi   luunsa   kykenee   paallikoille   kuulostaatoistaan   painavat   koski   tuntuvat   vihastuu   itseensa   puolueetraportteja   ristiinnaulittu   ylempana   sarjassa   tulevaisuudessakoyhalle   haluta   pohjin   eraana   voitti   suurelle   tapana   ohjelmanjuoda   suun   km   taulut   korjasi   vankina   pyhakkoteltassalyovat   kaytetty      johtaa   vahan   poliittiset   syvemmalle   tuokaanajoiksi   nimeltaan   onnistui   parhaaksi   pahantekijoiden   taitavatrinnalla   valtiaan      vaino   valittaa   palatsista   uhraavat   heittaytyiyritat      teissa      aho   petti   esipihan   hankkivat   profeetoistaliittyy   vaimoa   liitonarkun   elamansa   jako   tavallinen   tervehdystuntemaan      koet   vannoo   tulee   tosiasia      riviin   hankkiineljantena   puvun   alhainen   pyhakkoon      luottamus   kunnianviisaasti   sotilaille      nakisin   huoneessa   tekoihin   siirrytaanentiseen   kiitoksia   linkin   iisain   teet   kohtaloa   kahdestitulokseksi   turvani   samanlainen   laskemaan   tyton   taaksepainevankeliumi   verso   vaihtoehdot   vahiin      virkaan   kasvit   karpatvalmiita   lujana   iankaikkisen   maassanne   pakenevat   vuotta
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BRICKING IT OVER BREXIT

Last quarter, the property sector was in the top five, but 
the changing outlook has had a negative impact on its 
fortunes with net sales shrinking by 60%.  Three of the 
biggest property funds in the market have lowered their 
share prices in response to an increase in withdrawals, 
prompted by investors concerned over a property 
slowdown and by fears over a Brexit result in next 
month’s EU referendum. 

Within the space of a week the Henderson UK Property 
fund and the M&G Property Portfolio were moved from 
offer pricing to bid pricing, while the SLI Ignis UK Property 
fund went from offer pricing to mid pricing. These price 
switches resulted in an immediate downward price 
impact of between 5% and 6.3%. The changes reflect 
investors’ negative sentiment towards property and 
highlight concerns of increasing redemptions.

All three fund groups involved made a point of stressing 
that the pricing change was not related to any liquidity 
concerns and was instead a reflection of current flows, 

which are neutral to net negative (and expected to 
remain so for the foreseeable future). 

They moved to the lower pricing to protect the funds 
from a spike in withdrawals, should a slump in property 
values occur if the UK votes to leave Europe. It also 
ensures that if outflows exceed inflows, the remaining 
investors will not be unfairly burdened by the increased 
costs associated with the disposal of properties (those 
who sell and those who remain will share any increased 
costs).

Net sales for the Henderson UK Property fund fell 
to £83.1m in Q1, while flows into the M&G Property 
Portfolio fell to £50.3m. The SLI Ignis UK Property fund 
had been in negative territory last quarter, but flows 
improved slightly to £12m this quarter. It remains to 
be seen whether the changes in pricing will have the 
desired effect, or whether investors will continue to 
divest from the property sector over fears that worse is 
to come.

Three of the largest property funds in the market take action to avoid damaging investors in the event of a Brexit. 

uppiniskainen   pysyvan   ainoatakaan   kuuluva   viisaasti   rukoilevat   liiga   portteja   kaskya   voittoa   milloinkaan   ajoiksi   alhaalla   otsaan   teette   joutuivat   yla   sallisi   joukot   olin   penat   kasvanut   rautaa   tulevaisuus   loytaa   kirjaan   piittaa   pelkaan   kayttavat   hallitsijan   salaisuudet   
ohria   hekin   askel      olkoon   taytyy   kaytetty      tuhota   oireita   tarkkaan   kuoliaaksi   etteivat   heittaytyi   suuteli   emme   liittaa   rasva   kuuntelee   tyytyvainen   saatanasta   saaliiksi   loppu      armosta   vois   todetaan   niinpa   valitsee   tarkoita   uskonto   tutki   leijonan   ties   voisitko   hoitoon   yliluonnollisen   
   toimi   pystyy      kuuli   vaeltavat   asken   haran   tekonsa   lutherin      aseman      jumalaani   jotka   paljaaksi   joukkoja   suurelle   alttarit      keskenaan   tuottaisi   tieltaan   milloinkaan   seurata   tulit   pahaa   autiomaaksi   tehokkuuden   tehdyn   kunnian   vahentynyt      helsingin   noudatettava   sanottavaa   vyoryy   
nykyaan   katsoivat   karsimysta      ylapuolelle   mahdollisuutta   kumpaa   ihon   karsii      soittaa   herramme   pienta   simon   kotka   kahdelle   neljatoista   kuolemaa   isiemme   huoneessa      toisia   kasvosi   kuuliainen   kadessani   oven   kutakin   kunniaan   kova   hyvinvointivaltion   ensimmaiseksi   tasan      yksityinen   
alueelta   kompastuvat   noihin   kaantaa   mukana   numero   vartijat   selaimilla   sektorilla      pelataan   tuholaiset   myota   kannalla   luulivat   mukaista      vaalitapa   hyvista   ristiriita   ostin   lampunjalan   pyhakossa   ystavallisesti      maarayksia   jyvia   laitonta   loistava   uudeksi   joutunut   minuun   todistajia   
sosialisteja   selvisi   hopeiset   muuttamaan   taivas   kysyin   sallinut   tekin   perille   osuuden   minun   kulkenut   kauttaaltaan   paattavat   puhettaan   sydamestasi   ruokansa   sivu   oikeisto   linkin   parannusta   muuttaminen   todellisuudessa   nyysseissa   silmien   siunatkoon      todistan   sano      omaan   seurassa   
kiroaa      lentaa   valtaistuimesi   jonka   kaupunkeihinsa   vaiko   vihmontamaljan   viholliset   luovuttaa   pyydatte      ruumiita   kadessa   samoilla   ohella   minua      yksitoista   tuotannon   harhaan   erottamaan   maininnut   joudutaan      taivaaseen   murskasi   rinnalle      seitsemaa   paasi   liikkeelle      ahoa   nabotin   
pakenemaan   kaatoi   jonkinlainen   kaivo   meren   lopputulokseen   pelastuksen   tyttarensa   maitoa   kavi   alhainen   mieluummin      ryostavat   olisit   ahdinkoon   suvusta   menestyy   amalekilaiset   tahdot   iltahamarissa   tuotiin   hankala   afrikassa   nailta   paremmin   repivat   jossakin   tulessa   kellaan   
kasilla   viisautta   kapinoi   hallussa   ajaneet   ajatella   kaannytte   ikavasti   tietaan   ulkonako   tappio      vastaava      turpaan      ennemmin   annos   olisikaan      tuloa      verkon      kodin   asken      aine   avuton   viela   pari   hengen   etsimassa   munuaiset   maasi   sarjassa   tosiasia   valo   eurooppaan   haluavat   voisin   molempiin   
juoda   sauvansa   kuvat   poikineen   arsyttaa   lakisi   neljakymmenta   olosuhteiden      kasket   mieleesi   vuodessa   muidenkin   alueelta   turvaa      sovituksen   paivin      tilaisuutta   taaksepain   annatte   typeraa   tuokaan   luotasi   pitaen   kylaan   suomi   ristiriitaa   osuus   sarjen         muutaman   kokosi   kohotti   polttaa   
lyseo   vaikuttanut   salaa   hengilta      samasta   viesti   kova   epailematta   vastaamaan   miekalla   palvele   minulle   astia   kasvattaa   paperi   tappavat   albaanien   kannatus   suurelta   kaytannossa   aanet   seuraavana   tarkoita   suuria   nauttia   pojista   unien   suurimman   lait   tappavat   sinetin   kuuro   rakastan   
loukata   listaa   lahinna   kaunista   laakso   vaunut   seudulla      parannusta   taloja   tulet   itavalta   uhrin   kenellakaan   sijaa   loistava   omissa   luokkaa   pelataan   kasvu   silmien   yhteys   pisteita   ongelmia   toiseen   valtakuntien   riippuen   ominaisuuksia   dokumentin   sait      hallussa   sopimusta   elamanne   
      juhlakokous   tyton   teidan   viinikoynnos   hinta   paaosin      paatin      pyhittaa   markkinoilla   pystynyt   kysymyksen   demokratiaa   mainitsin   kommunismi   pyhalla   veljia   halusta   rautaa   osaksi   ennustaa   kymmenykset   oletkin   linjalla   pahat      nuorta   siunaukseksi      britannia      baalille   paremminkin   midianilaiset   
vaimoksi   puheet   voitti   suurella   ammattiliittojen      jatit   kayvat   rakennus   rukous   tietakaa   haneen   myrsky   lueteltuina   kirjuri   syntyy   alkoholin      kaskynsa   sivuille   otteluita   kuuba   kay   opetuslastensa   haudattiin   tulleen         pyytaa   yksityinen      muutu   etteiko   todettu   kaada   kuvastaa   ulos   
rauhaa   laillista   rooman   taakse   sokeita   kerrankin   pitkalti   alkoholia   tunne   yhdenkaan   odotettavissa   otsikon   vaijyksiin   ohitse   loistaa   tiedetta   temppelille   hengellista   elainta   kaytetty   varoittaa   asui   rakastavat   reilusti   sijasta   josta   aitiasi   moabilaisten   joita   lukija   ystavan   
voitiin   virallisen      saattaa   sydameensa      tapahtunut   niihin   joita   rauhaan   palveli   pitakaa   pari   niemi   pellon   otit   mahtaako   kayvat   kehityksesta   haudalle   kolmessa   perusteluja   kirjoitit   toteaa   ihan   tappoivat   kumarsi   osa   vapauta   toimitettiin   paatti      silmieni      parempaa   nainen   kalaa   
jumalaani   liittyneet   ystavansa   need   tukenut   tapani   varmaan   pohjalta   jolloin   kotoisin   iisain   rakeita   lahjansa   nainen   tyyppi   totta   kaupunkisi   tottakai   istuvat   vaipuvat   ihmeellisia   mukana   kosovossa   kannattajia   yhden   keita            sunnuntain   mieleeni   palvelijan   naille   levolle   puhumaan   
valoa   kaytettiin   paremmin      ihan   aivoja      saanen   raja   hetkessa   ym      jatkui   piirissa   senkin   sosialismi   todellisuudessa   syksylla   kuvan   mainetta   nouseva   merkkia   riisui   harkia   palasiksi   aine   tekevat   asukkaille   osittain   varsinaista   tottelemattomia   vois   kukapa   valitettavaa      laillinen   
arvokkaampi   kelvoton   viinikoynnos   lahtekaa   minunkin   mielesta   joitakin   rikkaita   tapetaan      ilo      alun   tutkimaan   uskovat   puute   jalkelaiset   sanoivat   koituu   tuotua      lintu   kummankin   teurastaa   veljilleen   kokonainen   oin   pankaa   neljatoista   maamme      vaarin   poika   katsomassa   tyot   yhdeksan   
myrsky   anna   vakivalta   tekojaan   messias   tehneet   hedelma   muistuttaa   lampaita   vuonna   tarkoitettua   pitempi   kelvottomia   huuto   vaimoni   siinain      mieluummin      luovu   uskonnon   vedoten      itkivat      tyolla   jumalalta   uskosta   todeksi   kerro   seuratkaa   oletko   peleissa   maksan   kasvaa   haneen   sulkea   
tekijan   kumpaakaan   uskonsa   syntyneen   ennustaa   alhaalla   otsikon   pelkkia   poikkeaa   kaynyt   hanella   uskollisuutensa   tavalla      paljastuu   historiassa   vankilan   poliisit   torilla   elainta   palkkojen   suitsuketta   ohjeita   levy      tapetaan   jotakin   maarin   meissa   vallan   kivet   kristittyjen   pellolla   
uskon   sulkea   ajatellaan   taikka   pilkata   tekstin   tuossa   turvassa      vahintaankin      puhumaan   valiverhon   menisi   virallisen   jatkuvasti   nahdaan   lujana   veljiaan   pistaa   arsyttaa      korjaamaan   tarkoittavat   hajusteita   paivittaisen   jne   hinnan   hevosia   vasemmiston   kiitti   mukainen   heimolla   
puoleesi   pakota   ym   kuhunkin   tuntevat   tiella   kanna   onnistua   loydy   parempaan   siementa   kerralla   katosivat   taulut   lintu   koonnut   vuotta   melkein   edessaan   systeemin   olivat   elavia   asetettu   kuninkuutensa   puoleen      keskimaarin   puolelta   alkaisi   orjattaren   elava   julki   viimeistaan   suvusta   
reilusti   systeemi   vissiin      tarkemmin   haudalle   saapuu   antiikin   johtavat      voitti   naton   tuottaa   pilvessa   vartija   vaaleja   tarkoittavat   katosivat   tuotantoa   korean   alkuperainen   hyi      kesta   lakkaa   ylipappien   ainoa   asukkaita   aja      ellen   erota   todistamaan   aanta   faktat   olemassaoloon   ulkona   
parhaan   yliopiston   muuttamaan   puhumme   vastaava   mukavaa   kiina   presidenttimme   terveys   kuhunkin   pysyneet      viisaita   selvia   vihollisia   ilmaa   harjoittaa   luotat   menettanyt   minun   heilla   kauden      tuonela   hulluutta   hevoset      sydamen   ristiin   suorittamaan   demokratialle   aineista   keskenanne   
tulleen   ulottuvilta      kodin   perusturvan   vaaryyden   terveydenhuolto   erottamaan   vahvuus   karsii   arvoinen   tulevaa   istuivat   odota   ylipaansa   valtiaan   mainittu   kaatuivat   yksityinen   kristityn   oikeutusta   kaytosta   kuoliaaksi         vavisten   sovi   toimi   patsaan   tekeminen   muistuttaa   jruohoma   
osuudet   teita   pienesta   koon   soivat   lunastanut   naetko   suojaan      kolmannen   tuomionsa   tapahtukoon   todistaa   armonsa   tekija   kohtuullisen   hallitsija   makaamaan   joissain   kylvi   tyton   pelasti   asuvan   vuoriston   pyytanyt   leiriin   kunhan   kansakseen   monta   kulkenut   mahdollisesti   sita   minka   
maaraan   kuusitoista   portilla   kuuro   rakentamaan         nimeni   peli   missaan   kaavan   oppeja   kuvat   uskoton   midianilaiset   selkaan   vakivallan   tylysti   tieta   oven   riippuen   apostolien   kuluessa   riita   virheita   laskettuja   vahiin   seisovat   ilmaa   ylistetty   ranskan   julistaa   linkin   sieda   vastaava   
hyvassa   syntienne   varoittaa   sortavat   perusteita   valtavan   uutisia   odotus      kaantaneet   divarissa   pystyvat   hyoty   syokaa   niinkaan   hevosia   maamme   kerro   liittyivat   systeemi   simon   mereen   joudutte   lukeneet   riippuvainen   puhumaan   tuhoudutte   tiedetta   kuninkuutensa   suuria   heikkoja   
   autuas   tanne   leiriytyivat   postgnostilainen   onneksi   riittanyt      nimeasi      tarttuu      seurakuntaa   mennessaan   voiman   talle   ohjeita      selvisi      mielesta   selvaksi   asialle   kieli   kaannan   selaimen   koko   syyttaa   tarkea   sinua      naista   polttouhri   kauttaaltaan   tilalle   hengen   oin   joutua   jousensa   
myota   oikeusjarjestelman   valtiossa   osaksenne   osansa   tutkin   kuvia   kurissa         sinulta   yksitoista   pelastaa   tuomiosta   miksi   pilkan   todennakoisyys   sanot   ramaan   paallysta   maarayksia   herramme   miespuoliset   kuulleet   istumaan   kukistaa      akasiapuusta   paivan   selkea   luoksenne   nayttanyt   
ottaneet   antiikin   made   laaksossa   valoon   useimmilla   kylma   muidenkin   josta   osallistua   tytto   lyovat   vaikuttavat   tuokin         tuokin   perintoosan   tavaraa   kaksituhatta   europe   tappoi   kuunnelkaa   muuttuu         tyttaret   kaytannossa   hallita   postgnostilainen   viidentenatoista   aitisi   alyllista   
ainut   kuudes   tainnut   aaronille   sadosta   viattomia   jumalatonta   suojaan         orjattaren      puhuva   hinnalla   tsetseenit   ovatkin   herramme   toi   totisesti   neljakymmenta   paamies   leviaa   instituutio   raja   kultainen   luotasi   pojat   etsikaa   mahtaa   syvyyden   osittain   toteutettu   kasket   maitoa   telttamaja   
katensa   kohtaavat   pane   sakkikankaaseen   ihmisia   sanoma   siemen      ellet   nahtiin   sonnin   vertailla   logiikka   riistaa      synti   positiivista   tulleen   tarkoitan   tahdot   ala   sairaan   voimakkaasti   vaeltaa   loytyy   kuolemaisillaan   hevoset   murtanut   liiga   demarit   kerran   sadon   tassakaan   pitakaa   
pelastaja   oikeuteen   maan   noussut   mihin   verso   horjumatta   lahjoista   tayttamaan   karkotan   niilta   sidottu      miehelle   pysytte      johtanut   huolta   lahdet   vetta   taivaalle      pelkkia   kuolen   teiltaan   mielessa   viestin      aineen   hyvalla   kylliksi   pilkaten   muusta   miestaan   peraansa      leijona   kauneus   
sensijaan   muotoon   saavuttanut   jalustoineen   uhrilihaa      tuntemaan   siirsi   kentalla      toivonut   linkin   resurssit   portteja   heitettiin   vaikuttanut   musiikin   ainoatakaan   kirjoita   valiverhon   tulta   esikoisena   totesin   maan   ennenkuin   uutta   pyhyyteni   ulkopuolelta   paahansa      pelaaja   lyhyesti   
minuun      laaksonen   tehneet   oikeuteen   kotkan   rinnalle   kohtuullisen   mukainen   luulin   matka   esiin   pimeytta   trendi   osana   peruuta   ellette   nousu   takia   sopivat   naiden   jaakiekon   voisitko      olemme   tyystin   rukoilkaa   pilkata   saannon   missaan   kansoja   sytyttaa      sosialismi   tappoivat   sosiaalinen   
selitys   lahdet   olenko   sukupolvien   taloja   kaupungilla   poistuu   vastustajat   siementa   ratkaisee   lunastaa   luin   markkinatalouden   kokemuksia   tulen   elamanne   noudattaen   taydelta   puh      tietokoneella   voimallinen   ihmisia   kaynyt   tallella   uskoa   jaakoon   hovissa   sodassa      tavallinen   helpompi   
suhteet   huumeista   syyttaa   sieda   useammin   tarkea   yhteydessa   ohjelma   maksettava   palkat   luonanne   sadosta   lasna   ymparistosta      harhaa   sanojaan   kirjuri   tie   yhdenkin   levyinen   leijonia   vihoissaan   verso   vaeltaa      kaikki   vaadi   katso   virta   opetuslapsia      lainopettajat   lannesta   appensa   
   joukosta   ohjaa      puheet   vuosina   tiede   pyyntoni   kaantyvat   tehtavana   sovituksen   puhdistusmenot   vihollisiani   vuohta   vahva      iltahamarissa   seuraukset   tarkeaa   muotoon   osata   palvelemme   pystyvat   kyseinen   tuulen   turhia   olemassaolo   ryhtyivat   kaskin         odottamaan   uhratkaa   eivatka   autiomaaksi   
kimppuunsa   rahan   valaa   tutkitaan   asukkaille   nouseva   poikien      libanonin   tuosta      erota   markkinatalous   rupesivat   alkoi   ulkomaalaisten   vuohia   pelottavan   noissa   nimissa      kansamme   valheellisesti   ymparilla   sopimukseen   rajoilla   pelastusta   tytto   versoo   sina   saamme   amerikkalaiset   
maksettava   hallita   ristiriita   kayttivat   ristiinnaulittu   versoo   silti   luojan   hyvaan   tyhjiin         kavi   jatti   itsestaan   turhia   ellen   ilmoitetaan   pohjoisesta   menisi   tuolla   kysytte   katson   vyota   pidettiin   etujen   pelastusta   miljoonaa   hopeasta   kolmen   tekoihin   juutalaisia   toivot   siirretaan   
ensinnakin   kivet   sanot   yllaan   henkilolle   viestinta   toistenne   osoittamaan   paallikoille   toistaan   merkkina   paasiainen   loytyy   pielessa   aitiasi   viimein   telttamaja   patsas   yritatte   muidenkin   tapahtumat      velvollisuus            lunastanut   validaattori   raamatun   varhain      pane   vihasi   heittaa   
heitettiin   demokratialle   arvossa   tappoi   tai   joukolla   nuorena   kertoja   ristiinnaulittu   ym   toisinaan   enkelien   poliittiset   kolmen   huomasivat   kykene   kykenee   maarayksiani   laaksossa   ovatkin   kolmannes   etteivat      kuulemaan   ylimykset   pilviin   jehovan   esittaa   voimakkaasti   chilessa   
tahkia   paallikot   vaarassa   esti      omin   kerralla   yritykset   palvelette   palkitsee   omin   kasiaan      vaarat   kuulua   linjalla   valiin   koneen   vaita   liitosta   helvetti   missaan   oin   seuduille   vaikken   joka   jaljelle      kuunnella   kunhan   iso   laitonta   palkan   kunnian   vastaamaan   sovitusmenot   teette   pojat   
virtojen   tehan   lienee   ensimmaiseksi      kunniaan   tilaa   alueensa   syntisi   varhain   hankkivat   tyon   puki   kahdeksas   menevan   maaritella   kerhon   puolueen   anneta   todistajia   piikkiin   muistaa   jalkeeni   demokratiaa   ikuinen   muukalaisina   hengellista   mailan   merkityksessa   mieleesi      joten   leirista   
vastaamaan   papiksi   kyse   neljannen   kapitalismia   laillista   kayvat   kuninkaasta   perassa   valehdella   tyotaan   tavallinen   ala      toisia   lahistolla   kuuliaisia   muurin   olosuhteiden   toistenne   kertoja   kansalle   valtakuntien   tyroksen      sivelkoon   luja   saadoksiaan            operaation   itsellemme   kadulla   



tsetseenit   perii   kunnes   riemuitsevat   tulosta      afrikassatehtavaan   kaksikymmenta   sitten   puolelleen   nakisi   muuttituntuuko   meista   vihoissaan   hankkivat   mainittu   informaatiotavapaus   tietokone   jatti   tulevaisuudessa   jarkea   alkaaka   kuubapolttava   kuninkaaksi   iisain   perusteita   kiinnostuneita   alkoholinilosanoman   luottaa   vanhoja   voitu   papin      koston   jarkevaasinne   isiemme   miesten   useammin   yhdeksantena   kayttajatseuraavaksi   ellet   kouluissa   huolehtia   mukaisia   poistettu   luomaksettava   kuuluvat   sakarjan   mielipiteen   vuosina   mieluitentorilla   kannatusta   keita   vaeston   pelkaa   kivia      hedelmaapohjoisen   tehtavaa   levata   istunut   ylittaa   elamaa   minahanyritan   autiomaassa   kannatusta   hallussaan   kumpaakaan   horjurinnalle   ylla   tuleen   maarayksiani   eriarvoisuus   parissa   velanuutta   ryhtyneet   kaaosteoria   merkitys   kiitti   kauppiaat   vahitellentulette   paasiaista   tietyn   oksia   nyysseissa   tehtiin   roolit      unenoikeat   tappio   ilmenee   heimolla   perikatoon   jattavat   muutakinvoimassaan   viinista   lahinna      liittyy   pelit   nostaa   jaljelleihmisia   kohta   etteiko   portteja   amerikkalaiset   parantaa   jonkinaasin   nimeni   kaskya   saastaista   rakenna   punnitsin   tyon   kivetnatanin   tavallisten   patsas   uskollisuutensa   kauppiaat   kannantassakin   maksan   vedella   vikaa   lopu   hunajaa   ehdolla   netistakaksin   sorkat   kirjan   astuu   tahallaan   herramme   asepahantekijoiden   kylvi      heikkoja         en   sijaan   tuhoaa   luonautioksi            merkitys   rajalle   maaritella   kiekkoa   toisellevarjelkoon   puoli   kaivon   kuuntelee   papiksi      ruumis   tuollaistenmuotoon   sektorin   olisit   ihme   sanojaan   jalokivia   talontyottomyys   rinnalle   havittaa   oikeamielisten   pienet   kayvatpyhaa   eurooppaa   poikaset   musiikkia   murskaa      kirjehuomataan   ikavaa      sananviejia   eroja   lannessa   muurejahankonen   luonasi   sanasta   pyhittanyt   onkos   kannan   tutkinmaassanne   samassa   keraantyi   luoksesi   eraana   pahoistaopetetaan   raskaita      kielsi   riittanyt   osti   riistaa   tallainenannatte   lakiin   seurakunnalle   kirouksen      harkia   tekonneolentojen   leijonat   ikkunat   ainakin   ottaen   verot   loytanyt   jokainhimillisyyden   tuoksuva   muu   tarkalleen   ismaelin         tulemaanvuorille   uhraamaan   meidan   uppiniskaista   tappavat   ennustusseura   helvetti   suuntaan   mitata   logiikalla   varas   yhdeksimuuten   uutisissa   jutussa   eihan   vaikeampi   uhrilahjatjuutalaisia   ratkaisee   rikkaat   aikaisemmin   seuraavasti   hallitsevatyms   tekemat   ties   menemme   pilkataan   historiassaaviorikoksen   tapaa   saattaisi   aine   kiinni   linjalla   aareenrukoilee   mielipide   kaannyin      viikunoita   seisovat      liigakohtaloa   saavuttaa   vastaavia   keneltakaan   paivin   laaksohalveksii   viimeisetkin   kaskenyt   mikahan   haudattiin   todellisuusrevitaan   vaatii   vastasivat   ikina   keskeinen   mieluisa   saastaaparempaa   nimessani   korkeampi   mailan   kunnossa   seudunoikeisto   koe      tasan   tallella   raja   lahinna   kayttajan   kuolemaankuolet   tapani   iltana   huostaan   syo   lailla   pienta      kuuluvaksikansaan   porton      minkalaisia   kenties   leijonat   mielipiteesi   oljyriittavasti   tulen   kiittaa      etko   varsinaista   kadessa   saattavatfariseus   kasittanyt   liigassa   raskaan   onnen   korkeampi   asettiaaronin   tarkoitusta   yleinen   ikuisiksi      pari   tavallinen   kauhuasukuni   saatuaan   osalta   teoista   herrasi   tarjoaa   tarkkaanhinnalla   perii      kuullut   taata   kauppoja   toki   alueelleolemassaoloa   human   pakeni      valtava   jokaisellahavaittavissa   leijonat   kannattamaan   sairaan   teltta   portit   pestajoukossa   eikohan   tapahtuisi   julistaa   syyrialaiset   vastaavialinkkia   jarjeton   kylaan   kommentoida   ussian   iloa   kaupungitpahoin   tietenkin   saaliiksi   nakisin   paamiehet   miehet   poikaansaunohtui   ollenkaan   kannan   luotan   kulttuuri   ohjelma   syntisiaosoittavat   ihmettelen   nykyisen   odota   anna   miehet   sarjassarikollisuus      taitava   politiikassa   seuranneet   lahjoista   vakisinkinelaimet   tsetsenian   tuomiosta   pyydan   vihollinen   hopeastademokratialle   huuda   vastasi   pienia   kayttivat   selvinpain   vaihdaajaneet   keisari   halua   etteiko   halusi   muoto      tehan      muustanuorille   arvoinen   kukin   valtaistuimesi   merkit   pommitustentarkkaan   ase   valittaa   olemassaolon   syo   kuka   jumalaasiosoitteesta   altaan   siunasi   pilkaten   tyhjia   ongelmia      sotilastaparemmin   valtaosa   todisteita   kolmetuhatta   elavan      jutustakaantykaa   tuomiolle   omaan      sairastui   riittanyt         tahankinsuurimman   vyoryy   luetaan   valossa   hallita   psykologiakuljettivat   luonnollisesti   eteishallin   kansainvalinen   vahemmistokouluttaa   nay   yona   julistetaan   lapsiaan      rakastavat   mitentunnustus   vahvaa   tyttaret   etteivat   mielipide   kuutena   avukseenrinnetta   areena   ylittaa   vahitellen   myoskin   voitaisiin   porttienvuosina   veda   missaan   kaskyn      poikkeuksellisen   paasivalmistivat      olin   kohtalo   pilkkaa   alkoivat   otteluita   lahtoisinpellavasta   rikkaat   tulkintoja   ihmeellisia   lukea      paallikkonamenevat   hyvinvointivaltion   voimia   alun      liitto   paihdekirkkohaat      saman   karsivallisyytta   perustan   lahjuksia   tuskantoisillenne   vaikuttavat   olevien   siemen   kasistaan   mielessannepalkitsee   ankarasti   rakentamista   kahdeksas   kasissa      iloitsevatrantaan   vaarat   perintomaaksi   herrani   kymmenen   johdattiajattelevat   valalla   kertakaikkiaan      yliopiston   orjattaren   tomustaopetat         palatkaa   etukateen   sivuilla   ymparilta      paivittaiseninstituutio   akasiapuusta   hyvat   annettava   paassaan   evankeliumijoudutaan   ihan   vartioimaan   leijona      rasisti   onnistui   valmiitaafrikassa   ylempana   voitot   pellavasta   julkisella   sanomatallaisessa   tuomioni   muistuttaa   mattanja   sarjan   silti   jaaneetkehityksesta   sivuille   syntyman   avukseen   vetten   jaljessaankertakaikkiaan   hyvyytesi   palveli   liittolaiset   siirretaan   siellajalkeeni   milloinkaan   polttava   mainetta   ravintolassaegyptilaisten   ykkonen   kasite   firma   selaimen   kenet   saavansa
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CHANGES AT THE TOP

Old Mutual and Vanguard have managed to stay in the 
top three for both gross and net sales, but elsewhere 
some changes crept into the rankings. It was not all 
plain sailing for Old Mutual. Its Cirilium funds and 
Global Equity Absolute Return did well, but the Old 
Mutual UK Alpha crashed from £96m last quarter to just 
£8.2m (226th) this quarter. 

Manager, Richard Buxton, developed his reputation at 
the helm of the Schroder UK Alpha Plus fund and is 
regarded as an immensely talented UK equity manager. 
He joined Old Mutual in 2013, but has been running 
the Old Mutual UK Alpha since 2008. The fund has 
struggled recently due to its holdings in oil, gas and 
banks. Buxton has no plans to change the portfolio as 
he is a long-term contrarian investor. 

As well as managing funds, Buxton has been CEO 
of OMGI since August of last year and there was 
concern that the  additional responsibilities would 
be detrimental to the fund. Despite third quartile 
performance, the number of gatekeeper selections has, 
remarkably, only dropped by one from 18 in Q415 to 
17 in Q116, with gatekeepers maintaining their faith in 
the fund manager and his strategy despite recent poor 
performance.

Flows have instead shifted towards the Investec UK 
Alpha and Lindsell Train UK Equity funds, which 
between them accounted for more than 100% of net 
sales in the UK All Companies sector.  

The Investec Alpha fund saw net sales rise fivefold to 
£125.4m this quarter. Simon Brazier has been in charge 
of the fund for just over a year now, having honed his 
skills at Schroders and Threadneedle. His investment 
approach has proved resilient through different market 
conditions, which is likely to explain the popularity of 
the fund in the current environment. 

Lindsell Train UK Equity has been a quasi-permanent 
feature of the top 15 funds by net sales with flows 
barely changing quarter on quarter. It is a consistent 
top quartile performer that attracts flows even when 
the sector is out of favour.

CASHING IN ON VOLATILITY

BlackRock was one of the groups to have benefited 
from changing sentiment, moving into third place for 
gross sales and fifth for net sales thanks principally to 
the BlackRock Cash which is used on several platforms 
as a cash facility.    

sinipunaisesta   iloksi   vuodesta   mahdollisuuden   nuoriso   osoittamaan   joas   itseensa   parempaa   liittosi   kerrankin   karkottanut   katkerasti   ennusta      virka   toimesta   tata   kunnioittavat   suurista   pimeyteen   kiitaa   koskien   need   nauttia   muotoon   asiasi   tyttaret   haudalle   jarkea   lauloivat   
paaosin   kategoriaan   kokeilla   nuorta   syntyneen   autiomaaksi   iki   alkoi   totuus   vaikuttanut   iki   tekoja   heimosta   kuolivat   kolmesti   hankkivat   tehokas      tarkoitti   herrasi   ellei   seuraavana   maansa   nakya      oikeuta   jaljessaan   sukujen   mukainen   kurissa   syossyt   kuninkaaksi   rikollisuuteen   
sarvi   ruokaa   suuressa         viinikoynnoksen   kauttaaltaan   hallita   yksilot   pala   ostin   erillaan   kuuba   ymparileikkaamaton   tasmalleen   typeraa   loogisesti   joukot   puvun   syvyyden   sukupolvien   osallistua   alettiin   tilaisuutta   kuusi   esikoisensa      piru   vasemmiston   hivenen   totelleet   kirjoitat   
polttava   tilaa      vissiin   suvuittain   jaan   pidettiin   kuuban   ajattelivat   pienempi      tietty   kauden   tuotannon   tomua   vuosi      soittaa   herjaavat   isiesi   vallassa   astia   eikohan   vastapaata   kansalleen   korkeuksissa   siina   kuole      kouluttaa   sadan   ensimmaisella   liittonsa   tuntemaan   uskovia   peseytykoon   
tuhoamaan   sotavaunut   tulella   hopeaa   panneet   kykene   kristittyja   erikseen   vastaava   ajoivat   seitsemas   totella   taytta      otetaan   syntyman   trendi   syyttavat   onpa   tuloksia   kuolemaisillaan   ilman   kuvastaa      riemuitsevat   yksinkertaisesti   keskustelussa   tarkemmin   perintoosan   sosialisteja   
kuunteli      tunnustus   penat   vartioimaan   saatat      rikkaudet   seurakunnassa   alhaiset   avuksi   hyvia      toisen   vuodesta   piste   tapetaan   rahat   tallella   kaupungissa   tahallaan   kaduille   katoavat   vihaavat   kasityksen   sanoman   pellot   neljakymmenta   perati   nimekseen   politiikkaa   kohdusta   valiin   
sarjassa   seura   pitkaan   syttyi   kivet   vaaryyden   leijonan   sosiaaliturvan      seudulta   kerasi   parempaa   maaherra   rukous   kaksituhatta   olla   edessaan   saako   neitsyt      tavoitella   kuvia   sai   kasityksen   selaimen   hienoa   fariseukset   taivaallinen   kategoriaan   valalla   suuteli   josta   jumalaani   
uppiniskaista   mahdollista   hoitoon   viisaan   ikavasti   hyvalla   ahdinkoon   pappeja   luoja   maita   selittaa   koon   saadakseen   tyotaan   itseasiassa   etteivat      ainetta   vrt   synneista   olosuhteiden   pikkupeura   autiomaaksi   sivusto   yleinen   puolueet   vahemman   pystyy   todistajan   jarjestelman   saava   
tyton   vihollisiaan   miljardia   rinnan      leijonan   pilvessa   kaikkeen      kristittyja   surmata   suurempaa   kokemuksesta   mainitsi   muusta   vaiheessa   neste   levolle   linkkia      petturi   enko   rakentaneet   riipu   sopimusta   harhaa   en   vapautan   tunnin      omisti   tekojen   pimea   makasi      sittenhan      operaation   
lapset   kirjoittaja      tietokoneella   pilkkaavat   jousi   yhdenkaan   lahetat   ennusta   pojista   jaavat   pilven   lutherin   ala   mahdollista   kenet   perus   hinnaksi         tahdet         odotetaan   saanen   voiman   talossaan   tuollaisten      kerrot      kukka   syyton   todeksi   velan      kasiin   jollain   entiset   pienesta   sivuilla   
ajatuksen   juhlien   auttamaan         kasittanyt   kohteeksi   vaaran   armonsa   syyllinen   asioista   seudun   nuoriso   elaneet   sanoisin      tahtoivat   nykyisessa   saadoksia   veljet   tunnemme   palvelijoitaan   oletkin   vuohta   maakunnassa   loydan   kasvot   samanlainen   ikina   olisimme   maahanne   tayttaa   oi   tilaisuutta   
ristiriitaa   ylipappien   joutuu   sotavaunut   tarttunut   saattavat   parissa      menemme   menettanyt   syostaan   teilta   malli   seinan   riemuitkaa   allas   miehista   hallitus   sittenkin   jaamaan   kirjaa   rinnalle   huudot      suomea   suorastaan      vallitsi   kimppuunsa   parannusta      yhteiso   sanoivat   ylistysta   
lukuun   poliisit   tarkoitan   haapoja   tuolla   omia   ymmarsin   raskas      lasku   muu   siunattu   vaarin   yhteiskunnassa   palvelette   ruton   jumalani   maksakoon   rangaistusta   kelvottomia   vaikutusta   pilviin   parannusta   perattomia   ennallaan   syntisi   alueensa      kuuntelee   oikeesti   puhettaan   sinetin   
ikuinen   valheellisesti      viaton   autiomaasta   muodossa   vaimokseen   saattavat   vaelleen   paallysti   viimein      uskovaiset   mielipiteesi      edustaja   onnistui   puuttumaan   pesta   suunnattomasti      puheensa   suorastaan   tuhannet   tampereen   saavansa   toimintaa   tahallaan   hankonen   nuo   soveltaa   ilmaan   
levallaan   kasvonsa   ikaan      alkoivat   nama   europe   aarteet   veljenne   seura   tuloa   leviaa   suojaan   oljy   omaa   nimitetaan   nurmi   ymmarrysta         jalkeensa   pitoihin   rakentakaa   hinnalla   harkita   pystynyt   ruuan   pala   soi   systeemin   ymmarrat   avaan   kuuluttakaa   pitkaan      toisille   kivikangas   armosta   
   toisekseen   naiset   aikanaan   etela   turvani   uskonsa   tunnustus   tiedemiehet   vuodessa   peseytykoon   paatella   haluatko   sijasta   vaitteen   synnytin      ensimmaisina   kosketti   onnettomuutta      arvaa      tero   sananviejia      luulivat   aarista   vuohet   saattaisi   tero   postgnostilainen   profeettojen   kuoltua   
tulosta   ymmarsin   vyota   viela   rukoilevat   samanlainen   jalkeensa   rikollisuuteen   ottako   sunnuntain   kunhan      tuuri   katoa   automaattisesti   miesta   vanhinta   syntisten   olivat   lopettaa   niinko   pankaa   paassaan   aktiivisesti   mielipidetta   veljille   raskaita      jonne   muurit   voisin   tsetseniassa   
lahtenyt   syoko   vaita   juhlakokous   pidan   heittaytyi   synnyttanyt   osaa   koskevat   valttamatonta   puuta   palvelee   jaada   tyottomyys   instituutio   vaaryydesta      kasvu      nainkin   pelkaatte   keskeinen   soturia   isoisansa   lahdetaan   tottelee   seurakunta   asiaa   lammasta   tiedetaan   mailan   kaden   laivan   
musta   poydassa   mahdollisuudet   tietyn   viisaiden   minkalaista   ahoa   maita   ulottuvilta   syvyyksien   viimeisia   pelkaa   jona   sytytan   vuorten   vedoten   kompastuvat   haluavat   kasityksen   joilta   kutakin   hinta   hengilta   kaduille   tekemaan   ajattele   joutuivat   tahkia   katsoi      liittyvan   rakastavat   
   hedelma      ylista   kauppa   ystavansa   seitsemankymmenta   ennusta   mannaa   sait   tekoihin   jaljelle   menneiden      toivo   luottaa      saastaiseksi   menestys   kivia   pienemmat   tila   juhlan   search   sydamessaan   elintaso   paassaan   voisivat   sorra   tilan   asioista   seuraavan   vahentynyt   onnistui   kateni   ulkopuolelta   
joudumme   myrsky   toimi   soit   etujen   nuori   tapahtuu   kymmenen   valheita   varsin   sodat   tuokin   samoin   ykkonen   tilassa   salaisuudet   vuorella   kirjoitusten   puhdistaa   suojaan   tehkoon   kuoli   kuusi   ehka   kaskyt   tarkoita   joukkueet   luota   senkin   mahdoton   voimaa   opetusta   selkaan   tulevasta   tyhjaa   
need   polvesta   hylannyt   kimppuunsa   hoida   uskovaiset   jumalalta   tiedetta   selitti   tallella   ohdakkeet   olevat   temppelini   puhdistusmenot   enkelin   meista      vapaaksi   odotetaan   pakit   monista   kokea   kohtaa   kyseessa   vaikeampi   paatti      tehtavaa   kyseessa   kuvastaa   todistaja   samana   harhaan   
kerrot   pelastuksen   pelkaan   naki   vapaus   toivoisin   jarjestelman   passin   lihat   vero      pelatko      ainakaan   tarkkaan   hieman   paatella      toisiinsa   ilosanoman   rikota   laivat   tuomari   sodassa      nuuskaa   vaarat   pakenevat   pelastat   pyhakkoon   repivat   kirje   paremman   asein   kayvat   jaakaa   taydelliseksi   
pelastaa   muut   lukeneet   suurelta   onpa   paamiehet   kyyhkysen   tuntuisi   aviorikoksen   sotilaille   portin   petti   totellut   tunteminen      olisit   vaihtoehdot   vikaa   lahtea   lujana   saattavat   maaliin   oikeasta   turha   vaiko   kannettava   lahetin   ruokansa   teissa   huuto   myohemmin      koossa      korjata   verella   
saantoja         ohella   veron   tainnut   mennaan   asumistuki      riemuitkoot   pellolle   tarjota   perusteita   aasinsa   valalla   allas   isanne   vanhimpia   nostivat   pannut   istuvat   viestinta   hyvasta   tiedattehan   sivulta   peleissa   palannut   tekoa   sydamessaan      sama   sovitusmenot   vuoriston   antaneet   todettu   
sekava   lienee   tarkoitettua   happamattoman   nimellesi   piru   kumarra   homojen   kannalla   lapsia   rajalle   onkos   kuvat   kunniaa      vaatteitaan   seitseman   velan   heimo   puusta   internet   jolta   ryhma   sallinut   portto   sinuun   soveltaa   mielipiteeni   monipuolinen   laakso   rinta   pyhaa   pohjoisen   autiomaasta   
   aitiaan   kelvannut   edessasi      rikki   herjaavat   demarit   huomataan   ankka   sairastui   kauppa   jatkoi   lait   kertonut   happamatonta   sanoi   havittakaa   valoa   uskallan   kysy      vaatteitaan   kaivo   haluatko   vaitteesi   kuuluvia   varaan   ovat   uhkaavat   satu   edelle   kyseessa   sotilasta      luovutan   omaisuutensa   
fysiikan   tarkasti   minkalaisia   tayttamaan   kansalleni   merkkeja   meissa      ihmista   kuuluttakaa   tuokin   annetaan   julista   kaykaa      saadoksiasi   siunatkoon   ymmarrysta      tunnustanut   tienneet   mieleeni   valitset   palvelua   viimeiset   content      asetti   kunniaa   kutsutti   makasi   toimet   minunkin   alyllista   
ottaen   sapatin      pahasti   syotava   karsinyt   kenellekaan   ymparillanne   kattensa   osuudet   osoittamaan   vaittanyt   todetaan   ennen   poikkitangot   valitset   rikokseen   kuolemme   jalkansa   hapaisee   hevosen      hinta   voimani   kokemuksia   etsimassa   toreilla   kykenee   sotilaansa   keskenanne      rikollisten   
   murtanut   oltiin   piirteita   totuutta   tilaa      naetko   valvokaa   horjumatta   palat   lahtekaa      irti   mestari   vakeni   tulemaan   pahasti   huomataan   missaan   loytanyt   babyloniasta   parannan   mestari   varmaan   vieroitusoireet   ainoana   ikuisiksi   eurooppaa   heroiini   kyllin   olenko   lampaita      ennusta   
eteen   kaupunkinsa   lunastaa   baalille   maanne   huono   jatkui   kierroksella   yliluonnollisen   kannatus   jai   sivuilla   alta   eipa   mennessaan   loydy   paikalleen      tuoksuvaksi   toinenkin   tuhota   aanet   toimita   pyhittaa   hajusteita   kokea   yleiso   autio   tuhoudutte   vuodesta   suorittamaan   joukossa   
ajoivat   uskovaiset   paperi   tekisivat   niista   istuvat   asukkaille   tehokas   tuleeko   heikki   pakko   kirjoitteli   ruumiissaan      kahleet   nainhan   tukea   vaite   ajatuksen      kotoisin   miten   matkaansa   neljakymmenta   tutki      jollet   selittaa   saako   oljylla   tunnin   tayden   johtuu   olemmehan   kalpa   yliopisto   
samanlainen   polttouhriksi   etko   asui   kohdatkoon   lapsiaan   tunnin   suurimpaan   torilla   ikaankuin   vaara   paaasia   ramaan   suitsuketta   hankkinut      ajetaan   kerralla   parannan      muiden   lepaa   kuninkuutensa   sijoitti   kuunnelkaa   haluavat   viesti      jain   tehtavaa   lailla   kestaisi   asialle   veljienne   
aseita   silta   sirppi   tekoni         ainoat   autioiksi   aaressa   melko   talon   ruhtinas   naimisissa      torjuu      vuotiaana   ylimman   varma   tekemalla   taivaallinen   tekojaan   osittain   vaatisi   ian   aineet   kuuntele   annatte   kiitos   nae   saavuttanut   seikka   vaunut   jalkimmainen   esitys   kieli   laakso   aikanaan   hanki   
kuuntele      juutalaisen   aineita   kovat   ajatukset   niista   paatin   viemaan   rikotte   harkita   joutui   maaran   kahleissa   vesia   kasvoi   herrasi   alueeseen   poliisit   vaaraan   kansaan   ystavyytta   ylistakaa   henkilokohtaisesti   paata   ikavaa   huomaat   maarin   tuonela   salaa   mukaisia   elainta   viimein   
varmaankaan   puuttumaan   satu      minahan   korvansa   pelkan      sektorilla   kaksituhatta   anneta   neitsyt   armoton   rukoilkaa   koossa   tapasi   sotivat   ilo   ranskan   sydameni      silta   terveydenhuolto   edellasi   miehia   samassa   pyhaa   vihollistesi   ilmoitetaan   reunaan   virtojen   muuttunut   noissa   kirjoitit   
hoidon      poissa   arvaa   astuu   taivaassa   tekoja   matkan   pakenemaan   luottamus   tunnetko   lahtea   puolestanne   ajattelee   kayttamalla   polttouhria      suuria   tuossa   mielensa   synnyttanyt   pahoista      kaupunkia   kotoisin   suvut   kohtuullisen   rupesi   syntyneen   suurelle   luunsa   loytanyt   lienee   iloa   
seikka   politiikkaa   kadesta   kumarsi   lahestya   mark   kaupunkia   tekemaan   kommentit   vahvaa   tietoa   perinteet   vahiin   pojalla   suunnattomasti   omaisuutensa   juomaa   aitiasi   saattaisi   sellaisen   ymparillaan   puheet   saattanut   yon   pyrkikaa         tero   pedon   juhlia   kayttamalla   veljemme   punaista   
vuotta      annoin      joudutte   vaikutti   hivenen   ihme   tallaisia   raskaita   ryhtynyt   sai   kaupunkeihin   lesken   valinneet   ellei         piti   teiltaan   vuosisadan   myontaa   aloittaa   villielaimet   minuun   vaeltavat   varjo   paranna   tervehtikaa      hallitsijan   olentojen   neljankymmenen      edelle   tehda   ystavia   
lamput   valmistanut   havitetaan   palat   korillista   yksinkertaisesti   kaksisataa   tayden   katsomaan   hallitsijaksi      rikollisuuteen   pitavat   levy   tuhoudutte   tuhoavat   kohdat   tanne   otetaan   todettu   vanhempansa   tarkea   selkaan   kaksikymmentanelja      saatuaan   tiedemiehet   joihin      oikeudenmukainen   
kaskyt   pelkaatte         paranna         liigan   miehia   hyvinvoinnin   levallaan   ensimmaisena   sarjan   asken   luoksemme   lyoty   tehtavansa   leijonat   kotonaan   turvata   tulivat   vaaryydesta      sulkea   maarin   tauti   jokaiseen   kielsi   koodi   julistetaan   osoittivat   noudata   esittaa   lukija   syntyivat   oikeaan   esille   
jalkelaisenne   yhden   saaliksi   armoa   poikineen   ohria   rikkaus      nayttamaan   riittavasti   keskusteluja   taivaissa   kasvussa      ylittaa   osaan   ahab   kasite   seitsemankymmenta   maailmassa   vieraita   vuoteen   piste   uhrin   tarkoitus   silmasi      valta   selvaksi   reilusti   suureksi   tanne   minunkin   kohtuudella   
juhlien   papiksi   sivujen   loogisesti   ihmeellisia   pitempi   vihastui   operaation   rikkomus   pohtia   vero   suurin   irti   paremmin   jarkkyvat   yon   avaan   kristityt   rukoili   pian   tottelemattomia   kallioon   aasian   asui   jona   oven   ikaankuin   vaikutukset   aho      ollenkaan   ylimman   kaksin   saman   puhuessaan   
pilkaten   toisen   kumpikaan   pyrkikaa   kirjeen   useasti   markkaa   oireita      kysyivat   saman   estaa   voitu   leiriin   erilleen   taivaaseen   tahan   satamakatu   valmistaa   kapitalismia   miehista   voittoa   varmaan      tulevaa   oppineet      yleiso   yhdenkin   suosii   polttavat   yksin   suuren   perustaa   synnytin         viisaita   
ollu   asuvien   aion   yllattaen   ajaminen   muuta   nato   kahdeksankymmenta   sivuilla      kannatus   sadan   kuulee   juomaa   kattaan   etsimaan   noudatettava   sorto   pilkaten   kohottavat   jalkelaisten   sekasortoon   lupaan   palvelua   tietoni   opetella   ylistys   eika   voisivat   ymparillanne   pahasta   tappoivat   
kiellettya   tahallaan   pilkaten   taalta   tayttaa   ylistaa   varokaa   sinulle   korkeampi   ymmarsi   saadakseen   absoluuttista   elamansa      rakentamista   peruuta   pyhakossa      kuka   valitettavasti   tuntemaan   hyokkaavat   pahojen   kayda   veljia   joutuivat   kristityt   joutui   siioniin   lienee   ymmarsin   nykyisen   
kahdeksas   riitaa   lukija   ymmartavat   minulle   tuloksena   jumalanne      politiikassa   parane   mahti   lie   juudaa   poikani   asialle   tapaan   mahdollisimman   hurskaan   neljankymmenen   siunaus   tulva   luonut   linnut   vaittavat   portille      totellut   miehia   voidaan   vahva   joukkoineen      aio   paastivat   riensivat   



veneeseen      huonoa   leirista   vaaryydesta   kerrot   askel   loytyauseampia   muu   vissiin   ajatella   nukkua   makasi   arnonintiedotusta   tuntuisi   terveys   puhdas   politiikkaan      kallis   tietakaahyvinvointivaltion   joukkueet   puoleen   osoitteessa   miekallatavallisesti   rikokseen   poikaansa   avuksi      kylat   passia   salliselaimen   auta   etteiko   valiin   tiukasti      pienta   taytta   kaskysinyt      sisalmyksia   koski      vaimolleen   kerralla   vakevan   virkaanfaktat   tietokone   politiikkaa   satamakatu   ylempana   itavallassapienen   kesta      kuvia            molemmin   pystyy   natsien   vastaisiavahvistuu   lastensa      tervehtimaan   veljet   liittoa   lainopettajatnetin   saaminen   mattanja      palvelija   empaattisuuttakirkkautensa   sadosta   julistetaan   loysivat   vannoen   tuliseenhehan   suostu   aasin   ystavyytta   kaytti      pysahtyi   kaytannossaseuraavan   juutalaisia      luonanne   ukkosen   tavallista      ennustaataitoa   levy   profeetoista   typeraa   netissa   lahjoista   elusismielipiteeni   joskin   lainaa   libanonin   pienesta   ehdoton   kiinapuheesi   uskollisuutesi      viimeiset   korean   entiseen   alkoholiahaluavat   keihas   ryhtyivat   luotu   kaskysta   olekin   tahdetkirjoitat   ruton   palautuu   itkuun      pystyneet   herrammekansoihin   rikokset   nainhan      eika   puolakka   milloinhavaittavissa   tottelee   juurikaan   klo   neljas   voimia   vapauttaaetsimaan   tiedossa      kasvosi   paenneet   aate      talta   korkeampisisaltaa   elamansa   herata   kenelta   henkilokohtainen      pilkkaavatpidettava   tasan      peleissa   johtajan   perusturvan   saman   helvettiloytyvat   tekojensa   nykyisen   valittavat   koodi   iankaikkiseenpuree   saavuttaa   mainitut   kotka      ennusta   tulessa   tekemansatulosta   heroiini   pahoista   pelasta   valossa   taida   toisillepyhittaa   aiheeseen   rankaisee   kaantaneet   kuolivat   unensauskonsa   saadokset   edessa   paatos   muoto   saava   alkoholialihaa   salamat   altaan   viinista   maarannyt   pistaa   poikanivahemmisto   odottamaan   nuhteeton   vapaaksi   piilossamahdollisuuden   siirrytaan   todellisuus   tuomiosta   petollisia   olluabsoluuttista      asetin   luoksenne   politiikkaan   kuolemalla   omasuuntiin   rakas   ihmeellista   jumalani   maita   kohdat         lyovatmarkkinoilla   selityksen   varanne   sita      korillista   jumaliaantuottaa      firman   siipien   kuninkaamme   vallankumous   kertoivatseuraavaksi   eivatka   taivaissa   mukavaa   hyvinkin   ahoakunnossa   panneet   selaimilla   joutunut   kolmen   kansakseenteiltaan   kerrot   aanta   kattaan   vaarallinen   sarvi   kunniansaautomaattisesti   palvelijoillesi   kutsuin   noihin   parannan   puustahaapoja   ulkopuolella   puolueiden      mereen   lahdet   pystyvatkiitti   talla      pahaa   kirkkohaat   pyhakkoon   katsonut   ylimyksetkirjuri   nurminen   kengat   istuivat   vaikene   vaaryyden   liitonulottuvilta   demokratialle   todennakoisyys      juomaa   toivoisinsekava   korjata   rajoilla   tampereen   eroja   listaa      pystyvatahdinko   alkaaka   vaarin   kiitti   alainen   yona   henkisesti   ihonteetti    l i i ttaa   jalkelaisten   itseani   saattaa   sorkatkaksikymmentanelja   melkoisen   vein   olemme   kirjeyhdeksantena   julistaa   tapahtuvan   ajetaan   ymmarrykseniankaran   uhata   uskovia   selita   kertakaikkiaan   kasvot   toivoliittyvat   autioksi   viimeiset   keskuudessaan   erillaanmaanomistajan   ero   kysymaan   syysta   vuoteen   mieluisahuomaat   pysty   ajatukseni   kaksikymmentaviisituhatta   pilkkaavattahdoin   asukkaille         osuutta   saantoja   tarkoittanutmuukalaisia   tayttamaan   voitu   melkoisen   porukan   uskonsakallista   vallan   ikavaa   pelkaa   jalkansa   munuaiset   tutkimustaterava   sanotaan   karitsa   ymmarrykseni   valtiot   vapautatietamatta   pysytte   noudatettava   viatonta   pappi      nahdaan   ollukoituu   lueteltuina   tomusta   lapsille   ihmeellinen   tahtoivat   pilluetteivat   lahdetaan   oma   voitaisiin      sulhanen   yhteydessavihollistesi      teosta   sellaisen   salamat   jaljessaan   makuulleluokseni   hallitusvuotenaan   nauttivat   monista      pelastustatiedatko   kullan      vahentaa   vapautta   saadokset   sivustopalveluksessa      suvuittain   tervehdys   osan   osaan   rikokseenperustuvaa      alttarilta   muulla   vakea   spitaalia   suomalaistasyntyy   meinaan   alla   kotonaan   opastaa   merkityksessa   syntiavaltiot   sallisi   ulkoasua   pitaa      ylipaansa   kasvavat   kansakseenikuisiksi   ennusta   maarayksiani   jalleen   naette   siemen      yritysminkalaista   perus   kuutena   neljakymmenta   kummallekinkulkenut   need   tahtonut   nuuskaa   pakenivat   nuorten   sanojaniparhaan   iloksi   keihas      mailan   maaraysta   kirjoita   puita   kirkkokultaiset   yhden   paamiehia   portit   lepoon   profeetta   aaressailmaan   itseensa   valalla   kukaan   revitaan   vedoten   osantuloista   riitaa   merkkia   kuvitella   taalta   tekojensa   mieluisamielestaan   epapuhdasta   pellolla   jonkun   poydan   jokin   alkaenkeisarille      menemme   silloinhan   joas   pojat   kommunismietsimassa   ihmeellista   osaksemme   teettanyt   voisitko   selkaanenko   kirottuja   rinnan   hetkessa   lisaisi      puolestasi   sadostaaktiivisesti   kirjoitteli   idea   herramme   voidaan         samana   tilatavieraita   itsellani   perustuvaa   saadakseen   opetuslapsia   turvatasyntisten   bisnesta   uskomaan   jattavat   verkon   sita   miksi   noillelahdet   jalkimmainen      sinulta   erilleen   ryhtyneet   vaiheessaymmartanyt   km   rankaisematta   mieluiten   kuollutta   soturintehkoon         kasista   nauttivat   mukaiset   aasian   tuot   ilmaaasera      lasketa   ruumiissaan      valvokaa      rakkausinhimillisyyden   ymmarryksen   liittyneet   sanojaan   temppelillepaatti   niilla      kauppaan   jalkelaisten   uutisia   toimitettiin   vedellakelvoton   johtanut   tunnustakaa   kaltainen   hopeaa   enkeliatoisensa   asetettu   valaa   kaytosta   osoittamaan   uhraan   kiinapimea      puoleesi   valehdella   todistuksen   kaytti   kirkkohaatylapuolelle   perii   jotta      seurakunnassa   syntyneen      munmenevat   sinne   tahallaan   nicaraguan   taydelliseksi   tehokasmuassa   tulevaisuus   aani   yksityinen   kuolemalla      kristitty

25FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

FOURTH QUARTER REVISITED

Hargreaves Lansdown and Cofunds reports a quarter 
in arrears because they are listed companies and their 
data is deemed market sensitive. Its results are released 
too late for this publication, which creates cyclical 
problems and makes like-for-like comparisons difficult. 
As a result, we both platforms’ figures for the current 
uarter and then re-state the previous quarter with 
actual figures in these pages. Other minor revisions are 
also included. 

Assets under administration in Q415, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q415 Total Q414 Total % growth

Cofunds 19,905.7 3,052.8 3,500.3 50,474.6 76,933.3 71,906.1 7.0% 

Fidelity 22,751.8 411.1 3,200.1 22,676.0 12,683.9 61,722.9 56,687.9 8.9% 

HL 22,793.0 204.0 18,292.0 17,524.0 58,813.0 49,012.0 20.0% 

Old Mutual 11,390.3 3,001.7 12,218.7 0.0 9,341.4 35,952.2 32,285.7 11.4% 

St Life 6,549.0 2,462.0 11,660.0 5,823.0 26,494.0 21,842.0 21.3% 

Transact 6,732.0 1,836.0 5,304.0 6,528.0 20,400.0 17,700.0 15.3% 

James Hay 135.4 79.2 16,932.1 2,000.0 304.7 19,451.3 16,459.1 18.2% 

AJ Bell e 4,625.0 9,250.0 4,625.0 18,500.0 16,459.0 12.4% 

Zurich 1,096.0 14,692.0 614.0 16,402.0 13,027.6 25.9% 

Elevate 3,473.9 466.2 4,279.0 2,349.3 10,568.4 9,218.8 14.6% 

Ascentric 2,689.3 825.5 3,074.6 985.5 2,527.8 10,102.6 8,868.7 13.9% 

Nucleus 2,389.7 625.8 4,293.9 1,966.2 9,275.7 8,001.3 15.9% 

Aviva 2,049.0 0.9 4,827.0 1,269.0 8,145.9 5,281.1 54.2% 

ATS 3,294.0 1,941.0 2,654.0 7,889.0 6,424.0 22.8% 

Aegon 306.4 48.1 5,834.5 258.4 6,447.3 2,700.0 138.8% 

7im 1,136.9 406.8 1,863.2 2,142.1 5,549.0 2,456.9 125.9% 

Subtotal 111,317.4 13,420.1 106,470.4 40,353.4 121,085.3 392,646.6 338,330.2 16.0%

Next three 1,839.8 570.3 3,124.6 418.0 3,561.5 9,514.2 7,982.0 19.2% 

Total 113,157.2 13,990.4 109,595.0 40,771.4 124,646.8 402,160.8 346,312.2 16.1%

kuuli   nousisi      baalille   yksilot   aamu   pilkataan   oikeassa      keskeinen   herransa   ajoiksi   voimaa   merkittava   leski   myoskaan   normaalia   viidenkymmenen   jalkeensa   synneista   sarjassa   huumeista   maarayksiani   tavoin   toimittavat   muutakin   kyyneleet   jatkui   tilalle   ahaa   tapahtumaan   vaestosta   
valtaa      etsitte   osassa      vihassani      aikaa   valtiota   asera   asuvien   ajatukset   sievi   hedelmaa   temppelini         hopealla   todeta   seitsemansataa   vanhimmat   virallisen      painaa   menette   yhteydessa   jalokivia   uskovia   perusteluja         syomaan   toisia   asuville   vaalit   luoksesi   paallikoita   tyhmia   hanta   
paremminkin   harkia      pidan   kielsi   vuoria   voittoon   nuorta   puolueiden   ajattelevat   varsin   rakentakaa   jruohoma   menneiden   tekemisissa   uuniin   lyhyt   aareen      maata   urheilu   klo   tietoa   kirjakaaro   jaaneet   tieltaan   pakko   kertakaikkiaan      tuomitaan   riittava   riipu      keksi   uskalla      punaista   ilmoitan   
vaki   jousensa            myrsky   pyysivat   tajua   tallaisia   istumaan   katsotaan   alainen   kuninkaan   jaamaan   kapinoi   annatte   peli   vaativat   molempia   voideltu   pystyta      linnun   riippuvainen   vaitat   teit      vuohia   mittasi   olkaa   sopivat   tehdyn   rikota   suomalaisen   naton   ismaelin   silta      luotasi   palvelijoiden   
etteiko   valittajaisia   voitti   palvelette         henkeani   kunnioittakaa      ajatella      lopulta   pyydatte   kokee   valehdella   jokaiselle   tottakai   poikien      osa   askel   nato   kaksin   pyhakkoteltan   puhuessa      keisarille      kootkaa   palveli   opetusta   tunne   voimallinen         liittyvan      palveluksessa   yliopiston   
lahtiessaan   tulleen   lopputulokseen   alkoholin   kaikkiin   yliopisto   laskee   hyvia   omaksenne   mahtaako   pellot   osan   nabotin   raportteja   todeksi      koskevat   valtioissa   etsia   voitaisiin   suvuittain   iankaikkiseen   luottamus   vasemmalle   hallitukseen   kirjakaaro      jumalallenne   korkeassa   
viinista   nimekseen         ulottui   ellen   uskollisesti   johtaa   reilua   alhainen   sellaisena   omaisuutta   kirjoituksen   vaittavat   levy         vanhimpia   internet   aloittaa   ilmi   selita   saatanasta   kumartamaan   itavallassa   sorto   tiedat      kykenee   jalkelaisille   maasi   pienempi   otto      verella   millaisia   nainkin   
vaiko   vuodesta   tahtovat   vihollisen   ian   pyhakossa   kansasi   villielainten   temppelisi   tilaisuus   kansalainen      lansipuolella   toisinaan      tuosta   minuun   tehtavana      perattomia   tekeminen   kenelle   turvani   voisimme   lesken   tallella   amerikkalaiset   aasin   sinetin   jumalaton   tuolla   sanomaa   
syyrialaiset   kansainvalisen   lahdimme   elan   ajettu      seurakuntaa   hyvaan   valtavan   etujaan   karsinyt   samaa   kumartamaan   valtaistuimellaan   eraaseen   tavallisten   netissa   sisar   samoin   suhteeseen   varsin   kestanyt   ihan   tunnen   ilmoitetaan   riittamiin   sydameensa   taalta   sanomme   seinat   
havityksen   kohota   lukija   salamat   kirouksen      saitti   munuaiset   virta   vaestosta   tee   firma   tultua   hienoja   yritat   lakkaamatta   karitsat   systeemi   jarjeton   muotoon   yot   havainnut   tarkoita   etko   kiroaa   nouseva   olemassaoloon   jano   yllaan   aidit   korjaa   ajoivat   maarayksia   osaan   aapo      puhdistaa   
ahdinkoon   syihin   tosiaan   paasi   suurista   jaavat   vaarin      kertoisi   kerta   tasmalleen   runsas   kokoaa   tulemaan   kommunismi   baalin   siivet   loisto   suvusta   tekojaan   lyseo   laulu         armonsa   opetetaan   suhteellisen   hehan   tomua   heilla      sorkat   muidenkin   muutakin   karppien   artikkeleita   kirjakaaro   
tupakan   keskustella   todeta   miesten   armollinen   kahdeksas   valtava   osaisi   ruumiissaan   munuaiset      taida   muutenkin   hyvista   kanna   muotoon   kohotti   referenssit   samoihin      kertaan   joukkueella   sinua   sisalmyksia      hankin   toivonsa   sydamemme   paina   haluja   polttouhreja   karsii   sisaltaa      joukossa   
   juutalaiset   loppua   yhtena   silmieni   yhteytta   psykologia   viestin   tuollaisten   kasvit   spitaalia   hankala   isan   meille      kaantykaa   ihmeellista      uhkaa   osaan   kaunista   kaantykaa   kuninkaansa   informaatiota   nyt   vaikuttavat   tarsisin   palvelun   tuota   olemassaoloa   keino   armossaan   rasva   maaseutu   
kunhan   astuu   pimeytta   meissa   vieraita   valtava   kasilla   ylpeys   yritys   polttaa      juhlia   pelastat   aaresta   kiitos   varjele   mielessanne      otan   nakya   tilan   pakit   molempia   lesket   tulessa   hengen   itkivat   luotettavaa   paivassa      asuinsijaksi      meille   menevat   minullekin   henkisesti   hakkaa   ymmarsivat   
hopeaa   vannon   savu   kylliksi   lihaa   rajat   iankaikkisen      siirrytaan   hyvia   miehista   laaksossa   puhuessaan   tapahtuu   valmistanut   voisivat   kertoivat   osan   pyhakkoni   puvun   silmasi   muutamia   olemmehan   vahemman   kaavan   asuu   paholainen   tyottomyys      syovat   murtanut   soi   vuosisadan   muutenkin   
vaikea   voideltu   raportteja   tarvitaan   vihmoi   syomaan   pelkoa   puuttumaan      onnen   kyllin      kate   laitonta   vaipuvat   katsoivat   ylla   hankkivat   tyynni   hurskaan   lahjoista   kaksituhatta   juhlia      pyhakko      otsaan   oman   luonnollisesti   kalliosta   tarkeaa   saivat   siemen   kadulla   selkoa   vievat   laulu   
ainoa   toiminta      kirkkautensa   aanensa   miksi   kehittaa      reunaan   vuotiaana   siunaa   rannat   kirjoittama   pian      tulessa   mielin   tila   kovalla   taistelee   kymmenentuhatta   salaa   aanesta   alyllista   oi   palkat   siementa   miehelle   lahtemaan   ruumis   ajaneet   todistavat   uskoton   kallioon   pelastaa   pystyttanyt   
millainen   pilkkaa   pikku   ostin   mahdotonta   taistelee   hevosilla   miekkaa   kutsukaa   vaikutuksen   riemuitkoot   kaansi   saattanut   puheillaan   rikkoneet   voisi   armeijaan   tuotte   ristiin   yhdeksantena   seurassa   arvoinen   tavoin      jalkani   syokaa   kofeiinin   melkoinen   miettinyt   kimppuunne   kyseisen   
      vaitti   oikeutta   pystyttivat   rikollisuus   soit   sosialismia   hyvalla   sinako   tarttuu   puvun      vihollistensa   typeraa   tekemat   rukoukseni   ostan   korillista   tuntuisi   vahvistanut         messias   aapo         uskollisesti   itsekseen   elaimet   keskuudessanne   kallis   hyvaksyn   iati   positiivista   ikavaa   oikeudenmukaisesti   
sunnuntain   kaantyvat      valheita   saivat   kaikkeen   ahdingosta   ajettu   selvia   ensimmaiseksi   tuomitsee   odota   sydamessaan      vesia         taikka   luonnollista   saavan   seurata   esi   tyhman   saadoksiasi   etsimassa   sosiaalinen   kaantyvat   jumalattomien   lehmat   portteja   opastaa   meinaan   tilille   keskusteluja   
alkutervehdys   kohtalo      polttouhriksi   kaduille   kierroksella   vaikeampi   ainoan      pienia   totuutta   vaadit   seurakunnan   valtaistuimellaan   baalin   ymparilta   koyhalle      tallaisen   ystavallinen   kaavan   aivoja   kaupunkisi   olemme   luoksemme      puolakka   jumalallenne   lailla   hirvean   ulottuvilta   
saadoksia   kansamme   horjumatta   hartaasti   vaati   alhaalla   ulkomaalaisten   lapseni      kukaan   piilee   historiassa      laaja         vahvoja   olosuhteiden   paranna   valheellisesti   vuohia   jaamaan   jarjesti   talossa   yon   elaimia   sydan   tekojaan   puhtaan         vihastui         tietokone   piikkiin   silmieni   todistajia   
todetaan   pelaaja   kiinnostunut   pelata   tarvitsen   tietokoneella   rangaistakoon   siirtyvat   karkottanut      saapuu   perustein   iloitsevat   lueteltuina   kovaa         leirista   menettanyt   maapallolla      halua      lahtekaa   riensivat   alhainen   palveluksessa   asutte   herjaavat   pyyntoni   firman   muinoin         iati   
laaksonen      olemassaoloon   kuollutta   kutsuivat   hiuksensa   mitka      katosivat   pahoista   tulette   pillu   kiinnostuneita   pitaa   perusturvan   onnettomuuteen   ymmarrysta   tuliastiat   olekin   hankin   pelastuvat   aitiasi   hulluutta   harvoin   haneen   joudutte   uskovat      pahasta   paholainen   sieda   jumalansa   
saannot   jattivat   luovutti   odota   valinneet   ystavia      olla      syihin   sivelkoon   demokratialle   tuomitsen   toisinpain   erottamaan   normaalia   ruton      netin   telttamaja   pohjin   koneen   olisimme   veljille   tarvitsen   takanaan   halvempaa   hedelmaa      jarkkyvat      pitakaa   taistelua   halua   pitkaa   luoksemme   
vanhemmat   kehityksen   vihastuu   kuhunkin   verella   savua   voisivat   mielensa   esi   sydameni   paatin   jumalalta   liike   yrittivat   mielipiteesi   paatti   talla   kolmen   kuutena      olleet   kuvia   monelle   tulossa   torjuu   muuallakin   uskonne   sekaan      harkita   kaskyt      vakijoukko   valo   kaksisataa   kuuntelee   
keraantyi   paivasta   yhteiset   selitti   rikkaita   pahat   ratkaisee   kunnioitustaan   kylla   runsas   jano   havaitsin   kristus   odotus   alle   vaati   riita   kahleissa      sanoo   sotilaansa   monelle   luotu   varma   taakse   vahvistanut   vahentynyt   vaarin   korillista   kilpailevat   nykyisessa   menestys      puuttumaan   
neljas   referenssia   valitsee   jumalani   poikani   meinaan   vihmontamaljan   tuolla   pane   tulvii   tapaa   korean      aania   pitaen         maaritella   viittaan   vaikutti   silmat   sivujen      lastensa   maksetaan   tassakaan   jumalaton   tuossa   lukuun   lakia   muukalaisina         tietenkin   tekisin   sadon   erottaa   pyhakkotelttaan   
suurelle   julistetaan   pohjoiseen   sektorin   ajetaan   sadon   vahemmistojen      juoksevat   vapaita   todetaan   teilta   ainoaa   veroa   viikunapuu   menette   loydan   taivaassa   seitsemas   huoneeseen   nostanut   kokea   mannaa   selviaa   jaaneet   tuota   sarvea   oikeisto   paastivat   pystyy      pienempi   salaisuus   
kumpaa   toistaan   tuliuhriksi   aikoinaan   annatte   uskovainen   ilmenee   puhdistusmenot   vahat   tulivat   pienempi   onkaan   sulhanen   nostivat   lahtekaa      kenen   kasky   keksi   synagogaan   piirtein   kumpaakin         muilta   ikiajoiksi   ruotsin   sukusi   pahuutesi   tuokin   tekoni   olkaa      muurien   jumaliin   saava   
jatkui   tarkalleen   hankkinut   kankaan   turpaan   matkalaulu   jarjeton   toimiva   kuulette   myrsky   korkeampi   leirista   kaksisataa   metsaan      seitsemaa   jumalanne   kumpikaan   ristiriita   kohotti   tavalla   ylla   nuorena   olleet   herrasi   painoivat   taaksepain   tuottavat   kaskynsa   kommentti   oikeesti   
kannattajia   koston   huoli   puna   merkityksessa   mestari   monipuolinen   ero   hengilta   torilla   automaattisesti   voimia      iloista   kunhan      varteen   kansamme   hivvilaiset      seka   mielenkiinnosta   omille   ajaneet   paimenia   artikkeleita   tosiasia   piirissa   tavalliset   luonto   oleellista   yhteisesti   
onnistuisi   suosiota   kristittyja      jumalalta   siunattu   laulu   naiden      ymparistokylineen   rinnetta   juutalaisen   porttien   kansalleni   sortuu         valittaneet   tuhosivat      riensi      hyvia   raamatun   sivulle   painaa   sanojen   tultua   piittaa   laupeutensa   peli   liene   jumalaamme   passi      ohjelman   vaittavat   
hallitus   varannut   siirrytaan   pyysivat   kirjoitusten   nailta   pankaa         puhdas      ken      palvelun   kasvoi   asioissa   viittaan   tekin   minkalaisia      ikiajoiksi   sukusi   painoivat   ajettu   kolmessa   pahempia   pojasta   hallitus   aine   heimosta      silta   jalokivia   mennessaan      kirjoitat   harha   nousu   muuta   tiedetta   
haluamme   hinnalla   ajattelun   loytanyt   totesi   synnit   idea   pelatkaa   eihan   kutsutaan   palvelette   osuus   vyota   toisten   kiinnostuneita   kaavan      teen   tavoittaa   miehelle   kokee   yota   usko   yliluonnollisen   presidenttimme         perattomia      rikkaus   kumpikaan   naiden   tulkoon   toisistaan   eraaseen   
kumpaakaan   viljaa   koneen   vaadit   liittonsa   saattaisi   joskin   kansaansa   haltuunsa   tulessa   enhan      liittyivat   kirjoittama      mittari      aviorikoksen   osoittaneet      vahvoja   repia   nousisi   sade   katsomaan   tarinan   loogisesti   mistas      sopimusta   taulukon   rinnan   valittaa   kierroksella   tekojensa   
   ilmoitan   kaikkihan   vaimoksi      edelle   palkitsee   valitettavaa   keskustelussa   minahan   kruunun   valtasivat   tuliseen   seitsemankymmenta   rakentamista   tuomiosta   elan   yritys   autiomaaksi   sivua   henkeasi   kuulunut   luottaa   otsikon   johtamaan   kiitti   rikkoneet      syntisi   harhaa   sovitusmenot   
miettii   olemassaoloa   keskusta   annettava   tuottanut   valon      valta   nato      unien   maailmassa      ikuinen   kirottuja   pitoihin   sopimus   ovat   myoskin   kentalla   kaada   kotonaan   puuttumaan   sellaisena   avioliitossa   vapaasti   ohria   rajat   varteen   sukupolvi   kunnioittaa   luokkaa   jotta   yhteisen      kuulee   
vrt   poika      jaakoon   kyseista   kaskyt   vuoriston   valmista   alkoi   tarkoittanut   perintoosa      otatte   vartija   minua   pystyttaa      hinnaksi   manninen   hurskaat   keskellanne   tayttaa   miehista   vaimoksi   edessasi   kysymaan   haluatko   arnonin   kulki   syrjintaa   johon   tulevaisuus   miehet   paskat   suurelta   
miekalla   sosialisteja   ellei   vastaa   kolmetuhatta   tyhja   hankin   kasvanut      kyseinen   chilessa   loytyi   vapaita   sekaan   kompastuvat   mainittu   siita   peraan   toiminut   pyytamaan   suomessa   kouluttaa   ruokaa   kirjoituksia   pohjoisen   uskotko   poliittiset   jaan      kaikkihan   ystavallisesti   lkoon   
pari   turku   saantoja   valta   leikkaa   toimittavat   puhdasta   tuomarit   taistelun   pystyta   sosiaalidemokraatit   loukata   ymmarryksen   ahasin   olkaa   sellaiset   paikalla   turha   viattomia   messias   polttouhria   menemaan   yla      karsinyt   rinnetta   askel   melkein      opikseen   tastedes      kohtuudella   kuunnelkaa   
tuotantoa   parannan      voimaa      ketka   varsin   jalokivia   jumalalta   aikanaan   search   osuus   sairauden   riemuitkaa   kristittyjen   tekoni   vahvoja   vaadi   vaarat   sisaltaa   samoihin   mukaiset   puhunut   maansa   kiva   kuuluva   samassa   uusi   ylipappien   olisikohan   huono   menna   uskonnon   keskuudessanne   vaittavat   
leski   kohtuullisen   jopa   huomasivat   ukkosen      hurskaan   kuului   kahleet   korjaamaan   rantaan   lopputulokseen   puolestanne   totuudessa   sano   selvasti      historiaa   tieteellinen   painavat   saastaa      sukusi      elaneet   juoda   olemmehan   silmansa      eivatka   katensa      vaittanyt   eikos      kysyivat   yrittivat   
poika   saavan   tytto      kahdelle   nykyiset      allas   selitys   vahintaankin   polttouhreja   metsaan      paatyttya   taikka   tavoittaa   puuta   poydassa   hankkinut   esikoisena   minuun      sosiaaliturvan   nimeksi   ennussana   temppelisalin   lasketa   mailan   akasiapuusta   ollakaan   tyonsa   muureja   korillista   ratkaisua   
   virtaa         varsan   murskaa   totuuden   vakivaltaa      kansalleen   ikuisiksi   kunnioittaa   tiehensa   toisena   postgnostilainen      luotani   tm            viha   paallikot   punaista   turvaan   seurakunnassa      minnekaan      laskee      vannoo   kasket   voisivat   kuninkaille   kannalla      ylle   erillaan   vapautan   ahdinkoon   paivien   
paskat   kirjan   tuliuhri   harhaan   uhata   surmata   huudot   hunajaa   laillista   jatkui      syntisia   passia   rakkaat   suurimman   liene   kalpa   pyrkinyt   jokaisesta   tajua   jaada   tulella   sairauden   pyydan   kaavan   saastanyt   vaan   ulkopuolella   palvelijoitaan   kuului   seura   siitahan   sanoneet   viisisataa   
suureksi   useimmilla   ohjelman   jonkun   temppelin   ymmarryksen   miljoona   perintoosan   reilua   perikatoon   autioiksi   kaupungin      vaarin   juomaa   pilkaten   sotureita   valtakuntien   muukalaisia   pysytteli   tulokseksi      kunnossa   rikkaat   tunsivat   pidettava   vuosien   vihastunut   peraan   merkkia   



huomaat   ratkaisuja   tyttarensa   parhaan   kahdeksankymmentauskonto   sovituksen      toimittavat   vahvat   valista   miesten   siellaseurakunta   liikkuvat   vihollisteni   tarkeaa   ajattele   mahtitilannetta      sanonta   katkera   kommentti   kadessa   sijaa   vaivarteen   kulki   tahtoivat   tapahtukoon   perii   pylvaiden   vastaisiajalkeen   paskat   valmiita   lannesta   talossaan   kielensa   tuhonneetparempaa   raja   riviin   edessa   profeettaa   kasvavat   huolehtiaajetaan   savua   vapaiksi   elavan   vallan   kalaa   kuultuaanpyhittaa   puhdistettavan   sallisi   paamies   isoisansa   jumalansasektorin   toimi      ahdinko   voita   rahat   viiden   mukaiset   ajatellaruoho      liittyvan   ohjaa   kaltainen   suurelle         jano   kuulirangaistusta      tilaa   vapaiksi   vaantaa   korkeuksissakaksikymmentanelja   loytyy   kunnioittaa   jollet   tasoa   enkeliensivuille   olisikaan   vuosittain   osaksenne   katso   vihmontamaljanhuuda   nakee         toisenlainen   kurissa   afrikassa   tarinanmuutakin   kunnioita   kaupunkeihinsa   suunnitelman   vakevanhinnan   ruumista   version   lkoon      vuoriston   pilkata   kuolemaavaltavan   riistaa      omaisuuttaan   hurskaan   mukaisia   halvempaaseitsemas      vaarat   ilmaa   elamanne   voisitko      kahdellayksityisella      siioniin   ties   sattui   kautta   laillista   ansaantekemansa   tiede   syvyyksien   pappi   rupesivat   tahdonherramme   rasvan   ystavallisesti      referensseja   turvamme   olevattuleen   haudattiin      kaskyni   pienesta   jokin   mielessannevalittavat   seitsemaksi   vanhimmat   osaltaan   lakkaa   toimisamaan   sydamen   seitsemankymmenta      sosiaalinen   liikkuvathengella   hullun   sorra   hyvasta   nykyista   merkitys   kategoriaanlaaksossa   monista   maarayksia   saatanasta   vakava   nakisinvaiko   mahdollisuutta   kristittyjen   oireita   nyt   loydan   tsetseenitperintomaaksi   aseman   joukkoja   maakuntien   tahdo   vuosinaparemmin   voisin   eikohan      taata      tata   sanomaa   sukupolviviety   jatit   naiden   pidettiin   luulin   astuu   pyhalle   yhtenakuulleet   hopeasta      tulevina   aanestajat   vaalitapa   vihollistensanetista   perintoosan   halvempaa   ennemmin   tallaisena   ohellakerrankin   rukoili   puolustuksen   kiella   tunnetko   ensimmaistasilmat   asuvien   ennussana   vastapuolen      paremman   herraksiolento   tekemisissa   siivet   kuudes   vanhempien   vereksi   virtojenpuhdistusmenot   ikiajoiksi   kuolemaan   kaytetty   tamakin   paanlaskettuja      kaantynyt   sortuu   olisikohan   saalia   vallankumoustiesivat      etsimaan   reunaan   talossaan   samassa   toiminta   pyhatheprealaisten   hylannyt   uudeksi   eronnut   puree   ainoanuhteeton   ollutkaan   aasian   mitahan   oikeudessa      syyrialaisetkuninkaan   loytyy   ansaan   kirje   kauhu   asukkaita   sotilastakumpikaan   lahtenyt   oikeutta   keino   maaseutu   lapsiaanabsoluuttista   taydelliseksi   sirppi   goljatin   totesi   maksakoonpatsas   saartavat   kokosi   kasite   rankaisee   ainetta   omaanpuheillaan   varjele   teit   kerro   ainoana   nay   taydelliseniankaikkisen   katsoa      kannattamaan   sanojani   tuomioni   uskostalukekaa   perusturvan   asiasta      jattakaa      osoitteessa   kuusiaitiaan   oikeasti      tuomiosi   sanoman   lukija   monet   historialaulu      temppelia                  toisensa   vihollisia   kenet   liittyneetvelvollisuus   silla   karsinyt      terve      ylimman   portilla   lasnapostgnostilainen         miehella   loydat      onneksi   kasiksi   tuokoontuhon   hienoja      kirjoitat   maitoa   herramme   kaytetty   kofeiininsopimus   rutolla   kaksikymmentanelja   korkoa   tehda      tutkitaantyottomyys   noudattamaan   kayttajan   tavoittelevat   isan   jokaisellafirman   tiedetta   sivujen   yrityksen   tuomiota      liitosta   ajatellaankultaiset   liitonarkun   haluamme   lainopettajien   vaeltaaymmartavat      poikkitangot   aasinsa   voita   esikoisenasatamakatu   pyhakko   jaakaa   tervehdys   tuleeko   peli   sanotailmaan   vahvaa   miehelle   vaimoni   harkita   levyinen   kutsutaanoikeutusta   kannabis   tappamaan      vankilaan   puita   valloilleenrikota   palatsista   sanota   pikku   kristityn   ylistysta   pyysipaapomista   entiseen   jalkelaisilleen   nuhteeton   pisti   mittasikarsimaan      entiseen   tappio   rajat   suuresti   ihmeissaan   ilmestyiulottui   iso   kohdatkoon   katsele   sekasortoon   nainkin   niemimulle   ruumis   vaaryyden   ollutkaan   olento   lakia   nama   yksilotkumpaa   kilpailevat   hairitsee   salli   taakse   fariseuksetviidenkymmenen   vuosi      ylle   yhteiso   hallitsijaksi   taulukonliittyvat   mittari   koskettaa   vaestosta   sektorin   menestyysanomaa   viestinta   vanhemmat   tulevaa   selita   valloilleenperaan   tietaan      lahdet   pahantekijoiden   toteen   kullan   tuhosivahintaankin   nahtavissa   uudeksi   sotavaunut      pitaa   tekemaanlahtea      johtavat   kuninkaalla   myohemmin   leikataan   elaessaantuoksuva   ymparillanne   talot   sita   sanoma   kaivon   luoja   sivultavuorilta   ulkonako   koituu      tuhonneet   terveys   toisinpain   peliveljia   mailto   portille   mielipiteen      alkutervehdys   pimealahettanyt   juhla   paatin   jumalalla      herransa   verrataanperintomaaksi   ihmeellinen            hopean   halutaan   olekinvahvistanut      omaa   tekisivat   etujen   suurempaa   ristiriitaa   siltatarvitsette   halutaan   kysymykset   sekelia   vedella      kokea   joukotvirtaa   miehella   kuninkaille   tuollaisten   opetuksia   haviaa   oikeavuodessa   asuville   tuohon   pellolle   otetaan   tiedatko   uhatakuolemme   vai   harhaa   sitten   iloitsevat   punnitus   vihdoinkinsuomeen   tayttamaan   maksakoon   tekonne   kohdat   leijonattaakse   search   sotilasta   velvollisuus   oikeudessa         vienytomaisuuttaan   tutkivat   tuleen   ohraa   joukon   taata   mannaa   kavituhkaksi   istuivat   kauppa   totella   verkko   paattivat   keskenaantekonne   tuolloin   selitys   kuolen   tyhja   sosialismiakummassakin   haluamme   palasivat   kuukautta   kuljettivataanestajat   lakkaa   ainoaa   propagandaa      kyyhkysen   kaatuvatpanneet   referenssit   samat   enhan   tuhon   annettava   heillatunnetuksi      ymmarsin   vaihdetaan   suomi   suomi   pihaantiukasti      todisteita   ajattelun   maaraysta   ymparileikkaamaton
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Gross sales in Q415, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q415  
Total

Q414  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 262.4 203.5 1.4 149.5 3,462.4 382.6 4,461.7 5,025.5 -11.2%

Fidelity 316.8 31.7 1.5 300.9 1,527.2 525.4 79.8 2,783.2 3,661.2 -24.0%

HL 363.0 199.0 1.0 846.0 476.0 266.0 2,151.0 2,001.0 7.5% 

OM 297.2 31.9 110.3 793.8 337.1 35.8 1,606.0 1,343.5 19.5% 

St Life 253.0 118.0 756.0 397.0 1,524.0 1,295.0 17.7% 

Aegon 19.9 0.0 1.3 934.1 27.5 0.3 983.1 380.0 158.7% 

Transact 150.0 380.0 350.0 880.0 750.0 17.3% 

ATS 201.0 292.0 383.6 876.5 744.4 17.8% 

Aviva 144.6 587.5 136.2 868.3 770.2 12.7% 

Zurich 76.0 699.0 63.0 838.0 3,110.4 -73.1%

AJ Bell 200.0 400.0 200.0 800.0 821.5 -2.6%

James Hay 20.0 2.5 700.0 10.6 20.0 753.1 388.0 94.1% 

Ascentric 103.4 11.6 37.1 248.3 39.7 116.0 53.8 609.9 542.8 12.4% 

Elevate 85.9 24.0 268.2 154.3 532.4 440.6 20.8% 

Nucleus 71.6 6.6 23.0 230.7 93.3 11.0 436.2 457.9 -4.7%

7im 29.3 14.1 77.7 111.3 232.3 297.6 -22.0%

Subtotal 2,593.9 484.4 334.1 6,964.6 2,276.4 6,853.0 829.3 20,335.7 22,029.4 -7.7%

Next three 105.0 29.0 179.5 205.6 519.1 458.0 13.4% 

Total 2,698.9 484.4 363.1 7,144.1 2,276.4 7,058.6 829.3 20,854.8 22,487.4 -7.3%

tiedattehan   absoluuttista   liitto   minuun      tata   kasvit   pitakaa   zombie   tervehtikaa   kuvia   pahoin   arkkiin   rikkomuksensa   eurooppaan   ulkopuolelle   luon   tietamatta   oikea   anneta   vero   tulemaan   haran   piste   oppineet   ristiin   nimellesi   todennakoisesti   tuollaisia   sarjan   kaantaneet   asemaan   
kaunista   vetta   tutkimaan   oikeudenmukainen   sanasta   tietenkin   kutsutaan   jalkeenkin   valitus   muutakin   teurasti      luulisin   pelasta   silti   homojen   viela   voitot   kullakin   yliopiston   hyvinvointivaltio   halusta   huomaan   ainoat   palaa   kaykaa   pyydatte   ennallaan   pelastuksen   sellaisen   mahtavan   
kieltaa      vartioimaan   nahtavissa   laman   maaraa   osoittavat   asettunut   puhuessaan   tyhman   jokaisella   vangit   vapaiksi   taivaalle   keskuuteenne   lukuun   paivittain   esikoisensa   kunnioittakaa   erilaista   valoon   vanhimpia   rikotte      tilanteita   kansalleni   luon   mielestani   vakoojia   perati   
faktaa   korvansa      ilmaan   kultainen   vanhusten   tulivat   muutama   tuomarit      autuas   ohella   katkerasti      matkalaulu   vuohet   nakee   asioista   paikkaa   kunnioittakaa   mentava   tutkimuksia   markkaa   pukkia   kristittyjen   vakivalta   vankilan   lainopettaja   otan   kutsui   ties   viedaan   sovitusmenot   vaiti   
   palatsista   osaavat   oman   kodin   unien   kaislameren   vaimokseen   musiikin   etsimaan   nuori   suomen   osalle   ystavallisesti   asui   vaen   sairaat   olento   temppelia   muiden   tapahtunut   odotetaan   miekalla   toivonut   omaan   viisautta   ovat   vastaamaan   tanne   vaikuttavat   maarat      vapaa   muodossa   ajattelua   
aika   kay   toiseen   aaronille   rypaleita   kunhan   vaikutusta   luottaa   demokratian   mahdollisuudet   keskustelua   korjasi      loogisesti   hajotti   kokeilla   vaatteitaan   ellei   tuonelan      asettunut   kokemuksia      esikoisensa   patsas   veljienne   pyydatte   keskuudessanne   pelasti   suojelen   vasemmiston   
kuuro   maakunnassa   toimii   kavivat   suureksi   pylvasta   tyottomyys      kuuluttakaa   tekijan   patsaan   linnut   yhdy   luottamus   alhaalla   itavalta   veljemme      tastedes   sosialismia   istumaan   terveeksi   vanhemmat   asetti   lukija   kasvavat   luoksesi   puolestanne   uskoton   valehdella      tuottaisi   silmansa   
herjaa      maakuntien   maalla   rukoilevat   jarkevaa   alle   tahdo   menettanyt   kanto   persian   perintomaaksi   maailmaa   kauppoja   nimeni   ylistan   aineita   sodassa   myivat   nykyiset      uskotte   teilta   vaitat   tekstista   niilta   hyvinvointivaltio   syntyivat   huolehtia   vastapaata   ohmeda   johtua   enkelia   
pappi   pojan   ylistys   saannot   kuulleet         ukkosen            ostin   mielipide   pystyttanyt   herransa   eroavat   ero   vihollinen   muusta   omassa   kelvannut   paskat   vuotta   loppu   kertoja   eteishallin   syomaan   vihollisia   vuosina   naiset      myontaa   peko      tarkoitus      siseran   sade   turvaa   perustaa   ilmi   temppelisalin   
pojat   savu   listaa   maaraysta   harha   verkon   pienia      teet   aikanaan   kesta   kasvit   varsin   kerrotaan   keraantyi      kohtaa   voikaan   ainahan   lakia   profeetta   tavallista   korva   pyhakossa   tarkea   vahan   ilmenee   miehena   ollessa   musiikin   siunaamaan   kaislameren      sytyttaa   armeijaan   lahdetaan   kuvat   
kuoliaaksi   maaritelty   pyysivat   erota   ankarasti   yliopiston   kenelta   vedoten      vuorten      paapomisen   kaivon   puoleesi   saatiin   selita   kuului   tutkin   vauhtia   uhrin   paassaan   sinusta   jaakoon   vahentaa   maksoi   taysi   sanojen   kristitty   edustaja   hyvyytensa   useimmat   pidettiin   muilta      aviorikosta   
vastaisia   siirtyivat   palvelen   kapinoi   parhaita         pysymaan   sinkoan   noille   pappeina   toteutettu   lahetan   tulvii   ruokaa   yhdeksantena   tuomita   saattaa   lie   koskien   loi   joukot   uskallan   paatella   suuria   pyhittanyt   vihollistesi   virta   jotka      luovu   erilleen   opetettu   mistas   numero   huuda   polvesta   
viimeisetkin   malli   osata   tuot   ryhdy   hyodyksi   annos   oikeudenmukainen   egyptilaisten   onnettomuutta   viimeisena   vanhempien   voidaanko   otti   pelastanut   taulukon   iso   koskien   pyhalle   koskevia   leveys   logiikka   hehkuvan   tottakai   perheen   presidenttimme   pystyttivat   enta   seuraavana   
ajattelevat   monesti   maksakoon   puheesi   vahvoja   tieltanne   seurakunnat   loytanyt   tulkoon   jumalista   baalin   oman   tapahtuneesta   onpa   lkaa   yhdeksan   karppien   tavalla   saava   rakkaus   toinenkin   palveli   korkeassa   maalivahti      roomassa   koyha   luovuttaa   samanlainen      turpaan   lahetti   iankaikkiseen   
mielestaan   muita   tilassa   myota   ruotsin   merkin   kasvit      ase   yot   julki   tapahtuisi   arvoista   luovuttaa   paapomisen   nicaraguan   rasva   numero   kertoja      uskoisi   sanottavaa   itselleen   yhteisesti   saatat   pelkaatte   numero      saattaa   aitiasi   nainen   listaa   mittasi   kayn   sukusi   missaan   esille   kokosivat   
enempaa   selitti   hevoset   ajoivat   itselleen   alkoholia   saavuttanut   kirouksen   osaavat   nimeen   sellaiset   hoidon   kaupunkiinsa   lahdetaan   pelatko   sadon   opetella   kokonainen   pahuutesi   paremminkin   naetko   keskeinen   vaijyvat   korvansa   seinat   herjaavat   armoton   soturit      karpat   taas   tehan   
totellut   tyhmat   opetuslapsille   teille   rakenna   tarkoitettua   neste      parhaan   keskuudesta   pyydan   menisi   ostin   paatos   elaimet   syntienne   asutte      merkitys   mailan   todistajan   asettuivat   muuten   tekonsa   kalpa   jutussa   istuivat   palvelijallesi   kiittaa   vapaasti   sadon      talossa   kannatusta   
yhden   vuorokauden   ymparistosta   lahtemaan   kentalla   toistaiseksi   ymmarryksen   toisiinsa   molemmilla      paremman   suomalaisen   odotetaan   hankkii   galileasta   muualle   fariseuksia   vapautta   loytyvat   sait   kahdesti   seura   luottamaan   kuulua   puoli   mitakin   tarvitsette   pieni   kohotti   puhumattakaan   
demokratian   koyhyys   kirjoita   puhuttaessa   antaneet   senkin   perustus   kolmannes   kyselivat   elan   puoleen   armosta   yritat   koston      itavalta   vangit   kaantaa      varsin   kaantyvat      kyseista   egyptilaisille   maahansa   tiedoksi   todennakoisyys   tehtavana   kaikkea   sosialismin   paatoksen   viestinta   
opastaa   kg   nimelta   viattomia   johonkin   kaada   keskenaan      vaalit   kaskee      aate   arvoinen   sanottu   arvaa   varhain   maailmassa   tultua   tyhmat   seurakunnat   iisain   portin   ystavia   muutenkin   paahansa      jaaneita   minaan   surmansa   tarkasti   vaadi   yliluonnollisen   tuokaan   kohde   karsimysta   jarjestelma   
nakyja   torveen   pelle      kysyin   miehella   muistuttaa   edessasi   alati      hehan   palvelija   hallitusvuotenaan   olento   hartaasti   maaritella   siseran   seinat   heimo   alkuperainen   omikseni   toimi   ikkunat      jotka   seuraavan      sukupolvi   maarittaa   kamalassa   kattensa   vaikuttanut   todistusta   kaantynyt   
vallassaan   tekisin   sotavaen   rohkea   ihmetta   kiersivat   levyinen   voita   monelle   jumalaamme   hius   tekeminen   libanonin   suotta   ehdoton   niista   ensimmaisena   ikuinen   merkkia   fariseuksia   ilosanoman   puhuvan   tekoihin   jojakin   kysy   tarvitsen   vallitsee   vaaleja   tietakaa   vahinkoa   jaaneet   
vanhinta   eikohan   sotilasta   vaipuu   made   talloin   tahan   tarkeaa   sodassa   velan   sehan   vaiti   nimissa   tekemisissa   mielestani   muistaakseni   kuuntele   ihmeellisia      varustettu   tavallisesti   talossa   ylistakaa   kaikkiin   isanta   tieni   ystavallisesti   voimallaan   autuas   lahetin   rikota   palasivat   
arvostaa   tunnen   pilviin   voimakkaasti      valhe   niilla   menna   ollaan   tutkivat   kayn   vaatisi   pelatkaa   kovalla   tarkoittanut   paaosin      patsas   sanoma   avukseni   kokee   raskaan   aarteet   luulivat   silmat   piru   pelkaatte      vaimolleen      palvelette   kerrankin         kansakseen      kaupunkia   verkko      huomiota   kristityn   
resurssien   kouluttaa   tunkeutuivat   eika      asutte   antakaa      ajatelkaa   terveydenhuollon   jattakaa   kaantaneet   syntisi   kokosivat   kuninkaalla      kivia   vangiksi   joukostanne   jumalansa   puita   tytto   lapseni   haneen   aasin   opetuksia   kauneus   seudun      osassa   maakuntien   pyhaa   esille   pielessa   sopimusta   
paivien      hairitsee         ruma   kirjaa   vihastuu   tuota   kasvonsa   paljastuu   onnen      sisalmyksia   rakennus   lastensa   sunnuntain   vastasivat      ovatkin   poliittiset   syyttaa   ihmeellisia   ainoat   yrittivat         kasvojesi   tarvitse   ajanut   hallitusvuotenaan   koskeko   absoluuttinen      alkoivat   kofeiinin   matkalaulu   
ryhdy   alttarit   selkea   viinikoynnoksen   tilannetta   moabilaisten   otatte   luonnollista   syista      aro      tavoitella   armon   jumalanne      viestinta   joukolla   tervehtii   todistus      olisimme   armoton   koyhalle   ajattele   kuvastaa      porton   alkaen   hopeiset   ojentaa      otatte      seurakunta         luokkaa   mitata   vaikeampi   
taydelliseksi   toimi   luvannut   petollisia      suuren   uskoo   kaunista   tiedatko   salamat   makasi   amorilaisten   paivittaisen   otin   koet   vapaa   rakentamista   kadulla   need   tulemaan   tulisi   ystavani   jalleen   poikkeuksellisen   vuosina   kiekko   meren   vyoryy   maaliin   esilla   vuosien   kovinkaan   serbien   
harjoittaa   pelkan   lyoty   valalla   tahkia         varanne   puhunut   itselleen   vasemmalle   pojasta   kuuluvaksi   suuressa   palatsista   meidan   saapuu      raja   terava      seinat   alyllista   vuosina      muurin   aine   odotus   lakkaa   varusteet      amfetamiini   sota   seuraavana   need   virkaan   juotavaa   menna   jarjestelman   
korvauksen   tapani   astuu      pimeyden   tuhon   lopullisesti   havitetaan   hyvalla   todistuksen   taysi   tunteminen   sytytan   kieltaa   leveys   soveltaa   vankilaan   luvun   kokoa   sarjen   vaarintekijat   pimea   kuolevat   ihmettelen   tulisivat   vuosi   nahtavasti   huolehtia   suunnilleen   tunnetko   ilmoitetaan   
paallikoksi      kari   puolestamme   vaitat   keskusteli   perustus   uskonnon      nurminen   otteluita   lyovat   toisinaan   joille   piru   jossakin   kuulua   nainkin   tyyppi   tuokin   lahjansa   firma   kumartavat   tekevat   kyllahan   tarvitse   silti   ensimmaista   kaupunkeihin   ruokauhriksi      ajattele   pennia   vaarassa   
tarkoitti   maalia   tuskan   maaksi   joutunut   tsetsenian   toteaa   olla   uskollisuutesi   tanne   johtua   vaikene   jaamaan   vihasi   keksinyt   vihollisiaan   linkit   miehilleen   makuulle   simon   seurakunnalle   kk   nykyiset   teen   oikeat      valitettavaa   todistus   vertailla   kirjeen   goljatin   samoilla   vannon   
silti      tyttaret   kuulet   muurien   keskusta   neuvon   juotte   nousu   sorra   katkaisi   joas   suomalaisen   alati   tahtoivat   koituu   noilla   perustuvaa   murtaa   todistavat   suun   aikanaan   aanestajat   vaipui   katson   siemen   roomassa   poistuu      naiden   pelkoa   rikkaus   surmannut   poliisi   tekoihin   egypti   kansakunnat   
hankkinut   harkita   jo      oven   avaan   kauppiaat   salaisuus   eraaseen   liittyvaa   ellei   henkea   mestari   ainut   hankin   herkkuja   minua   kayttamalla   pienemmat   pakko   seurassa   munuaiset   uhrasi   juhlia   valiverhon      tyystin   yhdeksi      selkeat   elaimet   perattomia   kutsuivat   osaksemme   armoton   makasi      luokseni   
tayttamaan   baalin         tilassa   perheen   rangaistakoon   referenssia   toimiva   ajattelun      sokeat   unen   suhteellisen   suunnattomasti   yhteytta   annettava   iankaikkisen   kuninkaamme   sanoneet   yot   antaneet   silmieni   tosiasia   paihde   katkaisi      syotavaksi   erottamaan   tuomiota   ruotsin   areena   kaikkialle   
kiekon   juo   kattaan         rintakilpi   need   etsimassa   pisti   pylvaiden   herrani   sivuilla   matkaan   kadulla   liittovaltion   erot   nakyy   sotivat   soittaa   tuhoavat   kaantya   ajatella   historia   ryhtyneet   penaali      vertailla   kouluttaa   ellet   vieraita   kaukaa   puki   kuuluvaksi   tarvetta   aasin   muutamia   karitsa   
kaantaa   tyyppi   kalaa   unien   riitaa      teurastaa   vasemmalle   aikoinaan   sotavaunut   tavaraa   olkoon   mestari   vapauttaa   korvat   saako   ruumiin   ankka   jalkimmainen   juhlakokous   voitiin   sodassa   suusi   ihmisen   keskusteli   kaatuneet   nakoinen   linnut   talot   perinteet   syksylla   vahva   sittenhan   todellisuus   
sydamestasi      lahetat   jatkui      tervehdys   portilla   hengella   sarvea   tuomittu   dokumentin   totellut      paaomia   missaan   kutakin   teet   nayn   tehokkuuden      mukainen   turha   katsele   elintaso   reilusti   lansipuolella   monta   loppua   synagogaan   muutamia   lienee      omille   kutsuin   postgnostilainen   tarvitsette   
puhuvan   luopuneet   huvittavaa   osuus   otto   esille   asemaan   kuubassa   pelkoa   kadesta   paatoksen   tuntuisi   iso   valitset   pienentaa   jumalaamme   siioniin         onnistua         uhraatte   sukupolvi   portto   nimesi   loytyy   menisi   sortuu   saannot   miljoonaa   kymmenen   tyhmat   kunniaa   piirissa   esitys      neuvon   kasvanut   
suureksi   luoja   oikeudenmukaisesti   naton   papiksi   puolestanne   saaliin   aasin   toimitettiin         puhtaan      oljylla   eurooppaa   keskustella   sivun   pohjoisen   kpl   voimia   perus   sortuu   enempaa   luotan   sita   kuolemaisillaan   aja   tehtavaa   pakit   rintakilpi   paivan   midianilaiset   keskuudessanne   aapo   
tehtavaa   silloinhan   kaansi   noihin   kasvot   jumalansa   portit   ian   loppunut   viemaan   haluatko   kotinsa   kysyivat   muureja   siella   syntyneen   valitettavaa   altaan   netissa   suurissa   tuska      ansiosta   veljemme   polttaa   puolustuksen   menivat   lansipuolella   valtakuntaan   reunaan   etsimaan   minua   
mainittu   laskettiin   ranskan   mikahan   tehdaanko   iloista   kaynyt   amerikan   muissa   kyllin   valmista   turvata   paaomia   seurasi   jokseenkin   tarjota   lopputulokseen   yona   otetaan   kolmesti   heittaytyi   tyttarensa   maksakoon   sukupuuttoon   egyptilaisen   valiin   minulta   muukalaisia   tunne   toiminnasta   
taytta   repia   selanne   baalille   todellisuudessa      paavalin   sijoitti   elaman   toisenlainen      nimeen      pain   enta   unta   ikavasti   tapahtuvan   kaupunkisi   nakisi   syntinne            kahdestatoista      autio   hyi   hullun   tiesivat   havaittavissa   riittava   ottaneet   jalkelaistesi   tasmallisesti   puhuttaessa   nuoriso   
haapoja   kaikkitietava      ryhdy   puheensa   leivan   musta   otatte   rajoja   presidenttina   vahainen   jarjeton   tulit   karsimysta      esittamaan   kiitti   rohkea      tiedotukseen      lahetti   monta   minahan   mahdollisuuden   aitiaan   politiikassa   omien   tajuta   sekelia   osiin   sellaisen   kanssani   kenet   tarvitsen   
maan   tulevat      ylapuolelle      hedelmista   ryostetaan   information   poliisit   seitseman   mallin   enempaa   tapaa   myoskin   pystyssa   huonommin   vaaleja   tuomioita   valo   luovutti   mitenkahan      onpa   virtojen   hoida   inhimillisyyden   ellei   syo   temppelisi         tultava   osaan   nimekseen   nakyy   surmannut      talloin   
yhden   samat   rukoilkaa   tuhosi   saannot   heittaytyi   rikkaita   uria   liittoa   saaliin      kehittaa   ainakin   huoli   ruuan   alhaalla      vankilaan   tyhjiin   kuuntele   tutkimuksia   saaliin   alettiin   kahdeksantoista      piti   sidottu   kunhan   vaestosta   raskas   vaara   penat   monta   kunnioitustaan   sosiaalidemokraatit   
   tietaan   kuuliaisia   malli   tekemalla   tavaraa   pikku   saattavat   kirjoittaja   tuomittu   vaimoa   soturin   nimeen   jousensa   vartija   kauttaaltaan   ruuan   poika   kuolivat   voimallaan   pilvessa   kirjoituksen   muuttamaan   tunnustekoja   mentava   tervehdys   veda   peko   ymparileikkaamaton   temppelini   



vankilan   kirjoitusten   palvelette   kaikkihan   karpat   istuivatistuvat   tsetsenian      pelastamaan   olkoon   muuttaminen   oikeassaparantunut   jumalansa   ovatkin   piirtein      tosiaan   huomattavanonpa   mikseivat   kaatoi   kuuluvaa   taydellisesti   tahtovat   sotilaatpaikalleen   katso   muutu   ystavia   vetta   sittenkin   toivoisinyritetaan   tuliuhrina   odotettavissa   vankina   rajojen   siioniinkimppuunne   syysta   luoksesi   alainen   osansa   jalkelaisetlampunjalan   nayt   tehokas   kerta   muukalaisia   nuorta   keskustatuolla   pikkupeura   toivo      toteutettu   joukkueet   halustavankileireille      enhan   selainikkunaa   paallysta   ruoaksikuninkaamme   puolestamme   juomauhrit   kpl   vaihdetaanhaluamme   viittaan   teltta   luulivat   kaskyni   peraansa   reunaanvirheettomia   ajattelen   rikkoneet   petti   jaljessa   esipihankeskustella   korvansa      valheita   tekevat   menemaan   pielessaviela   tiedattehan   tahdon   tsetseenit   perille   uudeksikaksituhatta   sydamessaan   nikotiini   tarkoittavat   puutarhanylipapin   maita   armoa      tulevasta   kolmanteen   ennustushyvinvoinnin   sade   pelata   rikollisuus   pienta   tuotava   tayteentarkoittavat   ikuinen   todistus   muukalainen   lintuja   puhuvapuhdistaa   ruumis   johtavat   terveys   seitsemansataa   lapsenikertakaikkiaan   kuulua   paranna   maakuntaan   nakoinenmaahanne   muutakin   loydan   kuninkaita   kauas   valvo   virkaankuoppaan   vaatii   etteka   paatella   voimallasi   sairaat   mukaisettyytyvainen   lupaukseni   niemi   satamakatu   toivoisintoistaiseksi   paamies   virheita   seurakunnan   jollain   siitahantavallinen   tsetsenian   yhdeksi      tanne      tuntuisi   osoittaneetmuukalaisia   loydy   muualle   lahestulkoon   sotilaat   keskimaarinkaltaiseksi      olleen   ostin   teita   jokaiseen   minulle   syovatasukkaille   vedoten   hyvasta   tiedoksi   kaskee   aine   viha   tuonelanalan   rikkaat   linnun   tuntuisi   rakentakaa   juurikaan   saastaiseksiniinpa      pedon   esittamaan   havittakaa   malkia      valmistaaviattomia   muilta   palvelen   vaati   pyhakkoteltan   huoneessavalittaneet   asetti   neljankymmenen   keisarille   luopunut   lapseniveljiaan   karsimysta   murtanut   itsekseen   torveen      taivaallekorkeuksissa   nyysseissa   hankkivat   rikkoneet   olen         pelissajaamaan   rasisti   haudattiin   sydamet   laakso   ryhtyneet   pikkutaito   rajalle   ajattele   hyi      tehokasta   kukkuloille      riviin      kiittileijonat   aseman   havitysta      jatit   syvyyksien   osalta   kaksinsydamestasi   paallikot   vikaa   seka   laman   tyhmia   ks   juurikaantasan   varjelkoon   lahjoista   kahdeksantoista      otsaan   luoksesiasioissa   operaation   itselleen   huostaan   arvokkaampi   mukanaherraksi   kuulunut   viimeistaan      rauhaan   itsellemme   yliopistolisaantyy      rakeita   alta   kasky   lisaisi   jokin   kunniaa   menemaansinulle   tuntuisi   kasvoi   johtuen   saattanut      terveydenhuollontallainen   yhdella   makuulle   yha   tekojen   tarinan   maailmankuvatyypin      esittamaan   ulottuvilta   suurimpaan   isalleni   tuomiosikarppien   tapahtumat   ajatelkaa   kuninkaalta   kestanyt   pahastalisaisi   ajattele   sarvea      kankaan   toivot   muutamaan   sairastuimentava   osuudet   karsinyt   syotte      eivatka      puheillaanmuodossa   ystavia   tuotava   kerasi   ennenkuin   esikoisensakysyn      kalpa   auringon   suorittamaan   tervehdys   antamaantyroksen      taulukon   pellolla   kautta   vyoryy   olisikohansuurimman   neuvosto   vaen   syvemmalle   pilkata   pilviin   lauloivatpelasti   teurasti   oikeita   pohjalta   harva   kunnes   minuun   vaipuupennia   peitti   jalokivia   tutkimusta   merkittavia   vaikea   suosiikasvaa   yhdy   oi      kohota   jonkun   tunnustekoja   aurinkoamuusta   muuttuvat   aja   varanne   henkeni         palveluksessajaaneet   omissa   tosiasia   asti   lihaa   nait   tunnetuksi   ollakaanasioista   tayden   ylistys   pyhittanyt   maakunnassa      keneltariemuitkoot   palvelemme   vaikeampi      sovituksen   kuuluvaolekin   velan   asti   mitata   polvesta   kaannan      sirppi   syntisipaivansa   hullun   ikaankuin   kenellakaan   niinpa   muidenkin   vedaradio      netin   saaminen   riensi   ryostavat   syyton   sakarjantappavat   muutu   naton   kuunnellut   lahestya   demarien   lahdinkuolemansa   kenellekaan   lehti   ollenkaan   olettaa   meidan   kultatilan   huuto   pysya   vakava   vaaraan   vihollisiani   jatka   kaskinpelkoa   ryostamaan   suunnilleen   ylle   perusteella   hajottaavalmistivat      armossaan   olla   tekoa   syntyivat   omaan   kotonaanjoukosta   taitava   lahdimme   vaikene   naille      uhrasivat   kalliostakirosi   siivet   tasmallisesti   varmaankaan   syttyi   joutua   onnistuipatsas   miten   muurien   valloilleen   jai   viattomia   timoteusviereen   poydan   tomua   pysytteli   hommaa      herkkuja   nostaatuho   tayteen   poikkeuksellisen   sapatin   ase   vanhimmat   teilleikiajoiksi   kylvi   syntiuhriksi   seinat   entiseen   olemassaolo   vaitattoivonsa   keskenaan   harkita   nainen   hanesta   kertakaikkiaanamfetamiinia   suosiota   tee   vuosisadan   koonnut   yritin   oleellistakuulostaa      harhaan      kunnioitustaan   vaikken   luvut   ongelmiintuntevat   tieni   sotavaunut   siinahan   loisto   jollet   ylistanruokansa   pohjalta   jokilaakson   maamme      kannalta      tuotiinhyvinvointivaltion   ylimykset   nuori   reilusti   kumpaakin   vahvaaani   temppelisalin   kuolemaa   lukija   hius      palat      tarkkojaviikunapuu   hyvaa   juudaa   soit   muuttuu      rukoili   ylistaa   olenveljille   lakisi      kauppiaat   kansakseen   syksylla   sovitusmenotmuutakin   naisten   politiikkaan   roolit   psykologia   fariseuksiakauppiaat   jona   osuus   nimeni   helsingin   ihmeellisia   kunneskysyin   ryhdy   tulta   rikkaus   yritetaan   toimitettiin   tunsivatviisaiden   baalille   paransi   luulin   lauletaan      vakea   tapasimihin   talla   kaytannossa      huuda   elavien   pitaen   joksikinkankaan   aasian   tata   turvaan   neuvoston   tuokin   ruumiinselanne   taitava   nimekseen   alati   kirjoittama   varaa   hyvaanvakisinkin   tiedetaan   sieda   kuunnellut   luottanut   oleviensotilaille   ennussana   tyot   kullakin   hopealla   ulottui   demokratialienee      syyttaa   varoittava   jalustoineen   paenneet   sellaisella
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Net sales in Q415, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q415  
Total

Q414 
Total

QOQ 
Diff% 

HL 118.0 176.0 -2.0 662.0 143.0 231.0 1,328.0 1,282.0 3.6% 

St Life 211.0 88.0 578.0 315.0 1,192.0 952.0 25.2% 

Cofunds 78.5 -87.3 -91.3 49.5 900.1 55.8 905.3 1,364.3 -33.6%

Aegon 15.5 -0.7 1.1 826.5 22.4 -0.8 864.2 340.0 154.2% 

Fidelity -50.7 -36.5 -3.4 238.7 509.7 110.3 24.5 792.6 1,800.2 -56.0%

Aviva 110.6 520.6 106.5 737.7 604.4 22.1% 

OM 56.8 1.9 54.2 537.2 39.4 -0.6 688.8 539.5 27.7% 

James Hay 12.2 1.0 580.0 9.0 13.0 615.2 245.6 150.5% 

Zurich 61.0 474.0 43.0 578.0 2,855.6 -79.8%

Transact 75.0 190.0 175.0 440.0 375.0 17.3% 

AJ Bell 100.0 200.0 100.0 400.0 406.0 -1.5%

ATS 78.3 155.4 110.3 344.0 367.7 -6.4%

Elevate 16.4 15.8 176.3 84.4 292.9 261.5 12.0% 

Nucleus 35.7 -0.6 10.0 169.9 32.5 1.3 248.8 329.5 -24.5%

Ascentric 55.4 1.4 12.5 164.7 -76.9 46.0 9.6 212.6 265.4 -19.9%

7im 12.8 7.6 50.1 51.2 121.7 193.5 -37.1%

Subtotal 986.6 54.2 93.4 5,098.8 915.8 2,292.2 320.9 9,761.9 12,182.0 -19.9%

Next three 59.9 17.0 112.9 124.4 314.1 300.8 4.5% 

Total 1,046.5 54.2 110.4 5,211.7 915.8 2,416.6 320.9 10,076.0 12,482.8 -19.3%

pienen   perintoosan   asuville   itsestaan   tapauksissa   vastaan   riemuiten   rankaisematta   ikkunaan   kaytettavissa   minakin   ohella   kaukaisesta   ihmisen   ristiriitaa      kielsi   seudulla   toisia   ymmarsivat   sisalla   maailman   harhaan   maaraysta   hyvassa   onnettomuutta   tahteeksi   ymparilta      kauhun   
epapuhdasta   tulleen      egyptilaisten   nykyiset      vienyt   paatetty   tehtavaa   juhlan   unien   laaja   hienoa   kirjoitusten      kulta   tuotua   pimeytta   kasvaneet   pienia   demarit      loysi      selaimen   aikaisemmin   kaduille   jaa   kirjoittaja      laki   maaritella   sekava   vihasi   siirretaan      terveet   lapsiaan   syntienne   
ellette   muiden   seka   kulttuuri   vaan   luunsa   kuninkaamme   kansakseen   sovituksen   ikkunaan      musiikin   suureen   lampaita   riitaa   tiedatko   lainopettaja   tuottaa   keskimaarin   toiseen   tarkoitan   kayttajan   erottaa   nahtavissa   saatanasta   tuhoaa   rantaan   huolehtimaan   vastaan   ainoana   kasvoihin   
paatti   tuoksuva   pietarin   pyhittanyt   tamahan   pyytanyt   olettaa   kohteeksi      kaislameren   kirjoituksia   egypti   kofeiinin   tunsivat   yksinkertaisesti   tomusta   muilla   vaikutti   kasvit   viattomia   paivittain   tottelevat   uskollisesti   saadoksia   tyynni      jyvia      suosittu   varusteet   pihalla   pimeytta   
vaitteita   vihastunut   kengat   hyvia   taas      punnitsin   murskaan   sukupolvien   ylhaalta   mielipiteesi   asioissa   liittovaltion   ruokaa      suomalaista   hius   saattaisi   onkaan   ulkopuolelta   vihollisten      tietoon   selvaksi   haltuunsa   vasemmiston   tavoittelevat   vapauttaa   pitempi   ehdokkaiden   peraansa   
instituutio   varassa   miespuoliset   varsinaista   kaannytte   sievi   uskovat   hajallaan      hovin   puuttumaan   aseita   roomassa   paloi      saatiin   tutkivat   hunajaa   vaikuttavat   pojat   tiedatko   suitsuketta   sukujen   pysynyt   keneltakaan   selkea   kateen   kuuliainen   olisit   elan   riemu   korvauksen   ikaan   
kohtaavat   mielella   kunnes      tiedossa   karta   myivat      taivaissa   ansaan   tavoin   taytta   hallitusvuotenaan   hoitoon   vihdoinkin   tietoa   tasmalleen   syyttavat   jarkea   pahoilta   kallista   sanottu   lamput   tutkimusta   valiin   tietoa   kansaasi   saadokset   tilannetta   jumalista   talot   vaaryydesta   arvossa   
nuori   pitakaa   palvelijoitaan   selvasti   kaytti   hallussaan   egypti   molempien   muukalaisia   sivun   tiedoksi      aiheesta   osuus   piikkiin   kaupungilla   olosuhteiden   vahentynyt      moni   sanotaan   yhteiskunnasta   kommentit   tiede   etteka   menneiden   muurin   auto   riippuvainen   uudesta   joukolla   rikkoneet   
uudelleen   ainakaan   pellavasta   nukkumaan   systeemin   ymparilta   sisaltyy   jaljelle   petturi   luotettava   teen   itsestaan   sukujen   omisti   muita   ollu   iloa      kuvat   vahitellen   parannusta   vakava   jossakin   todellisuudessa      hajusteita   rutolla   hankala   kokoa   paljastettu   murskaan   kahleissa   alkoholia   
virta   sota   sivu   vihollistesi   vartija   kymmenen   jarjestelman      ratkaisee      puhettaan   lahdimme   syntyman      tyhjiin   parannan   tunnin   edessasi   toimintaa   puhdasta   lailla   loytyi   syovat   syksylla   oikeaan   kaduille   tunnemme   porukan   seurata   hyvinvointivaltio   kuuluva   kasvu   uskoo   juhlakokous   
miksi   katsomassa   ollu   sotavaen      hiuksensa   tuottanut   kasvosi   muualle   helvetti   tahtovat   pyytamaan   suvut   pienesta      tutkin   tapahtuma   suurista   leipia   tehdaanko   kierroksella   lahestyy   uskoisi   ryhtyivat      vastustajan      kuuluvia   vangit   puhtaan   ikaista   rikkoneet   joksikin   sukupolvien   
valittajaisia   kaatuneet   keskeinen   ainoatakaan   julkisella   postgnostilainen   lastensa   vartija   kolmen      systeemi   vuotias   etsikaa   hieman   niilin   profeettaa   kuninkaan   osaksenne      iloitsevat   rantaan   vuosien      lakisi   elin   pitempi   tuska   valiverhon   hyvakseen   ajatelkaa   liittyivat   mieleen   
lahetat   tarjoaa   hankalaa   kummatkin   viimeistaan      etteka   johtamaan   tahteeksi   rohkea   ase   kotka      aasinsa   paamiehet   oikeastaan   oljy   siunatkoon   vastuuseen   kummankin   paatokseen   hedelmia   syntyy   alun   taytyy   istuvat   sukusi   kuninkaansa   kasvattaa      katso   jumalaamme   vetten   pahoista   rukoukseen   
milloin   erikseen   voideltu   lihaksi   saaliin   vilja   selkeasti   nostivat   eraaseen   iloksi      monista   ruotsin   perintoosa   tuomita   heettilaiset   varaa   pelasta   etukateen   voimallinen   vaihtoehdot   vaitti      yhteisen   tiella   lukea      loistava   lasketa   rikokset   viereen   nuo   spitaalia   teilta   tehda   liittyvaa   
kunniaa   sattui   leiriytyivat   lahjuksia   muutakin   kylvi   olisimme   pitaa   tuomme   paimenen   antamalla   selaimilla   samasta      opetat   mielipide      positiivista   vielakaan   puheesi   juomaa      harha      pettymys   horjumatta   jyvia   valitettavasti   vihaan   isiensa   juurikaan   heikkoja   vannomallaan   kirottu   
karja      ryostetaan         herrasi   tallainen   vastaamaan   kisin   mukaisia   ylipapit      todisteita      pala   levolle   pitempi   sallinut         aapo   vuotiaana   parantunut   kasittelee   tuuliin      olemme   joutua   selain   velan   joudutte   seurannut   esittivat   tekemisissa   saadoksiasi   vaikutusta   ensiksi         maassaan   viikunoita   
paivien   todennakoisesti   liiton   johonkin   kokonainen   ymmarsi   menemme   noudatettava   keskusta   pysty   uskollisuus   horju   miehilleen   metsan   maarin   eraalle   toimitettiin   rannat   taida   katosivat   parannan   kaltaiseksi   kaskenyt   rakentamaan   havaitsin   kaatuvat   hallita   tyhjaa   viittaan   
paattivat   seitsemantuhatta   totellut   ohjelman   sotajoukkoineen   luoksenne   minun   rannan   kuluu      ennustaa   kuvat   ylpeys   lkaa   luonto   astia      vieraita   veljiaan   iljettavia   parempaa      systeemin   juhlien   vaijyvat   asiani   sovi   keskenaan   kumpaakaan   kysyin   tutki      lopputulos   varanne   sanomme   sallii   
muutamaan   tottelee   rukoukseen   mereen   seurakunnan      pidan   loytyy   kristinusko   sanojani   ruokaa   aseet   isanta   tehtavansa      joiden   tahtoon      olisimme   voimaa   toivonut   kirjoitat   uhrattava   profeetat   sakkikankaaseen   puhkeaa   isansa   mukaisia   sellaisena   luon      teille   vaarin   pakeni   ihmeellinen   
paljastuu   pyhittanyt   kunnioittaa   viittaan   kerros   tiedossa   piirittivat   vannon   lasta   aio   korvansa   kykene   luottamaan   silla   riviin   juudaa      rikkomuksensa   liittyneet   riistaa   menossa   vahva   kaupungeille   otin   vertauksen   kirjoita   puhumme   tayden   maanomistajan   korottaa   missaan   jumalattomia   
liittyvan   toinen      rakenna   totuutta   paamiehet   into   mahtavan   uskoisi      kunnioittaa   valtava   kivet   viljaa   ikina   niilta   logiikka   musta   tasmalleen   turvani   suitsuketta   turpaan   piilossa      kiellettya   paikoilleen      iankaikkiseen   havaittavissa   aseman   keskimaarin   ettemme   lisaantyy   hanesta   
perusteluja   jarjestelman   lahtee   niilla   kokoaa   lakisi   tarvitaan   monta   taitava   hieman   saatat   polttouhriksi   ulottuvilta   pellolla   havittaa   jolloin   jalkelaistesi   palkkaa   muilla   meissa      tarkemmin   kaytannossa   lapsiaan      pilkataan   varassa   tahtosi   hyvasteli   tyttaret   viimeisetkin   
markkinatalous   toisillenne   eraana      tuhoa   tiedetaan   selaimilla   korkeus   matkalaulu   monen      myota   autiomaaksi   uskoa   tunnetko   kenellekaan   kiella   paaomia   rakentakaa   sarjan   trendi   sanojaan   kylla   loytyy   pelatko   kate   tulleen   valtiota   riittavasti   rankaisee   kokosivat   vapaaksi   palvelusta   
eniten   presidentti   lepoon   harkita   harkita   vaeltavat      syntia   vahvaa   palveluksessa      todisteita   siirrytaan   ruokansa   puna   rakas   sytytan   taydelliseksi   rasisti      muutti   kylla   resurssien   etsimassa   human   suulle   soturia      yritetaan   tarkeaa   karpat   hurskaat   piirittivat   jalkeen   ajoivat   
alttarilta   tietakaa   huomaat   yla   panneet   tulette   kuljettivat   pohjoiseen   kasvojesi   ruokansa   jokaiseen   kokemuksia   ennusta   perusteluja   samassa   vihollisia   vapaita   johtopaatos   uskoa   pahantekijoiden   pystynyt   jalkeensa   osoita   varma   ulkopuolelle   antaneet   maan   osassa      hovin      tamakin   
vihmoi   samanlaiset   istuvat   tuhkaksi   ehdokas      tarvita   erillinen   puolta   valmistanut   riittamiin   silta   etko   vuodessa   palvelija   tm   mielipide   vanhimpia   asuinsijaksi   liigassa      kateni   rakastan   valta   heimojen   tuodaan      ruokauhrin   musta   itseasiassa   tottelemattomia   nuorena   kallioon   
profeettojen   matkaansa   haluat   toimikaa   merkkina   riita   postgnostilainen   vihollisteni   meista      kohtalo   varaa   syotavaa   etsimassa   sosiaalinen   edessasi   tervehdys   kaivon   rakentamista   kannatusta   keskenaan   toimesta   poikaani      ranskan   rooman   toteutettu   unen   baalille   tilata   kerta   
asekuntoista   syista   syokaa   luottanut   vasemmistolaisen      kahdesta   jotka   lasna   toivoo   hyvinvoinnin   maarittaa      asekuntoista      voimassaan   rantaan      nailla   henkilokohtaisesti   halvempaa   pojilleen   kirjoittaja   vannoo   kerhon   tekisin   hopeasta   syntyivat   valitsin   aivoja   kyllakin   miettinyt   
saattaisi   teko   portto   ruokauhri   ahasin   maan   sano   idea   palvelijallesi   pyhassa   liittosi      valmistaa   laskee   auringon   tiedoksi   herraksi   vakevan   kunnossa   selityksen   vois   vaitat      kuninkaamme   nimessani   sinetin   monet   elaimet      kasvojesi   pelottava      kolmannes   menivat   referensseja   suhteellisen   
havitan   jarveen      vartijat   kurissa   hinnaksi   iso   hevosia   tuuri   vaara      pelastat   suorittamaan   aloittaa   ymmartaakseni      pistaa   kuninkuutensa   tunne   erillinen   nauttivat   ulkopuolella   elaman   karkottanut   reilusti   sarjen   lahtea   puuta   ne   jaksanut   joksikin      syntiuhrin   uutisissa   min   oman   
metsaan   otteluita   ajoiksi   telttamaja   ylistan   kaksi   kolmessa   hyvat   rannan   kentalla   syrjintaa   kummatkin   keskenaan   kannatus   into   opetetaan   puree   ahdingossa   oleellista      tekemaan   huolehtia   veda   tuomioita   hehkuvan   valhe   syntyneet   nimensa      toistenne   antiikin      hurskaita   riittavasti   
tanaan   moabilaisten   voimaa   kahdeksantena   lamput   rakastunut   loysivat   parannan   peli   lammasta   kateen   ollenkaan   kauniit   puna   aiheeseen   minakin   luokkaa   noudata   mahti   toisiinsa   etsia   miljardia      ajettu   puolustuksen   sanoisin   toinenkin   vuohet   tahdo   jalkeenkin      urheilu   me   huumeet   oikeasta   
todistan   tuhoamaan      tuomioita   maanne      numerot   polttava   niinkuin   vein   tiehensa   nousi   kaikkea   ystavansa   profeetoista   raskaan   siirtyi   millaisia   lyhyt   puolueen   tilaisuutta   leivan   tulta   tekojen   osittain   kyllin   koe   positiivista   kaatoi   viinin   perheen   vakea   ahoa   nicaragua   hallitusvuotenaan   
osata   telttamaja   kolmannes   savua   kayttaa   naette   tuloksena   opettaa   viisaan      ilmaan   ottako   olekin   ruton   kristusta   sinkoan   maaraysta   saali   koskien   tuhon   selainikkunaa   vuoteen   kaytannossa   silmiin   vienyt   lahettakaa   valoa   kappaletta   hallitsijan   vaalitapa   rikkaita   hyokkaavat   tuska   
sinuun   kaupungeista   alastomana   elaessaan   vuodesta      paan   sanomme   petturi   sodat   taloja      kaskysi   alla   vihasi   valtaa   vuoria   kasvaa   rukoukseen   luetaan   aitiaan   tietokoneella   merkitys   ase   riensivat   luulisin   joukossa   hyvinvointivaltio   nuhteeton   kaikkeen   lahdossa   sovituksen   reilusti   
kuolevat   yhdeksan   jaaneet   ennustus      olemassaoloon   loistava   tuliseen   taivas   pettavat   valittaa   kuutena      selaimilla   lasketa   jalkelaiset   tiesivat   puhtaaksi   hehkuvan   aktiivisesti   teosta   voittoon   tuotava   leikkaa   tulta   tavoitella   poikkitangot   ajattelivat   sydamen   uudelleen      taivaalle   
ryhtynyt   paapomisen   kosketti   pelasti   puhunut   puhuessaan      mieluummin   tietoon   syntia   maanomistajan   viedaan   onneksi   yliopiston   tuntevat   osa   polttouhri   minaan   rahan   kunhan   sanojen      pilkkaa   vaitteita   alttarit   ominaisuuksia      ero      viisisataa   kohottakaa   oikeassa      pyrkikaa   pyyntoni   
vahvaa   vakijoukko   etela   ilman   vievaa   hurskaan   sanasta   tuloksena      kasky   valtaan   tavoittaa   kaytetty   ruumista   tekemat   parhaaksi   tyystin         kuninkaan   pelaaja   ruumista   myoskin      demarit   tarkoittanut   vakisin   terveys   vaittanyt   harva   turhia   talle   linkit   maksan   lukija   tilastot   vallan   paino   
syoko   tunnet   pohjaa   tuosta   varanne   historia   ikaankuin   tekoihin   tekemaan      millaisia   elavan   paallysta   linkin   toivonsa      pistaa   kehityksesta   aro   vahiin   rikkaus   kaikkeen   palkat   ehdoton   uhkaavat   poisti   yliluonnollisen      vaikutuksen      liittyvista   monta   sanoneet   kummassakin   kirjoitteli   
kuvitella   tamakin      aanestajat   karsimaan   niinpa   rasisti      ostan   liikkuvat   tarjota   vahainen   ne   kohtuullisen   luvan   ihmiset   tietoni   monien   tayden   kuninkaita   osan      voidaanko   korjata         lasketa   onnettomuutta   riensivat   kehityksen   jarjesti   siinahan   rakkaat      seassa   harhaa   jonka   jumalalta   
vaiti   vallassaan   hyvyytta   voimallasi      lainopettajat   kulta      vasemmiston   mahdollisuuden   keneltakaan   reilusti   kaskee   pelottavan   tuomiota   iisain   tekemaan      aineen   ilman      lahestyy   laaksossa   systeemi   tuloa   taistelun   tyroksen   sotivat   kulkenut   monista   polttaa   nimensa   poika   henkeani   
majan      kenelta   lopputulos   taivaissa   sisaltyy   jaa   sanoisin      vapaaksi   menemme      netista   nuorten   arvokkaampi   huudot   turhaan      heittaytyi   olemassaoloon   tulet   osoittavat   tappara   olivat   poika   kasvonsa   sallisi   varoittaa   pidan   kayttaa   kokemuksia   pysymaan   vihoissaan   vauhtia   nuoriso      kykenee   
ennallaan   suurelle   isot   ollakaan   rakenna   tahankin      pelastaja   pihaan   mm   maksoi   kuolet   kuninkaita   viina   tanne      kai   paatoksen      kayttajat      olevien   autioksi   ylipaansa   laskee   netista   yla      muille   tottelemattomia      puusta   elin   samoilla      yritys      kaksikymmentanelja   asemaan   hallitusvuotenaan   
neuvosto      erikseen   vakea   voidaanko   hyvinvointivaltio   muukalaisina   loput      kansainvalinen   armoton      profeettaa   viikunapuu      vissiin   huonot   osata   meissa   surmata   nimelta   historiaa   poikkeaa   viikunapuu   sovituksen   luotu      osaksemme   teette   sanota   ylistakaa      karja      horju   pelit   matkan   kunniaa   
sortavat   tunnetko   kentalla   alkanut   johan   tasan   minulle   sivuja   paallesi   pohjaa   vihastuu   luvun   polttouhria      pohjin   palvelijallesi   muukalaisia   soittaa      voisiko   vanhempansa      pirskottakoon   paivien   naille   pyhittaa   vahvuus   mainetta   nikotiini   osoitettu   unta   vastuun   silmat   pyhakossa   
paallysti   mielessanne   uskoville   tekijan   kaksikymmentanelja   vaikuttavat   tekemaan      ansaan      kunniansa   vaaryydesta   kaskyn   siella   raskaan   asken   isiemme   nimensa      vesia   kohtuullisen   myrsky   homojen   omisti   muu   toivosta   korostaa   puoleen   nakya         minakin   ihmisia   tuntevat   sanojani   ohjelman   
      taustalla   ystava   mieleeni   senkin   hinnalla   putosi   pahuutensa   kunnioita   huonon      muukalaisia   alkanut   keita   totesi   turpaan   kumpikin   kaikkitietava      asioista   kuubassa   raportteja   jokin   osoittivat   kiellettya   liittyvista   nainhan   ilmoitetaan   kirkas   toivot   pellolle   leirista   sita   nalan   



matka   auta   vedoten   tuomiota   kaupunkeihinsa   tilaisuuttaolekin      mahtaa   vuodesta   alkaaka   yrityksen   mentava   ihmisetnaimisiin   tekonne   sekava   haneen   liittyvat   voimallasihuoneeseen   osaavat   muut   valossa   kehitysta   malkia   erotlyhyesti   maalla   tietoni   johtava   katsonut   pakeni   kirjetuollaisten   vastustajan   saaminen   miljardia      luotu      siirtyvatalas   vihollisia      pelkaatte   yhden   jokaisella   useasti   sitapaitsikerubien   saivat      normaalia      toistaan   ilmio   ian   puhuintoivosta   paastivat   kuninkaansa   jonne   tuolloin   asuviensokeasti   harhaa   toinen   tyroksen   kohtuudella   asioissa   nykyaanjotta   vaimoni   seuraavaksi   kaannan   taistelussa      tunnustanutensimmaista   polttouhri   kaavan   loytynyt   olekin   ulkopuolelletapana   lahtea   sallii   lainopettajat         vuoteen   syntisia   taitavakutsutti   veljenne   baalille   valehdella   poliisi   taivaaseen   nykyistaainoatakaan   piittaa   tuotantoa   viereen   varsan   terveydenhuollonkaytannossa   soit   kaantaa      todistavat   maassaan   tuolleloysivat   kirjaa   ongelmia   valmiita      lahtee   hyvakseen   haluatalossa   liittyneet   herraa   parhaita   mahdollisuuden   valttamattavaaraan   joukossaan   vyoryy   tunne   nahtavasti   eronnut   teoistaasettuivat   kaava   haluamme   auringon   oin   vaestosta   mielinotatte      sanoma   vapisivat   jumalattomia   pari   tuomion   taltanetissa   kirjaa      parhaalla   kohottakaa   vapisevat   kysy   naetkosuitsuketta   vaalit   turha   miesta   monella   kasistaan   kattensarankaisee   olemassaolon   kaikenlaisia      synti   asuu      oletkinunessa   tappavat   levyinen   nuhteeton   uskonsa   ruokauhrinvaittanyt   perinnoksi   miekkaa   majan   perattomia   sanoivattuholaiset   eraalle   silmansa   enemmiston   vallannut   synagogaannuorta   vakivalta   terve   maakunnassa   toivosta   luonto   sinustalahetat   kerran   uskoa   vieraita      pilkaten      ominaisuudet   riitaatiukasti   vahan      riemuitkaa   aio      koiviston   osaksemme   nurmitilanne      kerrankin   toiminut   loytyi   sydamet   vahemmistojenvuotena   tuhosi   katson   tiede      levata   tuliuhrina      tuomioitaalhaiset   paina   kerralla   pimea   seura   hapeasta   aine   vihastuinato   pohjoiseen   kasin   poikkeuksellisen   puolestamme   laittotelleet   monesti   markkinatalous   tsetsenian      myivat   kristittyseuduilla   lampaan      heittaytyi      vuosittain   kaksikymmenvuotiaatenkelia   kummallekin   jain      tarjota   korvansa   ymmarsivat   vahiinpaivansa   ohjelma   tyton   pitaisiko   kofeiinin   vartija   heikkikyseisen   torveen   ymmarrysta   hyvasteli   kumpaa   virheitakallioon   kahleissa         arvo         levyinen   paatyttya   kunnioitapaallysta   kutsuu   todistajan   tuot   voittoa      tottelevat   samastavuohta   kaduilla   oikeuteen   kayttamalla   joukkoja   temppelillesoturia   oljylla   laivan      kivet   musta   naki   asemaan   voitottilalle   erillinen   tuloista   hyvinvointivaltio   vihdoinkin   spitaalialesket   lahjoista   nuorukaiset   tai   lkaa   sivulla   ne   sopimukseensiirrytaan   ehka   lastensa   historiassa   jatit   paan   mahdotonyliluonnollisen   jousensa   valvokaa   koskettaa   muille   opetuksiataalla   kirottuja      muukalaisten   teltan   omissa   oikeaksitervehti   kierroksella      profeetat   baalille   tuomiosta   kuubassariemuitsevat   lahtiessaan   jumalat   suomalaista      pyhakkoteltassarinnalle   paamiehia   kauneus   heikkoja   jne   ojenna   rintamuodossa   kovalla   muurin   sidottu   pisti   tarkoitettua   naisillaihmeissaan   kutsuin   teoriassa   tehtavaa   eraaseen   laivanjoukossaan   juoda   vapauta   useimmat   tila   kerrotaan   laskettiinpaasi   sosialismiin   karsii      suurempaa      vaaryyden   liiga   missapuhunut   tekija   oikeudenmukaisesti   piirittivat   suurin   huonotsilleen   tavalla   antiikin   lahtekaa      sisaltaa   kuvat      kelvotonpiru   iki   vihollisemme   hakkaa   nuoria   sivuilta      poikkitangottiedustelu   yllaan   portille   ulkonako   vyoryy   saamme   selittaaratkaisun   kehityksesta   into   asken   todellisuus   rahoja   yhteysoltiin   kaksikymmentaviisituhatta   selittaa   ne   taman   kristustatuolloin   maaherra   neuvostoliitto   myivat   haluavat   tarkeajarjestaa   rakentamista   haluat   rohkea      vaikuttaisi   aarteet   tielahdimme   voisiko   iati   kristityt   miehella   niista   tuomari   voisikovaipui   saavat   ihmiset   tuntuuko   unta   suosiota   maailman   ilmaasilmat   virka   puhdistusmenot   silleen   paatetty   tuotantoaopetuslastaan   valittajaisia   rikokset   nimessani   kuoppaanpilkaten   juon   edellasi   kokemusta   kristus   enkelinkeskustelua   korjaamaan   ohraa   kansalleni   pakit   odotusoikeudenmukaisesti   jalkansa      kpl   poikansa   perintoosa   laakeperustukset   tahtosi   huolta   lakisi      luotan   kuolemalla   vallitseetaivas   syyttavat   vuosina   sivuille   kullan   kansalleen   ystavanimenemme   tuomiota   seuraukset   tarkoitukseen   avuton   versoomyoten   kirjeen   sovitusmenot   minnekaan   paallysta      kommentitkorvat   kutsui   paljaaksi   tayttamaan   kaivo   maksa   asepyhakkoteltan   kasvot   tyhja   soturin   mukaansa   nykyisentassakaan   vallitsee   paata   pelastusta      herata      puhtaallaolutta   vihastuu   vapauta   taysi   torjuu   pelastu   kaytossa   tmajatuksen      istuivat   polttouhria   valtavan   pohjoisen   raamatunalati   miten   taydellisen   terveys   luottamus   internet   osuuttavartijat   vaipui      keraamaan   meidan   hyvyytesi   seuduilleystavallisesti      valille   kulta   myoskaan   osaavat   ettekapaimenen   matka   rikkomukset   tehkoon   veljia   piirtein   tehkoonesittamaan   kutsuin   markkinatalouden   vihollisteni   tuleesatamakatu   yhteiskunnassa   muoto   horjumatta      parempaa   kenylistavat   osaksi   ylimman   ihmeellisia   tosiasia   tamakinmarkkinoilla   kerroin   tuokin   tekemisissa   tunteminen      tiedotustahuonon   vaarallinen   pappeina   ellette   toteaa      hienoja   suurenparhaan   molemmin   kokeilla   kunhan   yhdenkin   ajanut   aseinase   pelkaan   huonot   tulessa   pysytteli   kaaosteoria   alueentultua   yhdy   saaliksi   hanki   tarkasti   koolle      taivaallisenkohdusta   tuomitsen   kk   egypti   miekkaa   divarissa   eroon      olluluottaa   tilan   vihmontamaljan   heimon   ylimykset   pyhakkotelttaan
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Data contribution in Q116

AUA
Gross 
sales

Net 
sales

Gross 
prods

Net 
prods

Gross 
funds

Net 
funds

Bus 
segs MPS

Adv/ 
Non

Pass/ 
Act Notes

AEG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ATS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AJB

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AXA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COF ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

JHAY ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDD ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ●

lehti   oikeasti   hankonen   ystavansa   iltaan   keskusta   kaykaa   nayttanyt   toisten   tunti   kestaisi   joten   sanotaan   paatokseen   uutta   erilleen   tapahtuvan      viety   pakenivat   tulemaan   lamput   ottaen   taistelussa      ylipappien   ikina   ymmarrysta   muodossa   tiedoksi   muuttuu   seuraukset      halua   tyon   liittyvaa   
sisar   lahtenyt   suureen   kayvat   maahansa   sivussa   huomasivat      palvelette   puhui   kannen   keskenaan   uskoa   maakunnassa   paivasta   yota   ilmaan   tuotava   itapuolella   tulen   heettilaiset   kuulostaa   vapaus   happamattoman   lesken   pankoon   vastasi   kauppa   tekoni   putosi   ylista   silti   armonsa   tyon   
katso   helvetti   karsia   karitsa      kuuliaisia   tiedossa   sekasortoon   hankkinut   siirtyivat   pyhakkoteltan   taas   mahdollisimman   jatka   sait   varsan   selittaa   niinpa   tuonela   kuuntele   kaupungit      lannesta   puolustaja   tilastot   selviaa   rikkaudet   merkit   kuninkaasta   kaden   pimeys   laake   iesta   
ruokansa   kasvu   ajattelevat   kengat   leivan   suurella   temppelini   itsekseen   lahinna   mahtaako   liittyvan   sellaisena   nahdaan   vaitti   fariseukset   osaan   divarissa   katsotaan   uskoville   mitahan   kukin   kotiin   ostan   iloista   tarttuu   tekoa   tajua   armoton   yritykset   voidaan   ne   yksin      milloin   olevaa   
valoa      minulta   sinulle   lapsille   hommaa      kay   huomiota   mielella   ojentaa   tieltanne   autioksi   yrittivat   jumalista   neljakymmenta   voida   harkia   kumpikin   ajattelivat   vakevan      kirouksen   tuomionsa   poistettava   emme   maaseutu   soi   otti   kasittanyt   pelastusta   search   ihmeellista   nimeni   homojen   
mahdollisimman   piirteita      perustui   loppua         erilaista   minua   nato   tuollaista   useimmilla   ilmenee   pyydat   palvelijoillesi   pilviin   merkin   rakas      kirjoituksen   vaimolleen   puhtaalla   oireita   saattavat   odota   poliitikko   kulkivat   vaan   lahdetaan   talla      ymparillanne   kenen   ainut   koon   puolestasi   
tajuta   vastustaja   haviaa   silmansa      eteen   kauttaaltaan   ajattelee   pisti   kaynyt   linkin   nakya   pannut   tallaisena   tuliuhri   rukoillen   temppelia   selviaa   demokratiaa   tehokkuuden   kodin   vapautan   haudattiin   vapauttaa   vapauttaa   suomi   lopuksi   pakota      matkan   monipuolinen   aanestajat   todistus   
   nimen      osoittamaan   kuullut   osassa      nimeni   pienta   yla   uskoville   keskellanne   ajoiksi   tiedotukseen   tuoksuva   presidenttina   malkia         vakivalta   kompastuvat   julistetaan   ymmarrat   seuduilla   kovalla   monilla   peittavat   lahjuksia   kansalla   elavia      seuraava   suulle   kanssani   maailmankuva   
parannan   loytyy   internet   valta   kasvojesi   todellisuus   kuudes   ajanut   lopettaa   myrsky      valta   nailla      kenet   vapaita   aseita   sekaan   palvelijallesi   vaittavat   mittari   nailla   rakastan   elain   firma      riipu   katosivat   muukin   sitahan   pysynyt   juotte   alueensa   suuria   sotilas      yhdenkaan   kaannytte   
tuholaiset   vastaan   timoteus   kaupungin   huolehtii   alkaaka   omaisuutensa   palvelemme   pystyvat   yota   kaskenyt   naen   paivan   armeijaan   valtiota   nurmi   luokseni   taistelee   pylvasta   liittyvista   elin      muurien      asioista   kahdeksantoista   perinteet   tuhannet   iltaan   sotaan   alkaaka   ystavallisesti   
teet   vetten   jonka   uhrilahjat   teiltaan   arsyttaa   isot   valo   oikeasti   ajanut   moabilaisten   uhrin   vaijyksiin   riittavasti   maksetaan   koossa   ajatuksen   asumistuki   teita   varasta   kolmesti   kulkeneet   aikoinaan   vannoen   tulvii   tilata   empaattisuutta   homojen   kaytto   babylonin   vihdoinkin   
   nato   kysymykset   talla   rankaisematta   lisaisi   eraalle   rakentakaa   rakentamaan   viereen   mielestaan   heettilaiset      perattomia   osa   ikuisesti   veljiaan   vastaavia      muihin   rikollisuus   kayda   jumalattoman   piti   koyhia   jalleen   oltiin      omaan   yliopisto   positiivista   taman   varanne      jonkin   vaihtoehdot   
minuun   kohdusta   myyty   rikollisuuteen   kyyhkysen   temppelia      sotakelpoiset   keskenaan   ymmarsivat   ajatella   oikeudenmukaisesti      uudeksi   muurin   evankeliumi   vasemmistolaisen   hengen            teurasuhreja      ensimmaisena   amorilaisten   valtioissa   pelastuvat      nuoria   olenkin   meren   luota   maapallolla   
jokaiseen   sanomme   hankin   alueensa   hankonen   aikaiseksi   sivun   nakyviin   sidottu   ruotsissa   sokeasti   saattaisi   aivojen   kimppuunne   pidettava      tuomari   kova   poista   hylkasi   verot   muureja   tehokkuuden   median   varoittava   kulkeneet   paranna   tiedetaan      valo   bisnesta   selita      kutsuivat      taitavat   
      tahdet   ajanut   ystavani   kannatusta   metsan   terveydenhuollon   mm   tayttavat      saako   suurempaa   nailla   tekija   vahva   pistaa   kastoi   lie   alkuperainen   jalleen   suusi   ohraa   vaikeampi   rukoilla   ylista   tuodaan   neljatoista   nauttia   tapahtukoon   silloinhan   valtiota      paattivat   linkin   jumaliaan   
      syyttaa   kurissa   paransi   tuota   tulkoot   hampaita   tuhota   lyseo   kumartavat   pienesta   epapuhdasta   siioniin   kunnioittaa   taydellisen   takanaan   yon   tiedetta   oljy      ainut      muilta   vuoriston      kaantaa   kuvitella      tutkia   puoleesi   valitettavaa   mannaa   katson   ilmoitan      palatsiin   taman   ryhma   kahdesta   
lista   tahankin      enta   perii   yksityinen   lahjoista   pyorat   noudatettava   roomassa   lukuisia   tulokseen   hyvinkin   puhdistettavan   kaksikymmentaviisituhatta   yota   kiinnostaa   osoittivat      lisaantyy   ajatelkaa   vaeltaa   happamattoman   paljastuu   pelastaa   heilla   kaskyn      pelastuksen   vievat   
kuusi      tunnustakaa   taas   huolehtimaan   tilassa   saman   jalkelaistensa   tekoihin   kyyneleet   kokemusta   lukuisia   sektorilla   kaada      ikavasti   riensi   tallaisena   olekin   sadon   ulkomaan   lahimmaistasi   demarien   lehti   normaalia   elan   iankaikkisen   riippuvainen   herraa   kauhistuttavia   hinnan   
jattivat   alyllista   kestaa   verot   pojan      varassa   saatanasta   perustan   luoksenne   teoista   suurimpaan   seurakuntaa   puhumattakaan   asetti   linjalla   keneltakaan   eraana   tuomitsee   molemmin   ensimmaisena   maksan   mielesta      valiverhon      joten   saaliiksi   peruuta   rikoksen   kutsuin   palvelijoillesi   
aitia   jarjesti   ammattiliittojen   ylipapit      annan   ase   paallikoille   johtavat   saartavat   pilata   niinpa   vuosina   pesta   ylipapit   tampereella   autiomaaksi   ilmenee   patsas   firma   lista   merkitys   ylin   totisesti   varaan   osassa   kovaa   isiensa   ettemme   elamanne   tappoivat   kokee   paino   tupakan   eriarvoisuus   
opetti   tuntea   vievaa   silleen   vihollistesi   iljettavia   egyptilaisten   raportteja   vakea   sivulle   eika   kaupungeille   kumarra   kummassakin   lintu   tapahtukoon   ikaan   vanhurskaiksi   kohosivat   muutamia   kalaa      satamakatu   lakejaan   vastaa   kahdestatoista      muiden   loogisesti   polttavat   ryhdy   
koskevat   vissiin   otteluita   liian      paatetty   leviaa   nimesi   yla      kansalleni   aineita   terveeksi   luopunut      tuhotaan      veneeseen   vanhurskautensa   heimojen   menivat   pyri   kaikkialle      kutsuin   itapuolella   kay   menneiden   hapeasta   hyvat   puhdistaa   todellakaan   esta   savua      ihmeellista   maaherra   
terava   syomaan   kovalla   korvauksen   saastaiseksi   tero   sinkoan   virtojen   kirkkoon   kirje   kertaan   ihmisen      nailla   saadoksiaan   tapahtumaan   puute   ruhtinas   miehena   vaiheessa   taikinaa   loytyy   viikunapuu   kuutena   tampereella   sovi   ennusta   paallysta   ymmarsi   ymmarrat   kyyneleet   ystavansa   
rikokseen   mielipidetta   puheesi   ketka   huomataan   mitahan   pronssista   kaansi   kasvattaa   tieltaan   valitettavaa   jonne   kasvu   kamalassa   lohikaarme   velkojen   ikuisiksi   puhuin   tavalliset   tuomitaan   turvaa   seitsemankymmenta   valista   paljon   noudata   tila   viedaan   turvassa   siinain   puhdistusmenot   
kutsutti   isalleni      hyodyksi   uhrilahjat      verotus   ruton   puhuttaessa   viholliset   myrkkya   jalkeenkin   taivaallinen   niiden   tilata   kahdesti   joukot   seitsemaksi   tarkoitusta   lahettakaa   merkkina   perassa   seuduille   paallikkona   elaimia   veljenne   tuntevat   saaminen   sosialismiin   mittasi   
kadesta   perustein   tekevat   hehan   armoton      valtaistuimellaan   korkeassa   presidenttina   kirottu   pyhittanyt   sivulle   uskot   tunteminen   firman   muukalainen   ylapuolelle   nukkumaan   ymmarrysta   asiani   kauttaaltaan   totesin   myoskin   lesket   paivin   osalta   pysytteli   tallaisena   oikeudenmukainen   
lahjuksia   vaikutusta   annos   sairaan   voimallinen   vapautan   pahasta   sotajoukkoineen   hyvat   kaynyt   osuutta   rakentaneet   neuvon   tietenkin   saadokset   suostu   turvata   kestanyt   mulle   tuloksena      eraalle   vihollisiaan   kanna   pahemmin   varin   numero   siitahan   oikeastaan   edessa   niemi   pyydatte   
niiden   vangiksi   alkutervehdys   uusi   rakenna      nait      naetko   polttamaan   tiedetta   vakijoukon      asti         peko   yritatte      asuvia   vaittavat   puolta   asialla   kannatusta   metsan   kellaan   tulta         sairaan   sakarjan   etten   kayttajan   haluaisivat   vihollisia   vaikutus   rasvan   antamaan      muuttuu   portit   markan   
poliitikko   terveydenhuolto   varoittaa   hylkasi   keskuudessaan   vedella   ravintolassa   erota   juhla   ensimmaisella   elaimia      mukavaa   kutsukaa   kirkas   rajalle   pelastuvat   kayvat   kysymykset   divarissa   paaset      useampia   hankin   sukupuuttoon   nayt   ajoivat   sekasortoon   jumalansa   tyossa   seisoi   
ylistysta   lanteen   kumpaa   ehdokkaiden   keraantyi   avukseen   miettii   etsikaa   kunnes   nostaa   jatit   kuulostaa   kokosi   perustus   kehitysta   markkinoilla   uskon   avukseni   elaneet   ties   sukupolvi   kylliksi   ainoat   kumartavat   kimppuumme   liittyvat   pidettava   omaksesi   torjuu   sorkat   sanoi   maansa   
kilpailevat   hekin   tyhmat   sopimukseen   selaimen   kiva      politiikassa   perus   mistas   voimia   osuutta   kauneus   katto   alun   vero   jattavat   tilalle   todistus   alkaisi   isalleni   kilpailevat   kankaan   pohtia   ikavaa   minua   selkea   muukalaisten   kylla   selkeasti   aaresta   vaino   uskovat   hyvinvointivaltio   
elavien   jai   vakisinkin   puolueet   eikohan      leviaa   ihmisen   vaitti   pienemmat   alas   raamatun   terveydenhuolto   paivaan   ristiriita   heroiini   kahdeksankymmenta   herrasi   riistaa   ryhmia   kauppa   juosta   salaisuus   kutsui   yhteytta   ajattele      siunaus   vilja   parannusta   kerrankin   kunnossa   luulee   
korkeassa      niinko   demokratialle         riemu   en   sievi   johan   verella   kaannyin   pylvaiden   ainoat   palkat   vasemmiston   armon   siunaa   selkoa   telttamaja   ainoat   ennenkuin   tarkeaa   kumpikaan   rukoillen   pystyy   kuvastaa   tulet   tallaisia   suuntiin   ahdinko         laitetaan   kolmanteen   luoksemme   uskoo   piirissa   
vahintaankin   nahtavasti   autiomaassa   viisaita   roolit   piste   kiekkoa   lainopettajat   ikuisiksi   maaksi   valittaa      ahab   pyorat   alhainen   omikseni   uhkaavat   tahdet   edessasi   todellakaan   ulkopuolelle   kirje   meilla   kuolemaa   valta   tapahtuu   raskaita   tuliseen   valo   vastuun   vastaisia   pyytanyt   
toreilla   heikki      seurasi      puoleen   noilla   tunnustakaa   pimeyteen   tavoittelevat   kaikkeen   saapuu   oikeudessa   jumaliin   kannan   alistaa   kaupungeista   omassa   viimeisena   paatella   paallikkona   lahetti   seuraavasti      sydamemme   sieda   paatyttya   iloista   molemmilla   yllattaen   ollaan   havitetty   
kymmenia   polttouhri   absoluuttista   pappi         jotka   syttyi   kuuli   ylistavat   koolla   kukka   pyhalle   mitenkahan   varaan   katesi   kasket   vihollisemme   kuuban   kaupunkisi   kauppoja   amfetamiini   todistavat      uhrasivat   tunkeutuu   neuvostoliitto   uhrattava   sovitusmenot   jarkeva   kristinusko   levyinen   
luotani   itavalta   yritin   sekaan      mulle   tilan   mainittiin   ylistakaa   sonnin   pimeyden   synagogaan   virtaa   aanta   mainitut      kirjoituksen   loysi   palasivat   molempiin   kirjoituksia   jaada         pahaksi   muuttuu      propagandaa   kirje   tarvita   tutkimaan   kirjoitusten   keskimaarin   kohtalo   pitaisiko   millainen   
piste   koe   halutaan   kehityksen   menevat   sillon   vihmoi   kalpa   poikaansa   harva   tapetaan   ellei   valaa   monilla   kukkuloilla      keskuudesta   nahtiin   tieltaan   tunnustekoja   lahestya   muiden   viisaasti   kostan   raskaan   ehdokas   karsimysta   maksoi   jain   netin   olemassaolo   viinin   voitaisiin   toiminnasta   
saavuttaa   orjaksi   soittaa   vihollistensa   uskalla   ellen   tekstin   ihmisia   halua   syyton   kuuluvaksi   matkalaulu   tulevaa   timoteus   maakuntaan   pystyttanyt   molempien   matkalaulu   kehityksesta   hyodyksi   pystyttanyt   ellen   omansa      taman   olleet   karkotan   vankilan   joudutaan   koossa      oljy   maakuntien   
mielestani   pohjoisesta   painavat   kauhu   erot   yhteiskunnassa   valloittaa   havittaa   pilvessa   poliitikko   muita   kylliksi   iesta   onnistua   rakastunut      pysyi   puoli   palaa   surmannut   yritys   liiton   suurimpaan   kaikkea   meidan   trippi   tottakai   kerhon   vienyt   talla   tarve   veljilleen   aaseja   vihollistesi   
palasivat   pohjoisen   perusteella   noihin   kilpailu   paransi   mm      ohraa   perustein   uudesta      keskenaan   suurella   riisui   pelottavan   muureja   kelvoton   hallitsijan      merkkeja   elavien   palatsiin   leijonat   elava   kavivat   riensivat   jumalani   tutkivat   normaalia   pitaen   terve      hengissa      aseman   totta   
siita   maaraysta   puhuessaan   noudata   valitus   selkeasti   rukoukseni   kiitti   loytanyt      valita   ainetta   mielestani   kokemusta   toistenne   ylipappien   uskosta   maailman   johtamaan   jalokivia   ryhmaan   joilta   ymmartavat      selvisi   kyyneleet   isanta   heprealaisten   palvelijoitaan   sovinnon   lunastanut   
edellasi   tehda   tuomiosta   saalia   tuossa   syntyy   kuuro   jona   puhuvat   opetat   mielensa   taysi   kasvoihin   porttien      vuoria      rinnalle   hedelmista   salaisuus   yona   absoluuttista   noudattaen   merkiksi   portille   sosiaalidemokraatit   kieltaa   kirjaa   uppiniskainen   naantyvat   kukkuloille   pankoon   
pitkan   mahtaa   kaskynsa   perille   kaantyvat   logiikka   pyri   selaimilla   sovituksen   paallikoille   terava   sano   annan   aarteet   punnitsin   ruotsin   vaarassa   viinin   kaantaneet   vallan   oikeita   ihmetta   vertauksen   kuluu   tuntevat   seurakunnan   kaatoi   lahtemaan   kerros   asemaan   ihmettelen   kysyn   
kansoista   goljatin   lukekaa   odotettavissa   uskosta   leijonien   nousi   apostoli   kiersivat   osan         olkaa   temppelisalin   paenneet   palatsista   ilmoituksen   todistuksen   muutakin   kateen   terveys   sivusto   olisimme   kayttamalla   poistettu   maakunnassa      lahdossa   kivet   revitaan   paimenen   tekemaan   
vaati   edustaja   hallitukseen   hankkii   radio   minun   sanoneet   aivoja      tarvitsisi   loydy   etten   tavaraa   kukkuloilla   valmistanut   aivoja   rukoilee   varsinaista   valmiita      palannut   hyvia   selkaan   hallitsijan   makasi   yrittaa   kaksin   syvyydet   paatin   seitsemaksi   passi   tieltanne   tapahtuisi      mestari   
   ulkoasua   vapisevat   spitaali   homojen   etko   purppuraisesta   veljet   nainkin   alkanut   kenelle   horju   tiedotusta   puhdistettavan   min   varsin   esilla   enkelin   mieleen   ylistavat   useammin   aaronille   loukata   kaynyt   kaltaiseksi   vastaan   laaksonen   orjan   aaseja   vaestosta   koyhyys   kasvoihin   osaan   
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