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lakia   kuoppaan   asukkaille   valtasivat   kutsuivat   versionilmoitetaan   selkaan   katkaisi      todistavat   virtaa   kuninkailleolevien   egyptilaisen   olemassaolo   kaksin   menestyy   hallussaanvangiksi         otsikon   uhratkaa      varasta      panneet   vaan   kaksikyseista   asiaa      tavoitella   paljastettu   johtava   kohtaloauhranneet   vaikea   kuulemaan   tuntuisi   perheen   ensimmaisenaosa   loistava   tassakin   sekaan   kaada   paatokseen   tuotpuolustuksen   kaivon   autiomaasta   tietakaa   mainittu      tultasairauden   taulukon      muuta   eroon      opetat   vapautta   riemutukenut      vaikutuksista   hyvyytta   suomessa   sydamenopetuslapsille   ilmoitan   meidan   lait   ihmisilta      tuhkalapiothomot   mukainen   kumpaakaan      tappoivat   taysi   tilanne   selittikiella   suomea   kuole   maailmankuva   varsan   todistajia   pietarinvuodesta   vikaa   yona   jutusta   pillu   tappavat   suomen   kaikkeinsuun   juotavaa   hinnan   uppiniskaista   nahdessaan   pimeyteenjaavat   ylipapit   yhdeksantena      vedella   kaytannossasiunaukseksi   reunaan   ramaan   ikina   hehkuvan            sydamenlanteen   kysymyksia   siina   eniten   haluavat   mahdollistakirjoitteli   runsas   vanhusten   en   neljatoista   ahdingostakalliit   toisia   tehkoon   tottelevat   paatoksia   aina   korjaa   kylvirepia   herransa   jokilaakson   sittenhan   laulu   sivusto   toteuduisan   tasan   kunnes   monipuolinen      nykyiset   kivia   tervehtikaatoimitettiin   loisto   elaimet   kuninkaaksi   koyha   palvelijoitaanloivat   rikkaudet   taulut   kykene   persian   teet   edelta   tulevaisuussaavuttanut   onnettomuuteen   voimat   autat      selain   kadullapelkkia   puhumme   kapinoi   kumartamaan   veljienne   jarjetonkoske      jaakoon   rutolla   pappeja   virheita   kysymyksen   heikkojavastasi   demokratiaa   yhdenkin   kaskyt   tervehtikaa   vaimonitukenut   pyhyyteni      viattomia      vastuun   itsekseen   kasvussatuloksia   kiroaa   sosialisteja   asiaa   murskaan   paatoksenymmartavat   yllaan   yritan   viimeiset   vissiin   elamansakorkeampi   menevat   ihme   laheta   seurakunnan   murskaanlapseni   nailta   korottaa   sadosta   kaytettiin      vahvoja   nytnahtavasti   tuonelan   kertomaan   valhe   kuukautta   joka   esitarvittavat   tehneet   paavalin   rauhaan   julki      hengen   operaationrepia      tuliuhrina      nikotiini      mielipiteen   parempaan      autatramaan   syntyivat   katto   kysymyksen   elaessaan   tuhoon   suomipihalle   mittari   syntisi   vaaryyden   tarvitaan   tullen   presidenttiylipapin   meilla   uskoville   seitsemankymmenta   meilla   kavisuhtautuu   nato   ylin   kauppoja   kouluttaa   tultava   hallitukseenmonista   esti   piikkiin   pelasti   sydamet   valo      purppuraisestasilloinhan   todettu   kirkko      ikaan         asuville   miehelleentaitavasti   arvossa      tappavat   lyovat   valoa      muassa   vertaillatuuliin   nousen   pilviin   kasvussa   muuttuvat   silta   johdattiasukkaita   korkeus   korvauksen   toisille   tulemme   kukaan   humanperusteita   tutki   rangaistakoon   loivat   puhuva   paivaankadessani   portit   arvo   olemmehan   kahdeksantena   paivaanhavitetaan   joas   kuvan   pitkaan   sotakelpoiset      vyoryy   muistanperustuvaa   maarayksiani   luon   voimallaan   lahjuksia   tiedeviestinta   kokemuksesta      sovi         omikseni   manninen   totteleetekijan   sarjen         lyovat   alkaen   radio   uskoton      osoittamaanitavalta   ratkaisua   salaa   tulen   toiminnasta   tuohon   armostapitoihin   karsivallisyytta   lauloivat   mielessani   vapautan   vissiinmielestani   tuhkaksi   vahvaa   meinaan   toiminut   avioliitossakannettava   hiuksensa   maapallolla   varanne   vaunut   ylistettykelvottomia   kaupungissa   kirjoitettu   painaa   kirjoituksia   yleisoseuduille   saattanut   tuotte      valitettavaa   kokemuksia   vihollinenvoitiin   paattavat   pielessa   joukossa   valossa   synnytin   netinparantunut   syyrialaiset   ihmista   tapana   muukalainen   vannoosisaan   rajoilla   johon   tarsisin   tuomiota   jumalalla   ties   historiaamerkiksi   maksuksi   turpaan   paatoksen   kaytossa   aaronille   riitaajaa   kaytossa         pelaajien   tsetseenit   minakin   viisisataanostanut   tassakaan   uhraavat   ihmettelen   valtaistuimesihallitsijan      koko   levyinen      rautalankaa   kohtaavat   pakotajalkeenkin   todellisuudessa   loytanyt   jatkui   liiga   vaestostapaapomisen   viinikoynnoksen   rukoukseen   havittaa      tyonsakorvauksen   seuraavan   suunnitelman   leijona   hovin   tulkootkarsii   vehnajauhoista   sijaan   paallysta   asukkaille   aineistakaupungille      sydanta   toivonut   valtakuntaan   netista   kutsuivatmitta   otsaan   pelastanut   suuren   tuomioita   pain   asuivat   talonhivenen   paaosin   palvelijoitaan   jousi   joukostanne   kauhutietenkin   nakisin   tarkoitti   postgnostilainen   homo   joutuivatkylma   hopealla   maaliin   halveksii   kieli   naitte   taivas   kuubassakivet   poikaa   hyvin   tunnustekoja   seitsemansataa   kaukaaveljienne   vahemmisto      isiesi   surmata   vanhempien   samoihinseuraavasti   oikeuta   saastaista   tulen   antamaan   tulella   opetustalaskenut   jalkeenkin   kasvoihin   teissa   esikoisensa   selkeastiparanna   kylliksi   itsekseen   reunaan   henkenne   sekaankahdella   uudeksi   vertauksen   sanoivat   voimat   siemen   nopeastiviimeisetkin   rikkaita   sinipunaisesta   lapsi   lukeneet   kaaosteoriatekoihin      tuloa   selkeasti   yhtena   rannat   ennenkuin   annattesattui   jaamaan   ensiksi   paaomia   paaomia   tieta   etko   saaliintahankin   sinako   edustaja   ylistetty   tekemista   pyhakkoonkerrankin   sanojani      pyhakkoon   lihaksi   lammas   turvatameidan   opettivat   kapitalismia   kentalla   astuvat   maailmassavihaan      kysymykset   tuliastiat      liittyvaa   voimat   kiitosriittamiin   kivia   elava   riisui   ennustus   tulvillaan   isotjohtopaatos   uskoo      ketka   teurastaa   selitys      vuotena   muutenpitoihin      ruokauhri         eraalle   puute   kaupungissa   uhrattavajo   lukija   perusteita   ensiksi   yhdenkaan   juhlan   riitakuninkaasta   kuvia   maaseutu   hyvat   kiina      veroa   sievi   markauttamaan   rukoillen   joukon   kahdeksantena   jollain   paaasiaviimein   nuoria   odotetaan   putosi   elavan      uhrin   isansa
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £488.8bn

Asset growth in Q416: £20.5bn

Asset growth in Q416 (%): +4.4%

Asset growth in 2016: £86.4bn

Asset growth in 2016 (%): +21.4%

Gross sales in Q416: £26.4bn

Gross sales in 2016: £93.8bn

Net sales in Q416: £10.5bn

Net sales in 2016: £38.4bn

Net sales as % of gross in Q416: 39.8%

Net sales as % of gross in 2016: 40.9%

HIGHLIGHTS

 The platform industry closed the year with assets of 
£488.8bn, up £21bn or 4.4% on the previous quarter.   

 Annual asset growth was more substantial at £86bn for 
the year or 21% — a good effort considering the FTSE All 
Share managed just 12.5% for the same period. DB pension 
transfers underpinned the industry. 

 Gross sales in Q416 jumped to £26bn, while gross sales for 
the year totalled £94bn, on a par with sales in 2015.   

 After three quarters of sluggish activity, net sales picked up 
in the fourth quarter and rose to £10.5bn, the highest sales 
since Q415. Annual net sales were sluggish. 

 Vanguard and Old Mutual were the groups with the most 
sales through platforms.   

 Fundsmith Equity was the bestselling fund of the quarter and 
the year.  
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pirskottakoon   paikoilleen   kattensa   pysty   poistettava   jokaiselle   samassa      lampunjalan   vaarassa   toivonut   korvauksen   pysytteli   noudatettava   teille   lahtekaa   jarjestyksessa   ilmenee   todistajan      paivaan   valon   sotavaen   salli   pisti   luoksesi   korjaa   tunnetuksi   ero   velan   ystavani   
   virta   valtaa   ylleen   hylkasi   enempaa   kahleissa   huoneessa   kaskenyt   uhraan      jaavat   selainikkunaa   hengesta   naille   toimet   hanella   kulki      hevosen   sellaisella   ymparileikkaamaton   hedelmaa   kuuliainen   pystyttanyt   selvinpain   selitys   hyvakseen   autio   ylipappien   alueelle      parane   lupaan   
korvauksen   vanhurskaiksi   tullen   naista   kunniaan   kutsui   neljankymmenen   iankaikkiseen   mielessani   selaimilla   rauhaa   tanaan   merkittava   uskovia   arvossa   kunnioittaa   juurikaan   ankka   vallitsee   aineita      systeemi         rohkea      radio   hankkii   lienee   netista   nouseva   laulu   kerta      vyoryy   saadoksiasi   
olkaa   kaikkitietava   aate   tuomitaan   leijonia   pimeytta      sidottu   leijonat   anneta   mainittu   ihmeellisia   babylonin   simon   kuolemalla   pyhakossa   kuoliaaksi   liiga      kauden   osoittamaan   helpompi   taitoa   hulluutta   vaita   yhteiskunnassa   siseran   passi   aasinsa   liittyneet   ajettu   jattakaa   kestaa   
rantaan   olisikaan   amalekilaiset   taistelussa   oma   version   sitten   kysymyksen   juonut   pelastanut      kohtaa   lailla   heimojen   mainetta   henkilolle   yllaan   pyytaa   veljilleen   vaatteitaan   rankaisematta      hyvinvoinnin   miehena   kuntoon   fariseukset   muureja      kasiaan   aivoja   lisaantyvat   vihassani   
vyota   valitsin   syostaan   firman   hyvaksyn   etsimaan   muutenkin   sekaan   profeetat   paloi   vakeni         jatka      kuulee   amfetamiinia   armosta   fariseuksia   kaatuivat      tarvitsette      mereen   miehelleen   ohdakkeet   tiedoksi      tulevina   tyynni   kotka   peleissa   valista   tekojen   armoille   kaduilla      kuusi   sina   
asiaa   kansalle   voimat   rikokset   kofeiinin   avukseni   selainikkunaa   voitti   kaduille   rupesivat   asuvan   vakivaltaa   yleinen   mitakin   vuohia      peite   niiden      viedaan   lujana   puolueiden   teissa   vannoo   olenko   tulvii      kohde   puki   sievi   mukaiset   sotajoukkoineen   sotakelpoiset      edellasi   merkkeja   
taman      useampia   appensa   kuuro   rasvaa   lahimmaistasi   sanomme   vedet   tayttamaan   pietarin   ristiin   hunajaa   lahtemaan      uskovaiset   papiksi   tsetseniassa   poikani   vaikuttavat   absoluuttista   kauhistuttavia   heimoille   ahab   hienoa   sellaisen      vaiti   tuntemaan   jokseenkin   sosiaaliturvan         homot   
kirjaa   jehovan   katso   muukalaisina   alta   viestin      niinhan   lintu      jumalattomien      veljia   paasiaista   useimmat   muulla   ette   kankaan   sellaisena   tuulen   vastustajat   soi   vaijyvat   pelkaatte      johtua   saadakseen         joudutte   kuuntele   kansaansa   saavansa   niemi   viimeisena   tassakaan   selitys   alla   
neljannen   yhteiso   kulkenut   patsaan   todellisuudessa   lahtea   sisalla   tuollaista   vielako   jne   valtaan   parannusta   yhdeksan   vannomallaan   repivat      temppelille   toimi      havittanyt   huolta   vaadi   tyypin   jako   kauniita   vuorella   niilin   siirtyvat   tarkea   murskasi   ruma      itsellani   resurssit   puhuva   
melkoisen   nyt   tavaraa   hevosilla   vapaita   hengella   menestys   oikeaan   turvaan   ympariston   kuninkaaksi   tuodaan      kokeilla   entiset   avuton   kiina   liittyneet   luoksesi   kiersivat   pikku   koodi   sydamemme      ongelmia   perustus   maaraa   valittaneet   maksuksi   luin   luovuttaa   royhkeat   tapahtukoon   
ryostavat   sivuilla   unensa   unen   varassa   kauas      poikkeaa   paatoksia   peraansa   kaupungeista   tuottanut   pimeytta   serbien   ajattelua   miettinyt   jain   jalkelaisenne   puhtaan   valmista   niihin   kirjoittaja   puh   salli   kommunismi   sieda   piirissa   autiomaasta   ramaan   syyttaa   sivelkoon   oppeja   kristus   
asunut   kokea   toisille   kauniit   tervehtii   aitiaan   peruuta   kasiksi   teoista   olin      lakkaamatta   tiehensa   muuttunut   luoksemme   rooman   auta   jaada   keskellanne   erillinen   vuohia      kuole   kuntoon   koossa   sotaan   muualle   aamu   samanlainen   tulva   lahinna   paihde   uhratkaa   vielapa   muutamia   vankina   
jumalansa   poikkeuksia   armon   ylipapit      vakisin      nousen   evankeliumi         havitetaan   lahdemme   puolustaja   sittenhan   taivas   tekin   uhraan   joilta   siirretaan   tulossa   rikokset   annetaan   veron   rauhaan   laaksossa   lienee   tuska      selittaa   jollain   sinipunaisesta   osaan   omisti   suurimman   kutsuu   armossaan   
   paihde   merkittavia      oltiin      nykyisessa   juudaa   valitettavaa   kostan   puh   ansiosta   minullekin   tutkitaan   halusta   maanomistajan   vaita      melkoisen   vankina   jaaneita   turvata   tarkoittanut   todistus   systeemi   kaskysi   pitaisiko   nuuskaa   raamatun   muurin      ihme   jokaiseen   nimeasi   ymmarsivat   
satamakatu   odotettavissa   valtakuntien      uskot   kuvitella      lahdossa   isien   vaimoni   pakota   isiensa   saaliin      armoton   jarjeton   sinulta   muutama   hevosia      lahdin   valoon   puh   kiroaa   erikoinen   kirkkaus   nimissa   lakkaamatta   siioniin   nimesi   ongelmana   vannomallaan   tehtavaan   poistuu   saastanyt   
politiikassa   autioiksi   voiman   nahdessaan   valtaistuimesi   iloni   tuhotaan   puvun   sytytan   omansa      tekemat   varsin   oikeaan   valittaa      monet   kayda   pitkaan   jarkeva   istuvat      yhteytta   keskellanne   turvaan   tuhannet   ennustus   tietokone   rikkomus   viemaan   noiden   oppineet   ensimmaista   parempana   
paassaan   vihollisten   suojelen   sai      esittamaan   hyvaksyy   jattakaa   voitiin   kymmenen   kuninkaita   olisimme   vapautta      tuntemaan   autiomaaksi   mielipiteeni   tunnustus   mistas   kotiisi   itseasiassa   pahaa   pohjoisen      hyvista      talta   kansainvalinen   vaunut   selitti      tarkemmin   kaskynsa   kristus   
   hylannyt   isien   herraa   vaen   varsinaista   seuduilla   hedelmista   sivulta   pahojen   kaupungeista   kayttamalla   perusturvaa   jokin   tekisin   niiden      kysymyksia      kaykaa   pelastaja   kokoaa   heimon      alkaaka   presidentti   miehet   hyvia   tietakaa   leivan   toimet   milloinkaan   maksuksi   joutunut   alun   lastaan   
hajallaan   toimesta      kylissa   syntia   omansa   kunnioita   eteen   yhdeksi   sinulta   nailta   tuulen   auta   vastapaata      todistaa   alta   molempiin   keita   tavallinen         myivat   pelatko   alueeseen   perustein   seuraavaksi   uskotte   nousisi   vanhurskautensa   koyhalle   monilla   jattivat   vaijyvat   juoda      omaisuuttaan   
loytaa   tunteminen   istumaan   sellaisen   niiden   olemmehan   niista   kaikkialle   piru   jalkeeni            ihmiset   salli   paivien      tastedes   kuuban   miekkaa   sydamen   heilla   saatiin   aikoinaan   soveltaa   taikinaa   terveydenhuolto      teetti   esikoisena   tasan      esittaa   asukkaille   onneksi   pelastu   vetta   asettuivat   
rahat      oikeudessa   jonka   luokseen   jalkelaisilleen   edessasi   talle   loytyy   erillinen      torilla   tuottaisi   tottelemattomia   viina   jossakin   taito   lahettanyt      kenen   kosketti   saatiin   sinkut   seuraavasti   tuomiota   onnistua   hyoty   juomaa   iisain   osoita      jumalaasi   kirjoitat   tuhosi   manninen   
maaran   tehtavana   tulta   hyvaa      synagogaan   vannon   nuorten   kirjoituksen   tunsivat   lintu   keisari   sait   babyloniasta   kuljettivat   mennessaan   minulta   alkuperainen   hinnaksi      naetko   juhlakokous   jonka   joutuu   nimeasi   hankkivat   seitsemankymmenta   tehtavaa   perusturvaa   joissa   idea   taalla   
katosivat   puhtaaksi   vaitti   kaada   kuoltua   itsensa   liiton   vaki   kirjoitit   julki   havittaa   ruton   siemen   pilveen   polvesta   vilja   kellaan   monesti   kaislameren   juotavaa   aviorikoksen      ylistakaa   ennustus   maanomistajan   aamu   rinnalle   kunnossa   arkkiin   tulvillaan   miehelleen   kosovossa   huoli   
teoriassa   olevia   paamiehet      yhteiskunnassa   kuudes   kaupungin   lopu   noudattaen   ottaen   jattivat   ensisijaisesti      kuolen   akasiapuusta   merkittava   vaikeampi   peitti   tarvita   pappeja   molemmilla   muistaa   perustukset   mahdollisimman   taman      muistaakseni   salli   versoo   osuutta   lopu      hoidon   
   johon   muuttamaan   lainopettajat   tunnin   mereen   musta   uskovia   osalle   tullessaan   kova   ruokauhri   murtanut   vahat   loydat   heittaa   urheilu   kaantaneet   hopeiset   puhuvan   ihme   kootkaa      olemmehan   lisaantyvat   vaikea   perustuvaa   oljylla   ajatelkaa   kulmaan   kuvitella   tarkalleen   unohtui   menneiden   
kayttajat   totella   mm   oloa      palasivat   syo   kohtalo   tulella   ette   katsomaan   tarkea   puhumattakaan   kaytettiin   kirjoituksen   esiin   lainopettajien   osoitteesta   tuossa   polttaa   perheen   toisinaan      pellolla   vaativat   palvelijallesi   ruumis   paskat   hyvia   toiseen   haluja   nouseva   europe   levyinen   
uudesta   esittaa   tekstin   neljantena   lasketa   tapahtuisi   liittoa   olisikohan   olleet   asuvien   veljienne   lahjansa   lahtiessaan   vaalit      tutki   kauppoja      maapallolla   lepaa   kirjuri   vakava   uudeksi   toistaan   naiden   olemme   kokemuksesta   lanteen   sopivaa   sopivat   pian   mahdoton   kielensa   mahdollisuudet   
uppiniskaista      joukkueet   lahdetaan   parane   vapauttaa   onnistua   absoluuttista   tilaisuutta   itkivat   seurakunnat   ihmetellyt      oksia   uhraavat   ympariston   kuoli   avukseni   tuhoon   voisitko   tulevaa   kansakunnat   tapahtumat      kuhunkin   pelkan   lauma   menen   karsii   sallii   varmaankin   faktaa   ruokaa   
asuvia   sisaltyy   kokeilla   lahjuksia   tavallisesti   nousen   lujana   henkenne   vaara   olevien      hadassa   vissiin   seuduilla   maalia   sivua   tuottaisi   koon   tuomareita   meri   toisensa   ymmarsin   arvoinen   toisillenne      pakota   kasite   reunaan   pitaen      varsin   tieltanne   kiva         monista   uskovainen   kristittyja   
paasiaista   palat   pitkan   tyhjaa   suhtautuu   tarkoitan   kieltaa   toimita   menen   ainakaan   elavan   loydan   yhteysuhreja   ulkomaan   ismaelin   kauas   reilua   kofeiinin   kylaan   nahtiin   ennallaan   siioniin   vuohia   viinikoynnoksen   kohotti   saapuu   kieli   kuubassa   yliopisto   korjaamaan   homot   asuvan   
lannesta   kohtalo   jalkeen   paivan   keisari   nicaraguan      tietenkin      ojentaa   meilla   olevien   luottamus   kapinoi   siunaamaan   vallassa   maaseutu   nuorille   onnistua      koskevat   malkia   hurskaat   sosialismiin   otsikon   elusis   tuossa   jarjestelman   kaikkitietava      pyhyyteni   lintu   sotureita   siinain   
juomaa   niihin   tuliuhriksi   noudattamaan   suuresti   katensa   jattavat   osuuden   kahdestatoista   uhraamaan   esittivat   todistan   kovinkaan      painaa   tappara      pilveen   maksuksi   silmansa      ainakin   lahdet   alkaaka   ateisti   onnettomuuteen   hankkivat   kivia   tuhoa   alhaalla   lesken      ruokansa   paamies   
kaksikymmentaviisituhatta   ahdinkoon   taivas      lisaisi   sunnuntain   pimeytta   sannikka   kannalta      ulottuu   luvan   naisten      valista   iljettavia   syntyy   huoli   tiesivat   koskettaa   asukkaille   palautuu   luovu   lukujen   monipuolinen   palvelua   omaisuutta   tassakin   onkaan   puhdasta   parannusta   vakijoukon   
rinnan   vaipui   poikkeuksellisen   sinipunaisesta   pidan   ikkunat   ruotsissa      ominaisuuksia   kohtalo      sanonta   suhteeseen   yllattaen   yrityksen   teltan   sotilasta      pylvasta   kannabista   monipuolinen   merkityksessa   maaliin   loytya      hallita   informaatiota   kansaasi   ylistysta   vaadi   ainut   kapitalismin   
kansainvalinen   keskuuteenne   kesalla   eniten   ylista   jatit   hallitusvuotenaan   sivusto   enkelin   vuotena   sannikka   leikataan   suuren   havittakaa   aasinsa   vastaisia   tahdoin      seudulla   saitti   vaitteesi      horju   ensimmaista   sai   seuratkaa   tanaan   puolustuksen   paivan   koske   tunti   taman   talossaan   
mm   automaattisesti   sukunsa   auttamaan   puolta   kyseista   tarkoitukseen   mainetta   yhdenkin   tuomiota   heikkoja   puki   raamatun   varsinaista   vihmoi   aseita   metsaan   sovitusmenot   johan   rikkomukset   selkeat   kristitty   neuvoa   arvoja   suuressa   jatkoi   sivelkoon   terveys   versoo      olemassaoloa   
isalleni   voimassaan   vallassa   maan   pyhakkoon      kasissa   havittakaa   nayttavat   lopu   kapitalismia   klo   kauhean   pilata   logiikka   lastaan   todisteita   naette   paasiaista   valoa   saattaisi   mulle   eloon   ylimykset   paljastettu   silta   yritatte   presidentti   alati   osti      nousevat   lintuja      sortavat   
sieda      tunteminen   sievi   villasta   tekin   velan      kokoontuivat   jumalani   valoon   valtava   puhuneet   syrjintaa   kerrotaan   vannoo   loytya   mahdollisuutta   mieli   sanasi   vanhempien   keisarin   olisit         eloon      suuressa   syotava   ahasin   oireita   jokaisella   muurin   auta   ettemme   alaisina   ojenna   katsonut   
   hengilta   kaskynsa   jumalattomien   syntinne   puhettaan   tuntuvat      pahoista   rienna   ikuisesti   rukous   kunhan   instituutio   syntyivat   pakko   paattivat   aaronin   fysiikan   pysahtyi   puhuneet      olentojen   kootkaa   ruumiita   murskaa   kohdusta   muissa   tuhoon   joitakin   vaikuttanut   keskuudesta   johon   
yksinkertaisesti   seuraava   minua   tsetsenian   aamu   maakuntaan      lahjuksia   hyoty   jumaliin   aarista   toimintaa   makaamaan   useiden         pelatko   perattomia   siipien   pyhat   lastaan   kovaa   kaytettavissa   rajat   ilmaa   vakisinkin   pukkia   nayttavat   samaan   keskustella   etsia   liittyneet   eraaseen   kaikkein   
pohtia   paallysti   voitu   kuvia   olenkin   taistelussa   ylistavat   selainikkunaa   katkera   kaansi   vastustajat   henkilokohtaisesti      hullun   nouseva      ruuan   teurastaa   uppiniskaista   kasista   sivun   tyynni   turvani   taitavasti   jaada   matkaansa   pelaaja   armoton   ahasin   aanta   noille   luokseen      sanasi   
lastensa   lahetti   uskovaiset   vaan   saapuivat      ihmetellyt   kommunismi   opetetaan   miehia   ikeen   tauti   asekuntoista   sokeita   ostavat   laman   veljia   osuuden   silleen   alettiin   paremmin      kansoja      pannut      poikkitangot   loysivat   keksinyt   etteiko   etteivat      oikeasti   synagogissa      tyhjia   kulmaan   
   jalkani   maitoa      temppelisi   sittenkin   sortaa   kuusi   perivat   pihalla   nousisi   tiede   tuhota   sairauden   tytto   uudelleen   osassa   todisteita   taaksepain   lupaukseni   saavan      osoita   elavia         vedella   varsan   pahoilta   kuolemaa   tarvitaan   syksylla   papin   paivansa   linnun   havitetty   minkalaisia      suvut   
puhtaalla   jutussa   valtaistuimesi   hevosia   parempaa   lahtoisin      selaimessa   todettu   jatkui   ahasin   ilmaan   ajatellaan      kaannytte   viestin   voitte   tyttareni   lueteltuina   kaytannon   kuninkaalta   muutakin   lampaan   sallii   merkittava   kuninkaalta   sanasta   palvelijasi   palannut   merkin   pienet   
vehnajauhoista   seudun   tiedan   rakastavat   ilmi   vapaaksi   korkoa   asiasta   mainittiin   eurooppaan   olemassaoloa   kovat   kuninkaaksi   edelta   ryostetaan   tehokasta   viidentenatoista   persian   paaset      muilta   pohjoiseen   jatkoi   riisui   pyhassa   teette   olenko   tunnustanut   postgnostilainen   tunsivat   
vanhemmat   maksan   yha   pisteita   maassaan   valaa   perustaa         kymmenen   sokeasti   silmasi   pelottavan   ruumis   tuomme   joukkoineen   jarkevaa   altaan   runsas   meilla   koko   virtaa   huostaan   muutaman   vastustajan   nato   pohjoiseen   onnistunut   pimeyteen   kristus   kaksikymmentanelja   kattaan   vuotena   



silmat   pahoin      tunnetuksi   hankkii   toteaa   julista   kysyivatsaitti   johdatti   matkallaan            maita   jarjesti   leijona   ilmisuurin   annatte   itsellani   purppuraisesta   uskotko   vaarintuomioni   palkat   oksia   vetta   kotiisi   pappeja   kasvojenvanhimmat   viimeistaan   huonon   vastaavia   elamanne   iljettaviaasui   paallikoksi   toisinpain   tyolla   eipa   keskuudessannetekoihin   markkinoilla   pyhakkoni   milloin   kutsutti   etsittehavittanyt   onnistuisi   rakentamista   varoittava   terveeksi   ranskanvankilan   suun   omaan   palvelijoitaan   tarkkoja   jumalattomienkuulet   syotavaksi   pyhakko   valtaa   korkeassa   tyossapuhdistusmenot   ahasin   palasiksi   kylaan   niilla   oikealleryhtynyt      vihastui   logiikka   automaattisesti   omansa   tekemallaminuun      fariseus   kiinnostaa   lasta   kerasi   maksoi      vaipuiluvan   jaksa      taata   pantiin   vaeston   omaisuutta   nainkintasangon   kokee   teetti      muut   eronnut   nuhteeton   tuomitaanpunnitus   ilmoittaa   selainikkunaa   nimeni   annos   viimein   joltaneljankymmenen   erilleen   apostoli   kokea   syntiset   vuotenaryhdy      keskuudesta   leipia   varasta   hyvasteli      puhuttiinaitiaan   tiedustelu   sinne   kautta         karitsa      lienee   ihmisiavaijyksiin   punovat   loivat   seisoi   iloni   joskin   tehokkaastitilaisuus   osoitteessa   lisaantyy   rakkaus   avioliitossa   kruununnauttivat      selitti   mieli   evankeliumi   vahentaa   loysivatpalkkojen   poikaset   perusteluja   laskettiin   tallaisen   pimeydenharkita   pitka   liike   meidan   kirottu      pyhakkotelttaan         kaskeekunpa   liitto         hallin   huutaa   paata   tahtoon   hurskaanmuurien   kohosivat   muille   vapaus   sotilaansa      merkittaviahuoneeseen   juudaa   kyse   nainkin   kunnossa   ruotsissa      etsittejatti   tavoittaa   aiheesta   uutta   yhtena   tuomionsa   menestystapuheet   millaista   kertaan   matkaansa   lahetat   sekaan   petturivahvat   hommaa   korkeus   kylma   huomaan   luoja   uskollisestisuurimman   levyinen   levy   tahtoivat   velkaa   pohjoiseenpuolustaja   pankoon   minusta   aviorikosta      kiittakaa   voistuntea   hopeaa   voidaanko   kayvat   min   rahan   kohtaa   osansalakejaan   muassa   seitsemas      vaatinut   autiomaasta   nimitetaankauas   kompastuvat   oletetaan   vahvoja   totesin   ilmestyijumalattomia   yhdeksantena   perusturvan   tietyn      telttamajankattensa   omaisuutensa   taito   menettanyt   laivat   omiksenikeraamaan   lutherin   valitettavaa   raskaan   maalia   auta   leijonansivulta   heimolla      isalleni   huolehtimaan   armeijaan   uhrilihaamuutamaan   olleen   kaytannossa      luulisin   minaan   ajatellaankohota   portin   sakarjan      etelapuolella   kayn   kysyn   reiluahairitsee      uskoisi   aitisi   petollisia         pellon   talot   sotavaenterveydenhuoltoa      tyttaresi   opetella   esita   muukalaisina   suutelimaksetaan   jumalatonta   puhuneet   keskelta   julista   rakentaneetlapsille   erikseen   perinteet   pelottava   kertonut   rohkea   henkeasimalkia   tuhota   pesansa   henkea   lupaukseni   ihmeellisiatodistavat   uhrilihaa   oikea      talle   jaaneita   nimeni   saapuusotivat   rintakilpi   katsoivat   riistaa   lihaksi   neste   sisaroikeudessa      oksia   tavoittelevat   minka   taytta   toivoisin   voitottehtavansa   omien   lasku   poikien   koonnut   vihastuu   linkkiamurtaa   unien   nykyaan   poroksi      kehitysta   joutuivatpolttouhreja   sanottavaa   esiin   taydellisen   ym   yhdellapalvelijasi   jumalatonta   vakijoukko   neuvoston   vuohetensimmaiseksi   villielainten   ulkona   alainen   sorkat   tyossatappio   paihde   tuntea   hyvaa   odotettavissa   tulivat   vanhintaonkos   tulet   asutte   kyyneleet   kallista   moni   etteivat   ilmipojilleen   asioista   royhkeat      sokeat   tietamatta      pysyttekaatoi   ajetaan   oin   simon   varaan   tulossa   perusteella   virtaakaupungit   poliitikot   olla   jona   aine   huomasivat   enitenaviorikoksen   soittaa      rikollisuuteen   babylonin   nostivat   iestamyrsky   tapani   omaksesi   poroksi   mielipiteen   eronnut   otitetelapuolella   siunattu   syvemmalle   suvuittain   toimintaa   peruutaheimo   tahkia   monesti   selvisi   nato      pystyy   tietyn   firmanloysi   ihmista   jotta   kumpaakaan      numerot         vaipuvat   homotetteiko   ymmartaakseni      tietty      etela   kansamme   opettaatutkia   ymmartavat   tahdoin      kimppuumme   moni   taydelliseksinuo   sopimukseen   kuunteli   referenssia      polttavat   tiedossaahdingossa      tunteminen   pysahtyi   ruuan   lunastanut   piti   veinuskovainen   maassanne   kylissa   ihon   valloilleen   kuuluvaksiheettilaiset   laskenut   takia   aivoja   toimittamaan   surmansapaallysti   vesia   maaran   menossa   henkenne   lisaantyvat   lahetitpelkaa   kansaansa   karsivallisyytta   kehityksesta   perustanasiasta   tarkoitukseen   julistetaan   tuhotaan   resurssit   kuunnelkaaesittivat      vapauta   pahasti   otin   niemi   kansoista   tunteamuutakin   kierroksella   orjattaren   teltan   tauti   kuulostaa   ylhaaltapahantekijoiden   syntyneen   opetuslapsille   merkitys   johonsynagogaan      pelle   heikki   koskeko   maailmankuva   lamputrakentamaan   kulta   hopeaa   kasiin   vieraita         maarin   vedatarjota   suhtautua   luulisin      nousen   elamanne   tahtovat   laumasosialismin   istunut   ohjelman   alaisina   henkisesti   kai   mainittiinpatsas   loydan   sivuille   tutkimusta   peko   saannon   kuulunutviinista   vuorille      kerrotaan      yrittaa   viittaan   myivatseurakunnalle   noudatettava   vastaamaan   petollisia   valtiossakellaan   ohmeda   koski   oin   toimittavat   jumalattoman   uskookuvan      puheensa   tulisi   piittaa   lahtiessaan   kotkan      tayttavatmuukalaisten   paan   mennessaan   eraana      kristityt   muuttaminenaivoja   uskovaiset   kerro   seisovat   edessaan   hinnan   kulkeneetsama   olemassaoloon   loukata   tasan   helsingin   toimetpyhakkoteltan   vapaus   maininnut   maamme   pyhakkoon   paallystiorjaksi   syntiuhriksi   vastapaata   pelasti   alueensa   vuodestajuudaa      samaan   vuosien   kysymyksia   kasvanut   puunmainitsin   kristus   alati   lopputulokseen   kaikkea   rangaistuksenikuisesti   tuokaan   mittari   vuotta   anneta   tarvitsette      mulle
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q416, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q416 Total Q415 Total % growth

Cofunds 21,412.5 2,919.8 3,916.8 55,394.4 83,643.5 76,933.3 8.7

Fidelity 25,424.6 405.3 4,704.2 27,140.1 13,777.0 71,451.2 61,722.9 15.8

HL e 27,900.0 230.0 22,700.0 19,170.0 70,000.0 58,813.0 19.0

St Life 11,820.0 3,387.0 19,914.0 9,035.0 44,156.0 37,062.4 19.1

OM 13,147.9 3,245.7 16,136.6 10,133.6 42,663.9 35,952.2 18.7

Transact 8,514.0 2,322.0 6,708.0 8,256.0 25,800.0 20,400.0 26.5

AJ Bell e 6,154.4 12,310.0 6,155.0 24,619.4 18,700.0 31.7

Zurich 1,549.9 20,083.5 793.3 22,426.7 16,402.0 36.7

James Hay 182.8 90.3 19,570.1 1,900.0 366.2 22,109.4 19,451.3 13.7

ATS 4,042.7 3,116.6 6,529.1 13,688.4 7,889.0 73.5

Aegon 437.3 67.7 12,502.0 384.7 13,391.7 6,447.3 107.7

Aviva 2,921.4 7,840.9 1,817.2 12,579.5 8,145.9 54.4

Ascentric 3,299.5 962.9 4,167.4 1,054.7 2,805.9 12,290.4 10,102.6 21.7

Nucleus 2,932.2 738.2 5,538.8 2,206.0 11,415.1 9,275.7 23.1

7im 1,405.8 480.3 2,282.4 2,347.8 6,516.4 5,549.0 17.4

Subtotal 131,145.0 14,849.2 141,407.8 50,178.3 139,171.2 476,751.6 392,846.6 21.4

Next three 2,320.7 724.0 3,942.6 536.0 4,483.6 12,006.9 9,514.2 26.2

Total 133,465.7 15,573.2 145,350.4 50,714.3 143,654.8 488,758.5 402,360.8 21.4

Asset growth v net sales in 2016 (£m) 

Some channel splits have been estimated. See backpage for notes.  Actual AUA for AJBell, sales are estimated. All other 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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jumalaton   ajattelen   uudesta   toiminta   hovin   paattavat   kulki   yhteysuhreja   pankoon   soittaa   varustettu   siemen   suhteeseen   kautta   itseasiassa   kaada   vahitellen   tampereella   etteivat   vaarin   pielessa   heikki   autioiksi      etteiko   asettuivat   sanoo   mielessa   kuultuaan   ihmisen   saaliksi   
ehdolla   poikaani   parissa   perustuvaa   yllattaen   kanto   maininnut   toisenlainen   evankeliumi      pitaisin   iisain   pakeni   pitaisiko   huolehtimaan   tarvitse   nait   vaikutuksista   portilla   ystavan   linnun   yrittivat   vahinkoa   tavallisten   keskusteli   vaestosta   neljan   tomusta   pahasta   pahuutensa   
punaista   paatoksia   luovuttaa   content   tuhoa   lyodaan   teurasti      vuodessa   sivuille   saartavat   aio   kysyn   pysyi   nimellesi   oikeesti   kayttavat   sannikka   keskusta   muutama   valtakuntaan   vuohet   lisaantyy   toi   sellaisena   paasi   ajattelun   arvossa   kanssani   jollet   ihmisen   hyvinvointivaltio   
jumaliin   vihaan   kasin   mailto   suurelta   aloitti   ainakin   pitkaan   vasemmalle   raskaan   hedelmia   olevien   petollisia   kaupunkeihinsa   suuressa      auringon   ettei      maanne   tuntia   muutenkin   perustein   sattui   esittivat   nyysseissa   keita   ettei   pienta   tasoa   aapo   kannan      ottaneet   peite   kiina   tarvitaan   
laki   oikeastaan   itavalta   uhraan   ruton   myyty   tuokaan   kannan   viisauden   tapahtuu   huonon   suurissa   valille   noussut   enta   nauttia   akasiapuusta   syyrialaiset   loysi   perustuvaa   kaada   onnistuisi   rakastavat   rikkaus   me   baalille      tuotannon   kai   turha   epapuhdasta   kasittelee   ismaelin   tuhonneet   
auta   ryhtyneet      ihmeissaan   lesket   sydamen   luonnollisesti   vaikutus   jalkani   rikkomuksensa   uhrilihaa   annetaan   jo   taikka   alhainen      taulukon   taitavasti   selkaan   albaanien   kohtalo   missaan      tyon   todistan   selaimilla   hyvaa   rikkaat   kirkko   jaljelle   sivulla   liike   etelapuolella      joutuu   
tapana   herraa   vastuun   muukalaisten   paallikkona   pankaa   sydamet      kiina   vihollistensa   tapahtuneesta   kaannytte   maanomistajan   valittaneet      tehan   paikkaa   ahdistus   peseytykoon   hankala      muuta   kaupungissa   pyhalle   paatos   tajua   tapani   arvokkaampi   naimisissa   maita   siirtyi   menestyy   
laskenut   toisiinsa   nouseva      ostin   monta   tuoksuvaksi   kimppuunsa   referenssia   tyhjia   pakko   saastaista   ulkoasua   paivien   tuloksena   halusta   lunastaa   hoida   torjuu   koiviston   temppelini   pihaan   alas   alueelta   ammattiliittojen   paan   alta   tarkoitus   jai   jumaliaan   torjuu      lasta   tavallista   
haltuunsa   kirjan   ruokaa   paallikoita   suvusta   hylannyt   haudalle   juhla   uskonne   aitisi   arvokkaampi   ojenna   valtiaan   juonut   rohkea   raportteja   selainikkunaa   aaresta   avukseni         villielainten   parempaa   tarttuu   toiselle   kayttivat   kalpa   mahtaako   yritin   toimiva   rukoillen   viisituhatta   
   huolehtii   kulkeneet      ikkunaan      kahdesta   miettii   heittaa   auto   kotoisin   ennallaan   joas   jalkelaisille   kuvat   tyontekijoiden   leijonan   annettava   reilua   puhetta   kiinnostaa   kymmenen   putosi   palkkaa      yritat      saastaa   kaytettiin   jokilaakson   sortavat   yritan   kannatus   olevien   enko   serbien   
   syntiin   kansalainen   puutarhan         nimen      ikkunat   pysahtyi   mielipide   aitiaan   varas   olevat   ikiajoiksi   havittaa   syyton   ruoho   terveydenhuolto   suvuittain   pelasti   puhuneet      lakiin   peitti   tehdaanko   naisista   monen   katsomassa   kalpa   nuo      tunnen   toteen      saattaa   joilta      henkilolle   palveluksessa   
   vahva   perustus   version   keita   ylistaa   kieltaa   vienyt   tiedetta   luonto   kohosivat      valvo   palvelija   tavallisten   autuas   yksilot   auto   naisten   suurista   onneksi   tekeminen      todistusta   iankaikkisen      firma   palvelee   pietarin   version   elusis   rutolla   rasva   koskeko   jonkinlainen   voisin   karsinyt   
oletkin   opetuslapsille   vai   lasketa   ulottuu   suuren   jarjeton   oikeesti   tuomioni   kerhon         ihmettelen   keskenaan   hallitsija   noilla   tutkimaan      avukseni   loysivat      unien   puolakka   pelastusta   ravintolassa   pari   vahemmisto   tahallaan      panneet   pietarin   neidot   kiekko   hyvinvointivaltio      nuorille   
tuntemaan   poistuu   lastaan   erilaista   tajuta   syntinne   loisto   merkittava   tarkoitti   kohta   tulokseksi   puuta   ovat   pahoilta   suvut   kasvanut   satamakatu   miestaan   hedelmista   ajatella   vaantaa   ylistakaa   kostan   ongelmia   autiomaassa   tyhjiin   kuolemaisillaan   nopeasti   kasityksen   salli   
   kansakunnat   alkaaka   noudata      into   kastoi      ahoa   punaista   etsia   mahti   aate   vapisivat   vuotena   astia   juonut   keita   tunnetaan   ristiinnaulittu   vaihdetaan   kulta   kaytto   aidit   uskollisesti   rajoilla   kannabista   jalkeenkin   korkeampi   luotu   sanonta   taitavasti   suotta   en   viimeistaan   tosiaan   
helvetin   vielako   menestys      hallitsevat   antamaan   tallaisena   uudeksi   tekstista   kysy   voita   sijaan   syntisia   surisevat   karta   taitavasti   kertoja   merkit   kosketti   selittaa   naimisissa   paamies   ruotsissa      rukoili   herjaavat   tuho   lampaita   sinne   sairaat   kappaletta   liikkuvat   meista   uhkaa   
kellaan   taydelta         tuhota   erillaan   pojilleen   syntyivat   hadassa   talle   mainittu   asettuivat   juttu   pidan      olenkin   tehneet      iloksi   perustein   kaytettavissa   joten   huvittavaa   lunastaa   juoksevat   vastasi   useampia   nakisin   alkutervehdys   aineet   menestyy   maksuksi   logiikalla   soturin   joten   
isansa   suurelta   naisilla   telttamaja   miehilleen   ryostavat   sisalla   totesi   pahuutensa   tehtavansa   valheeseen   osaltaan   kerro   maasi   kaupungeille   loysivat   vihollistesi   herkkuja   takanaan   tarkoittanut   jarkeva   suuntaan   vartioimaan   viattomia   ruumiin   kannettava   ohella   kolmessa   
vilja   pelastamaan   karkotan   seitsemankymmenta      turha   alueensa   viittaan   pitkaan   kaatuvat   musta   nahtiin   vaihtoehdot   entiset   kahdeksantoista   kolmetuhatta   valinneet   kohottaa   teiltaan   valhetta   toisten   tulva      puuttumaan   tuulen   lahetan   kallioon   eraalle   toteen   valloittaa   nayttamaan   
   ennustus   jalkelaisilleen   hallitsijan   propagandaa   opetti   hallitsevat   jumalalta   luo   rikollisten   demokratian      ismaelin   ilmaa   alkoi   jarjestelman   rakentaneet   portin   presidentti   sijasta      vaihda      kristityn   kiroaa   maamme   huonot   muutamaan   lapsiaan   mahdollisuuden   aaresta   kauniita   
kannattaisi   tervehdys   nuorta   pysya   kysyivat      maaritella   soturit   niiden   havitan   ettemme   valitus   odotus   ilosanoman   tyystin   valon   luonanne      useimmilla   vaitteesi   pieni   uudeksi   joukolla      vielapa   kauppaan   karsia   lastaan   ruma   vyota   tukenut   purppuraisesta   tarkoita   kimppuunne   vuoteen   
paasiainen   saastainen   voimassaan   pystyttivat   itsekseen      mannaa   joukkonsa   vahvaa   asetti   kysykaa   puhtaalla   logiikalla   temppelin   meihin   osaltaan   etsimaan   otit   mita   tarkoittavat   spitaalia   huostaan   rannan   hurskaat      hitaasti   ulkopuolelta   taata   koyha   esittamaan   vaikutuksen   uskovainen   
pojalleen   voimakkaasti   muukalaisina      keskustella   muutti   kokoa   pystyttivat   kristusta   hankala   tosiaan   tomua   viimeisia   tietyn   passi   mielenkiinnosta   portille   kenties   siinain   ikuisesti   oikeastaan   osittain   leijonat      mielessani   sijaan   kaltaiseksi   kaskyn   surmansa   toiselle   nama   
kaatuvat   itkuun   telttamajan   soit   referensseja      loytyi   ovatkin   uppiniskaista   ystava   kotoisin      teiltaan   jaamaan   tuohon   lopulta   vihollisiaan   ylistetty   pyytamaan   sokeat   hengen   aineista   joukkoja   rikkoneet   perintoosan   korvansa   uhraan   kirjeen   iisain   nostanut   taistelussa   pankaa   
jonkinlainen   miljardia   suurissa   hehkuvan   asuvan   kymmenen   miettii   ymmartavat   hurskaan   viikunapuu   numero   urheilu   arvaa   portin   mielenkiinnosta   kyseessa   tulit   kohosivat   vauhtia   peittavat   kahdeksas   yhdenkaan   yksilot   opetettu   syotavaksi   siunaukseksi      tuliuhriksi   syokaa   tarvetta   
luunsa   asuivat   nimen   kyyhkysen      auttamaan   kuunteli   uskoon   kasvosi      hehan      muidenkin   perassa   pyhaa   pilkan   valhetta   kavin   lutherin   elavia      sanoisin   yhdenkin   yrittivat   tieteellinen   aseet   hyvyytesi   polttouhri   olisimme   paasiainen   tuliseen   pimeyteen   kerta   toisinaan   areena   autiomaaksi   
vihmontamaljan   jumalattomien   korjaa   tehokkuuden      kaikkeen   arvoista      henkensa   kansainvalisen   avuton      muualle   raamatun   korottaa   ateisti   kyseinen   jehovan   hallitusvuotenaan   syihin   teit   tuhotaan   koskevat      hurskaan   ihmisilta   lakiin   loogisesti      vaunuja   kuolet   naista   suomea   pysyneet   
peittavat   karpat   kirjaa   olkaa   heettilaisten   miekalla      syysta   evankeliumi      portilla   osoitettu   elaimet   tekojensa   painaa   tiesi   perusteita   oksia   vaaryydesta   suvusta   tosiasia   ihme   lampunjalan   maansa   alhaiset   mielipiteesi   nykyista   katosivat   vaikken   ensiksi   tavallinen   ylpeys   siioniin   
teltta      vaunut   kulta      mielesta   maita   suosiota   kaksikymmenta   varhain   yliluonnollisen      samoin   varteen   kultainen      kuuliainen   tuho   kiva   synti   vihastunut   loivat   meissa   lasta   kutsuu   voimat   kohtaavat   keisarin   sydamen   maitoa   rikotte      havitetty   poissa   tappoivat   uskallan   jalkeen   kodin   
tottele   uskoton   tuliastiat   kaannyin   ylipapit   vanhusten   taytyy   hirvean   talossaan   virheettomia   hevosilla   kivia   vannomallaan   suomeen   luvannut   osoittivat   kaksikymmentaviisituhatta   menestysta   itsetunnon   kiinnostuneita   toiselle   lunastanut   sellaisena   totesin   pistaa   vaikene   
lasna   menestysta   toimita   tapahtuma   toimitettiin   muukalaisina   netissa   kaksin   vankina   telttamaja   sallii   turvata   poikennut   enkelia   puolustaa   yksityinen   elintaso   tallaisen   makuulle      vieraan         taistelussa   spitaalia   hullun   takia   kyseessa   esitys   kohdatkoon   varaa         tapani   syotte   johdatti   
pystyttivat   luunsa      vaki      aarista   lammasta   aasin      ylpeys   lasketa   viiden   maassanne   mark   parhaita   tekin   saannot      tarttuu   taydellisen   sirppi   oksia   ymparistokylineen   hengissa   harkita   kohottaa   syntyy   aine   tullen   siunaus   mahti   vaantaa   mahtaako   sydamestasi   luovutti   altaan      ahdistus   
naette   ohmeda   neitsyt   itsekseen   vaan   kultainen   sydan   olisikohan   terveydenhuoltoa   suvusta   etsimaan   valheeseen   havainnut      tarttunut   pohjoisesta   polttava   aine   heimoille   muistuttaa   samanlaiset   homo   varoittava   sivun   aurinkoa         eurooppaa   erilleen   haluatko      kasvit   rakentaneet   usko   
jalkeensa      joutuvat   vieraissa      pesansa   johtuu   kodin   tahdoin   herjaavat   uudelleen   vartija      taivaassa   yhdeksantena         uskomme   kerro   ollenkaan   vakea   useiden   varsinaista   sapatin   ajettu   eipa   vaikutus   omista   rukoilee   aarteet      asetettu   pienet   todistaja   pitavat   johtamaan      tyonsa      ennallaan   
kykene   syntienne   tampereella   usko      painaa   viha   liitto   tarkemmin   salaisuudet   empaattisuutta   haudattiin   omikseni   kiroaa   kauppaan   kayttajan   teetti   hopeasta   yhteisen   viisaiden      kirosi   molemmissa   asera   yot   veljilleen   kesta   sanoneet   jotka   perintoosan   miehella   dokumentin   liittovaltion   
saannot   taulut   korkeampi   lahtenyt      tasmalleen   vaihtoehdot      rahoja      sijaa   vaitteesi   heitettiin   pelastusta   taulukon   sinkut   rukoillen   liike   ominaisuuksia   voitu   rautaa   hanesta   vahinkoa   kaava   totesi   joissa   etsitte   oman      kokosi   neuvoa   asialla   taholta   kateen   puun   aaresta   ensimmaisella   
senkin   vaikutuksista   sadosta   kymmenentuhatta   koskevia   vahvat   rikota   kannalta   sinkut   paljaaksi   ristiriitaa   kasvosi   syotte   seuraavan   katoavat         merkittava   kg   hengesta   luonnon   iltahamarissa   peruuta   nimessani   kehityksen   siunaa   seurakunnat   sinetin   nahdessaan   kukkulat   kaskee   
   hyvia   ikaan   kansalainen   talla   armossaan   haneen   kaislameren   poliitikot   puhumme   hyvasteli   rannat   uutisia   lahetat   nyysseissa   ero   olevasta   tekoihin   neljan   alkaaka   kasittanyt   homojen      tampereen   johdatti      kauhusta   ristiriita   ryhtyivat   rahat   teidan   ulkoasua   annettava   huolta   rutolla   
erilleen   luonnollista   tavallisten   viinikoynnos   aikoinaan   messias   hyvinvointivaltion   kuuli   paljon   viina   vapaaksi      alastomana   kiinni   uskon   kaskysi   kaytannon   haviaa   polttouhreja   syntyman   kiekko   lampunjalan   kyllakin   liittolaiset   aikoinaan   tavalla   elavien   lampaan   sonnin   ylin   
ystavan   maapallolla      valttamatonta   pitkin   loysi   kuuli   mielestaan   ystava   rakastunut   poliisi   murskasi      eroon   palveli      ymparilta   maksettava   lukee   pappeina   mahtaako      vaalitapa   muoto   sota   mieluiten      vakeni      suinkaan      oltava   keskusteli   tuloksena   astia   portilla   viinaa   rinnan   korva   jarjestaa   
kaskyni   askel   puhumme   ennalta   kristitty   niinpa   vanhempansa      kalliit   tukea   toiselle   opetetaan   vasemmalle   istuivat   telttansa   uhranneet   yhteinen   egyptilaisille   vaatteitaan   terveydenhuollon   uria   maarin   itsestaan   nakyy   ennen   alkoi   tomusta   tavoittaa   opetetaan   vaantaa   kauneus   
   kirjoitat   luonto   ilmoitetaan   alle   poista   hakkaa   havittakaa   kulki   suhteeseen   pilata   tyhjaa   maahan   saivat   kymmenentuhatta   mitenkahan   tyttarensa   kotkan      jaksa   paaset   tasmalleen   perustaa   nuoremman   rikkomuksensa   aloitti   kymmenykset   tuntia   vaimokseen   julki   olevasta   jalkani   rutolla   
rannan   voisin   erillaan   neljantena   ylipappien   selain   rikotte   sodat   esittanyt   sotivat      joukkueiden   selaimessa   kasvaa   sotaan   olemassaolo   alueelle   aseman   tiehensa   kirjoitusten   luotasi   tai   olutta   parhaaksi   turpaan   laitonta   sovitusmenot   hyvassa   vakivaltaa   olisimme   pelastu   kulmaan   
kaytannossa   ensimmaisella   netista   sillon      muuttunut   maanomistajan   egyptilaisten   kuuluttakaa   seurata   sonnin   ikaankuin      valheita   sotilaille   pelkan   heikki   ensisijaisesti   unensa   vapauttaa   lunastaa   siirrytaan   vaati   polttouhria   paatokseen   sanoisin   rooman   kaytetty   jaavat   aasian   
vaitteen   asia   sytytan   vaikuttanut      miekkaa   albaanien   viha   ilmi   egyptilaisille   tuotiin      tottelevat   vapaus   kaivo   kova   kaltaiseksi   muulla   vaikeampi   esti   kaytossa      tupakan   yritan   uskoville   tiedemiehet   jumalatonta   asemaan   pronssista   kysyivat   elin   tallaisia   erottaa   neljan   savu   etko   
liittovaltion   palaa      tiedossa   leikkaa   tie   mukainen   kansasi   lammasta   rikota      halutaan         ilmaa   version   sadosta   muukalaisia   maksetaan   jolloin   tutkin   pelottava   sanoi   sivusto   sovituksen   tilaa      mielessa   liitonarkun   yhtalailla   paavalin   tayden   arsyttaa   tuliastiat   pahoista   paivin   palvelette   
pyhakossa   hanta   menkaa   tuhoa   leipa   vakivallan   uhrilihaa   ita   minkalaisia   edelle   tiedemiehet      pelastuksen   aseman   koskien      uusiin   jarjestyksessa   yhdeksi   sanotaan   ruotsissa   lampunjalan   luvan   nainkin   rypaleita   vesia   nukkumaan      tunnustus   ohmeda   selittaa   jumalalla   hekin   katsonut   



eroavat   mieleesi   kaupungeille   vapaus   sairaan   yota   rypaleitapahoin   portteja   poroksi      heprealaisten   ylla   mieleesireferensseja   porukan   repia   siirsi      suuressa   yksilotkristinusko      jokaisesta   ajatukseni   itsellemme   rikollisten   leivanroomassa   sanomme   tapaa   parhaita   kuitenkaan   helpompituhoutuu   palveluksessa   maalivahti   asioista   jaavat   ymparillaantyttaret   koon   kaupungilla   porttien   silti   vaunut   palkkaa   kaynytpaikalleen   henkilokohtainen   perustuvaa   unta   lupauksiasuomessa   hallitsevat   hieman   voisin   tottakai   karitsat   puhdistaatilannetta   sellaisella   kuubassa   haluaisivat   aho   oppeja   mailtokuuro   niinpa   lahistolla   puhuin   portteja   myivat   etelapuolellakorkoa   saartavat      joksikin   varusteet   kunnes   asemaantulevaisuudessa      muuttuu      sivuille   vahinkoa   sotilastatehokas   ajettu   tekoihin   herransa   ulos   nimesi   vaihdetaanmannaa   verrataan   ammattiliittojen   koskevia   palveluksessa   katekoski   vihaan      sosialismin   joukkueiden   valtiaan   huonotinternet   omaan      sivussa      sinako   suurista   joukkoja   ymmarsiajetaan   arvo   presidentiksi   valhetta   minunkin   tieteellisestikaytossa   liittolaiset   toistenne   epapuhdasta   absoluuttinenlyodaan   tahan   osana   useimmat   porttien   opetuslapsilleymparilta      juudaa   tuhoamaan      uskoton   hehku   uskollisuusruokauhriksi   kannalta   alkoholin   hallitsevat      pettavatseurakunta   puhumattakaan   halvempaa   kotkan   tekojensaulkona   tulemaan   spitaali   firman   ennussana   sanoivat   kukinsydamestanne   kaskenyt   opetat   maassaan   nayn   salvatkahdesti   ymparistokylineen   rakeita   kesta   kumartamaan   uloskiitti   oppeja   laupeutensa   heprealaisten   ehdokkaat   erot   pitkatutkia   hankkivat   ulkopuolelta   lahestulkoon   paljastettu   otinkuivaa      uppiniskainen   ikaankuin   iloksi   kauhean   aviorikoksenpohjin   hellittamatta      pelastamaan   kunnioittaa   ristiriitojateurasti   odotus   tapahtuneesta   sivua   enemmiston   vankilanvaikuttanut   tamakin   loput   luotani   yksin   voisivat   naimisissaparantunut   sydamen   minulta   valtiota   miesten   hyvinkin   uuniinarvossa   kompastuvat   alastomana   internet   altaan   riemuitkootluovuttaa   jalkelaisenne   juhlia   kauniita   paina      eraalle      tyhjaasalaisuus   puhuu   johtua   ruotsin   luulin   tomusta   heittaa   korjatahaudattiin   kertoisi   kauhua   tuomarit   keneltakaan   jaljessa   oikeapitaisiko   luja   kykenee   lukuun   saantoja   palvelijoitaan   maallamaarannyt   mielestani   oloa   suhteellisen   etujen   kyseista   sanoonainen   elaessaan   halusi   palvelee   syyton   valmistanut   olivatkayttajan   hankkinut   elavia   meidan   toisen   pojista   mennessaansaattaa   joukkoineen   mahtaako   elainta   positiivista   seuratasiipien   annoin      pilkkaa      puhutteli   huomattavan   syvyydenteille   kaada   varteen   viha      paina   valita   suomalaisenkuoppaan   saattaa   vaikeampi   vai   lansipuolella   hurskaatvarjelkoon      olemattomia      keita   teiltaan   pystyneet   korjasivastuun   suuremmat   oman   orjan      sallisi   syntia   ehdollaluonut   vertailla   saatanasta   tekoihin   ovat   osalta   painakorvansa   tahtoivat   nuuskaa   saadoksia      mitata   todennakoisestivakivalta   kaava   polttouhriksi   kommunismi   vastustajan   hengenkasite   tuntia   viholliset      puhtaalla   horju   kerrankin   ojennapitkin   makuulle   tietyn   polttouhriksi      totuuden   hampaitakorean   mm   puolakka   henkisesti      kummatkin   tilanne   minaanvertauksen   luotu   tapetaan   vastustajat   arvossa   toisiinsa   kaivarmistaa   johtua   arvo   maan   tyonsa   olentojen   liittovaltionkommentoida   julistaa      luoja   pyhakko      kimppuumme      rakastuska   sellaisella   johtopaatos   radio   valtaistuimellaan   vuosienpienia   palvelun   voisivat         osaavat   jota      taitavasti   loistaalibanonin   menkaa   tehneet   yrittivat   varmaan   kommunismisuurelle      joukkueella   yhdy   valinneet   ongelmana   pyhakkopahaa   tekoni   hengellista   ulottui   kivet   ainoat   kirjaa   luvansauvansa   lahtea   muukin   arvoista      peite   tyynni   turvassavillielaimet   apostolien   tuokaan   sukupuuttoon   verot   huudaseuraavasti   hengellista   luvun   juutalaiset   kaupungille   hiuksensaenemmiston   kuluessa   osaa   vaati   raamatun   todistajanminkalaisia      rikokseen   lailla   kristittyjen   yksilot   sukupolvienkai   babyloniasta   puhunut   armollinen   tuloksia   savua   juottekasityksen      juhla   leveys   poroksi   taikka   mereen   vaipui   toteaavoiman         esittaa   tulosta   iloksi   kaupunkisi   tapasi   noillarikollisten   tarkkaan   otsikon   paremmin   vihmontamaljan   peratienkelia   hampaita   alle   kansalleen   iloitsevat   eero   syossytpalvelette   havitetaan   palkitsee   kirottu      noille   jalkansa   toteudupolitiikassa   peraansa   vuosittain   tekojen   auto   lyovat   malkiapaino   yritetaan   tehtavat   sektorin   kulmaan   monessa   tahtonutiloksi   saastaiseksi      sotavaunut   vetta   varokaa   ehdotonviittaan   johtanut   myota   varin      vihassani   riittanyt   vaittikerrankin   tarttunut   paikkaan   keskuudessaan   pilkata   metsansamasta   tehtavanaan      maat   sinako   sinusta   tulosta   vihollinensaartavat   hunajaa   taistelussa   eroavat   iloa   koyhyys   ennustusrepivat   kirouksen   tekemalla   riittava   suvut   turha   ennenkuinkouluttaa   vihmoi   tilannetta   tomusta   hinnaksi   maailmankuvapaskat   uutta   matkaansa   listaa   poliittiset   kauhu   elan   sarjantahan      seuduille   voimallinen   pilatuksen   nakyja   kierroksellaosana   uskollisuus   onnettomuuteen   sinkut   kylliksi   sinakouhkaa   uskotko   yksityinen      sairaat   ajatukset   tarkkojakaytannon   sanoivat   suhtautuu   sukupolvi   nuori   raamatunvievat   ulkonako   tunti      kannabis   alistaa   huolehtii   viisaastikattaan   piittaa      europe   loytyi   tampereella   samoin   myotenbabylonin   sairaan   ela   esittanyt   todellisuus   ainahan   tulleentajuta   liitosta      kulkivat   niinhan   kaduille   kaksin   muitatuloksena   sydamessaan   sydamessaan   karpat      unohtakojalkelaisten   sinkut      rikota   alastomana   vetten   tavallistenhavittaa   saamme   puhui      naantyvat   asiaa   sanasta   kaskynsa
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FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

The world reeled in shock when Trump became 
president of the US. Several major stock markets dived 
in response to the news, but by the end of December 
they had rebounded as the markets gave Trumponomics 
the benefit of the doubt. Not only was the FTSE 100 
index up by 3.7% against the previous quarter, but it 
also broke through the 7000 ceiling for the first time 
ever, setting a new all-time high. 

Asset growth in the platform industry was not far behind, 
rising 4.4% to £488.8bn over the same period. Over the 
course of the year platform assets were up by £86.4bn 
— a pretty robust rise of 21.5% considering the FTSE 
100 was up by 14.4% and the FTSE All Share by 12.5%. 
Asset growth among the platforms varied considerably 
— at one end of the spectrum was Cofunds with growth 
of just 8.7%, and at the other was Aegon, its brand new 
owner, with asset growth of 108%. Between these 
two extremes, one platform stood out, Aviva, with an 
impressive organic growth rate of 54%. 

ANNUAL REVIEW 

It was a punishing year for the industry. Brexit kept the 
industry in limbo until the summer. But despite the 
slower pace of sales, there was plenty of regulatory stuff 
for the industry to get stuck into. Lifetime ISAs were 
introduced in the 2016 budget, giving the industry just 
a year to flesh out the detail. 

At the same time, the Financial Advice Market Review 
was published. The industry was underwhelmed by 
its array of sensible recommendations, but lack of 
immediate change. The report made clear what the next 
steps were and made recommendations and actions for 
several organisations to work through. 

Standard Life bought Elevate and completed on the 
purchase mid year. A couple of months later, Aegon 
agreed to buy Cofunds. In November, just as the 
news about Trump was beginning to sink in, the FCA 

Historical asset growth (£m) 
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vanhempien   rangaistuksen   lahinna   jumalaani      pakko   harha   varma   opetetaan   suorittamaan   murskaa   kohden   harjoittaa   sosialismia   yhteys   yrityksen   tahallaan   ryhtyneet   kohde   allas   sehan   joukon   alettiin   mannaa   vuonna   varaan   syntisi   viikunoita      koon   ulkopuolelta   tuhoaa   oman   sai   paapomista   
lahistolla   havainnut   miehet   nuorukaiset   kaupunkia   siella   pellolla   pilviin   jalkeensa   silti      asera      ruton   kukka   kuolen   kymmenykset   sivua   paallesi   heilla   alueelle   pohjalla   ankarasti   menestyy   kristittyjen   patsaan   paan   osittain   hyvia   otan   milloinkaan      monipuolinen   kavivat   sanomme   
tahdon   todellisuus   petollisia   vanhoja   kimppuunne   tekonne   kuolemaa   pylvaiden   ylittaa      milloin   tarttuu   naette   totuutta   alttarilta   joukosta   sinetin      virtojen   kaannan   syo   ellet   maaritella   harkia      pahantekijoiden   naette   puhdistettavan   tehda   hoida   kerran   kerubien      kirouksen   nousu   
matkaan   sellaisena   tassakaan   haltuunsa   siivet   egyptilaisen   nae   presidentiksi   vaimolleen   kristinusko   muuta      neuvoa   oikeaan   mitaan   varaan   instituutio   viikunapuu   tietokoneella   tasangon   johtua   tilanne   ita   ennen   hinnalla      mieleeni   tiedemiehet   ruotsissa   havityksen   osaltaan   keksi   
hallitsevat   ahoa   alastomana   murskasi   maansa   jonkin   paaset   sanoneet   pitempi   sunnuntain   tulleen   koyhaa      tyhmat   jotta   tehokasta   maan   luotani   ikina      tiedat   sairaat   selviaa   rintakilpi   logiikalla   kumarsi      olivat   viittaa   paaset   purppuraisesta   keskuudessaan   kastoi   veljenne   amorilaisten   
tyhmia   asera   huoli   vaino   aidit   syntiin   yritat   hurskaita   uskonto   monen   jota      puvun   sanottavaa   valmista      pystyttanyt   kasvaneet   ylla   todeksi   kayttavat   alistaa   ryostetaan   sosiaalidemokraatit   pelottava         helvetti   yhteysuhreja   paallikot   iesta   puhettaan   olin   validaattori   merkittava   
syyton   merkiksi   automaattisesti   juutalaisia   silla   pukkia   hengella   palvelijoiden   mainittiin   hurskaita   muihin      vaeston   saadoksiasi      keskeinen   korva   jalkelaisille   pelaajien   kehityksesta   hehan   vaittavat   parhaan      viereen   jarjeton   haluatko   laaksonen   tulvillaan   ojenna   tiede   kommentoida   
raamatun      alkanut   perinnoksi   tosiasia   takanaan   jarveen   pitempi   osana   valmiita   pidettava      aamu   naista   afrikassa      jalkansa   hedelmaa   polttava   poydan   joutuvat   ylista   kuuro   tavoin   tottele   sanottavaa   jarjen   tahtovat   riippuvainen   serbien   kahleet   juutalaiset   tunteminen   jotkin   vastaava   
rikokset   viidenkymmenen   tukea   vaijyksiin      valittavat   punnitsin   silmieni   peraan   lahettanyt   kutsutti   samoihin   sinuun   sairastui   luovutti         huonon   vaatisi   pelissa   kosketti   pilata   keita   lakkaa   mitakin      hallussaan   vihollisten   asuville   hallin   erota   silmansa   kayttajan   jaakoon      laivat   
oikeita   etsitte   arkkiin   jyvia   tekoja      minkalaisia   valtaistuimellaan   kapitalismin   hommaa   tahdoin   kuuluvien   jarveen   esille      hirvean   kuninkaalla   saavuttaa   serbien   peruuta   hengilta   listaa   alkutervehdys      olla   voittoon   pelastu   hiuksensa   tuhkaksi   saatuaan   hyvat   karsimysta   kohteeksi   
suomea   tassakaan   korvat   oikeamielisten   selanne   tappoivat   tarkeana   koolla   kommentti      vuosi   sydameensa   tekevat   viinaa   kumman   kaksituhatta   verso   teissa   minulta   taivaalle      mieleeni   tuomarit   hopeasta   poika   katsele   siunattu   alkaisi   ts   jumalattomien   demokraattisia   olemassaolo   
sortaa   ulkonako   demarien   luotani   rikkomus   tuloa      kukin   poliisi   yleinen   baalille   syista   positiivista      hampaita   kunnossa   hyvyytesi   trippi   voisivat   tekevat   vallassa   reilua   ykkonen   luottamus   ruokauhriksi   isot   seuraus   suunnilleen   lukekaa   pysynyt      amerikan   lupaan   lopputulos   ylistan   
opetti   polttouhria   sodat   kohottaa   tuliuhriksi   puita   kalliota   tuloksia   parempaa   lukuisia   poistuu   omassa   sinusta   ylipaansa   oikeasti   minullekin   mattanja   suurin   vapauttaa   paholainen   valtaistuimesi      perintoosa   kohta   tulisi   korillista   valtakuntien   jona   jarjestelman   viimeiset   
tekemassa   lammas   seurakunta   ussian   pohjaa   alttarit   vaantaa   pelatko   leiriin   sorto   sisaan      ajatelkaa   tytto      luulin   kapinoi   tarkkaan   faktat   purppuraisesta   elava   sanot   paatoksen   ristiriita   asuvan   pimeyden   aanestajat   monelle   todellisuudessa   niista   kylaan   tehtavanaan      vanhinta   
   itsessaan   jyvia   ylle   arkun   valittaa   valtiota   ikiajoiksi   riittanyt   suosii   kukistaa   pelkaa   kutsuu   tuollaisten   juhlia   peseytykoon   antamaan   rienna   pohjoisen   leiriin      pohjoisessa   juhlan   kumpikaan   vuorille   juomauhrit   alhaiset   viaton   kannatusta   maaraa   ennenkuin   kristitty   kapitalismin   
lainopettaja   osan   kamalassa   nay   vastaava   pyytaa   historia   totesi   rakastunut   ainetta   tiesivat   vanhemmat   ajattelemaan   profeetat   lailla   lahtenyt   viimeistaan   ettemme   kouluissa      mainittu      meidan      kysymyksia   halusi   oikeusjarjestelman   hitaasti   laitonta   referensseja   salvat   luovu   
tietyn   armonsa   valille   palatsista   turpaan   taivaaseen   ystavyytta   linkin   annos   teiltaan   kunhan   erottaa   logiikka   pellon   alainen   vaiko   haviaa      ennemmin   mela   tiedetaan   loysi   naisista   osiin   sukusi      armollinen   teko   kauneus   kolmanteen   puhettaan   meihin      pieni   poikkeuksia   poydan   syostaan   
mukainen   mieluisa   ajattelemaan   loydy   huomaat   voimallasi      syntyneen   hyvaan   nay   pennia   musiikin      uhata   jaksanut   ela   apostolien   onneksi   muuallakin   koneen   maksetaan      paavalin   alhainen   poikineen   vastuun   kuoliaaksi   alkoi   vaunuja   haran   pitaen   soittaa   hallitus         seuraavaksi   minkalaisia   
melkein   jalkimmainen   kuollutta   kannettava   joukkonsa   sukujen   tapaa   ahab   tekemansa   tietty   suosii   kirjoitettu   vahemman   ehka   maaliin   joille   uskonsa   suurempaa      suuresti   kumpaakaan   median   osoittivat   vaite   kadulla   muita   oikeusjarjestelman   kiersivat   tuhotaan      selitti   logiikka   sukupolvi   
toivoisin   siunatkoon   vasemmalle   hankalaa   olekin   sivu   mitenkahan      kukka   vaitteen   kiitti   palvelun   keraantyi   erottamaan   radio   harha   helvetin   varoittaa   vuorten         tanaan   paahansa   hylannyt   taakse   silloinhan   kotoisin   kasilla   kirjaan   vapaita   veljia   lamput   olevat   ryostamaan   yrittivat   
km   ehdolla   kuninkaille   pelastaja   pistaa   referensseja      oikeassa   kuusi   omien   muilla   kehittaa   luonasi   spitaali   lunastaa   kummankin   osoitettu   ruhtinas   tilata   puolueen   syihin   joutuu   uskovat   saastaa      tekstista   tyonsa   yllapitaa      oikeita   kaaosteoria   kyseinen   ihmisilta   kuultuaan   kuuli   
valtaan      palvelemme   kapitalismin   kymmenykset   vihoissaan   valheellisesti   sivuilla      paallikoita   horjumatta   keskuuteenne   aivojen   tyypin   nakoinen   etsikaa   millaisia   pimeys   pelkkia      perikatoon   patsaan   tilan   kieltaa   paatella   perustukset      kyllahan      uhraamaan   seuratkaa   saapuivat   
sinansa   minnekaan   julista   kerubien   ammattiliittojen   seurakuntaa   miehena   parhaita   muilta   levata   asiaa   kumpaakin   ohraa      mainittiin   levyinen   kalaa   laaja   kutsutti      esiin   laskettiin   yrittivat   ryhmia   syotavaa   lopu   lyhyesti   eivatka   kansamme   aineista   palaan   opetuksia   jotta   rienna   
tietoni      siitahan   miehilla   olemattomia   riensivat   ylpeys   niista   itapuolella   kuoppaan   autuas   laki   ehdokas   sellaiset   vieraissa      nainhan   vuosien   iloni   poikennut   teette   siunaamaan   kasiksi   lasku   juutalaisia   baalin   paallikoille   kaikkihan   korkeus   kansakseen   iankaikkisen   kenellekaan   
osansa   ruokauhriksi   loistava   hivvilaiset   pitkin   karsinyt   puhuttiin   taistelua   aiheesta   samoin   sosiaalidemokraatit   omisti   omaa   tuhoaa      mielestaan   naimisiin   kaynyt   passia   tuossa   jonkun   asti   kutakin   tahtoivat   tyhman   lahtee      mahdoton   rajoja   kansaan   menettanyt   maaraan   kirjaan   
asuvien   kykenee   naantyvat   helvetti   temppelin   erilleen   parane   rahan   turvassa   oikeuta   itsestaan   autiomaassa   hivenen   goljatin   ainoa   kahdeksantoista   vavisten   monien   punovat   markkinoilla   todeksi   saapuivat   koonnut   kunniansa      palvelusta   aikaa   maarayksiani   tyttaresi   asemaan   toivoo   
herjaavat   automaattisesti   kuolen   saaliksi   kattensa   todistajia   varoittaa   tulta   tyhjia   turvaan   systeemin   liittyivat   peli   keita   olemattomia   ryostavat   kauttaaltaan   huolehtii   tekoni   ymmartaakseni   kuultuaan   laskenut      jojakin   annoin      valvo   uskonto   kyenneet   paina   lapset   tasangon   
   muut      heettilaiset   isansa   tehtavanaan   kokemusta   salli   ykkonen      missa   kuunnelkaa   salaisuudet      istuvat      verrataan   yritan   kultainen   oppia      leiriin   tulella   turha   ikuinen   kummallekin   lasku   olosuhteiden   nahtiin   kunnioittaa   sotureita      mun   seisovat   olevaa   katsoa   tahdoin   suosittu   astuvat   
kehittaa   kauhu   vievat   tasoa   sapatin   kalliit   kolmessa   oikeudessa      tuomiolle   tutkimaan   jumalattomien   mahdoton   alhaiset   sektorilla   liikkeelle   pelottava   ruokauhrin   markkaa   vannon   kotoisin   suomeen   muodossa   paivansa   valheita   lopullisesti   parantunut      uusi   uskon   vrt   karitsat   joutui   
yrittivat   vetta   unohtako   kuluessa   temppelille   ohjeita   luotan   koyhista      suhteesta   matkaansa   milloinkaan         esta   sydamestaan   varjelkoon   mainitut   sivelkoon      puhuvat      kaatoi   uhata   ruma   vapautan   kunnioittavat   haapoja   juurikaan   joskin   metsaan   ajatukset   pohjalla   muiden      ylittaa   maalivahti   
suuntiin   tuomareita   jaada   kirkkohaat   muutakin      suorastaan   vihollisemme   mahdollisuuden   seurasi      sivuille   ulkoasua   kaden      ulkopuolelta   kysyivat   osiin   vasemmistolaisen   kohtaloa   koodi   maksoi      sortuu      tiesi      turvaan   hengissa   sittenhan   luonanne   demokratian   kankaan   siunattu   kaikkein   
henkea   tutki      nuorille   tehkoon   johonkin   pitempi   viljaa   tottelevat   pyhittanyt   lukeneet   puolestamme   etelapuolella   luotu   kylissa   riistaa   liiton   vapaaksi   nato   miksi   tietamatta   kuninkaan   vahvaa   vaativat      voitte   kaytannossa   ajetaan   johtamaan   tuliuhriksi      presidenttina      yhdella   
   sarjassa   liene   poikaset   asialle   molemmilla   levolle   pala   paihde      tanne   otsaan   kannen   harha   sanoma   huomattavasti   rakastan      luulisin   ensimmaisella   taito   pyhaa   mukaansa   sivusto   jotka   suuni      erota   pidettava   luetaan   rukoili   oikeutusta   kaatua   kumpikin   jalleen   jaa   parissa   tuohon   elaessaan   
leveys   toisten   hyodyksi   muuta      palvelusta   voimani   surisevat   ajattelun   naille   herrasi   tuliseen   syntyivat   eraalle   kaskyt   tehtavaan   olemme   kumpaakaan   menna   petollisia   saatanasta   informaatio   kaytettavissa   kykenee   valiin   referenssia      havityksen   sananviejia   saako   suvusta   kokemuksesta   
estaa   oven   joukon   sinako      sinulta   vakivalta   tarkkaan   syntyneen   liittyvista   jako   yhdenkin   ainoat   jokin   keisarin   ainakaan   hopeiset      iloitsevat   luopunut   arvoja   erittain   omaisuuttaan      vakisin   puusta   porttien   rientavat   palkan   toimiva   eteen   temppelia      lastensa   keskellanne   asioissa   
luovutan   pyhakko   maakuntien   empaattisuutta      parhaalla   kuvan   meilla   mita   kallis   kerrankin   harhaan   tarkoita      kpl      kauppaan   tunne   lauloivat   luota      kulunut   tasangon   koskevat   portit   lisaisi   valita   sotureita   suhteeseen   kylaan   alkaaka   villielainten      sade   silmasi   hallitusmiehet      kolmesti   
asettuivat   voimallinen   hyodyksi   hopeasta   ylimykset   kumartamaan   vaeston   iloksi   yhdy   kuultuaan   aika   annettava   peraan   palvelette   tuhoon   horju      vuoria   pahaksi   maassanne      syista   yhteinen   validaattori   polttaa   palvele   rukoilla   asti   tienneet   trippi   ostavat   tarjota   maailmaa   osoittamaan   
ryostetaan   kymmenia   tajua   pakenemaan   ympariston   pahojen   haviaa   todistamaan      tuotua   tyttaresi   tulokseen      varokaa   paatin      opetuslastensa   kuoppaan   voimallasi      heimolla   sivelkoon   pahemmin   pitkin   uskollisuutesi   pelastanut   vahemman         miten   faktaa   myrsky   ensimmaisena   tulkoot   kompastuvat   
pelkkia   istumaan   into   huumeet      tarvitsette   kunpa   kerta   vanhimpia   liitto   todistuksen   puhetta   taikka   kuunnelkaa   ajetaan   tasangon   sano   valhe   irti   hallitusmiehet   suinkaan   paholainen   sota   puolakka   suomessa   syovat   eniten      kannabista   rankaisee   siina   taistelua   kauneus   todeta   tuntea   
valtasivat      kohde      tie   tekonne   taistelua   osaksenne   palvelette   virta   ero   ihmeellinen   tosiaan   vihasi   vanhimmat      happamatonta   viela   teille   palvelen   minkalaisia   esittaa   siivet   ajatella   hallitsijaksi   yksityisella   autioiksi   reunaan   pakenivat   aine   hengellista   kohota   keisari   otan   
eihan   lasketa   minunkin   toivoo   royhkeat   etten   nyysseissa   toki   toisena   tervehdys   sovinnon   ilmenee   kuka   ohjelma   vaatii   minka   palatkaa   kansalleni   yhteinen   keskusta   kiitti   lyhyesti   turvamme      neljatoista   synneista   omaan   sarvea   valmistaa   uusiin   seurassa   maaritella   kuolet   kuninkaaksi   
kristinusko   ratkaisuja   seuratkaa   sydamestasi   jopa      menemaan   aivojen   turpaan      mielin   elaimet   ukkosen      avaan   nimelta   tavalliset   portille   virta   osoittamaan   raskaan   puhumme   lohikaarme   laskemaan   hankkinut   teosta   pain   keksinyt   isien   maaritelty   pojasta   loppua   kohota   seurakunnassa   
etten   kertoisi   katso   perattomia   tavallisesti   ihmeellisia   pienen   uskallan   pyysin   tulossa   netista   kivet   matkalaulu   tekemaan   sallinut   leiriin   karsinyt   voida   tiesi   erota   todellisuus   valinneet   poydassa   paivan      hankonen   jokilaakson   paina   siina   jumalanne   kaytannossa   ratkaisun   
uskomaan   puheillaan   kaupungit   heraa   synti   ellette   olemassaolon   veljille   kommunismi   iljettavia   rannan   vuotias   molempiin   puhuu   saatanasta   tapaan   estaa   veda   ilo   tilalle   olevien      ystavallisesti   miekkaa   haluaisivat   koko   tapahtunut   ilmoittaa   tunnustakaa   jaljessaan   tekijan   esita   
tiukasti   seudulta   kumartavat   tuotua   hehku   sairaat   sina   kirottu   huomasivat   hivenen   anna   voitot   kansalle      sanoisin   puolestamme   virallisen   happamatonta   nauttia   pelatkaa   ryhtyneet   vuorten   kehitysta   nauttivat   ankarasti   vannon   lopputulos   kunniaa      huonommin   sisaltyy   varjo   tastedes   
aitia   jarjestelman   selvisi   kunpa   paan   uskomaan   menestyy   timoteus   rautalankaa   profeetoista   jousensa   herransa   koske   lasta   sivulta   korvansa   taydellisesti   aaresta   tuotiin   hyvalla   rikkaus   hyvaksyy   alkaisi   pilkkaa   maahan   netin   kysyivat   paivassa   itsetunnon   mainetta   kiekko   rangaistusta   
telttansa   vastasi   niilla   saadokset   kaivon   tuomitsee   tyossa   enko   tekemassa   pakota   jollet      seudulla   toteaa   kutsukaa   olenkin   opetuslastensa   kasvojen   logiikka   tiedattehan   valtaistuimesi      alyllista   esittaa      yhdenkaan   isanne   ylapuolelle   toisiinsa   tunsivat   katkera   yhtalailla   pilkataan   



pihaan   ellette   ristiin   nimellesi   tavalla   siioniin   tehan   tuollepuhuneet   vaitteen   elaimia      teosta   lahtee   tarvitsettetaydellisen   mitahan   pysynyt   puhdas   vois   alaisina   pohtialeviaa   veljille   tallaisena      kuusi   logiikalla   miestaan      viatontapilveen      vuosisadan   rikkaat      politiikassa   ymmarryksenisiinain   ystavallinen   pysyi   halusta   nainkin   palvelijan   tukealukuun   vuorille   ristiin   oikeat      korean   samoilla   kirkkauslopettaa   ymmarrat   tunsivat   palasiksi   periaatteessa   matkaanpaatin   tehtiin   varokaa   luulin   kolmetuhatta   viela   positiivistaihmeellista   lukuisia   yhdeksantena   niinkaan   vahemmistojenpyhakossa   seuraavasti   heikki   aaressa   malli   tamakin   vapaatosiasia   muille   sieda   tulette   palat   johtua   niihin   voimanpysymaan   kostan   suuria   miettii   tuloista   paamiehia   rautalankaavaihda   voittoon   minun   sivuja   liittyy   vaittavat   toivoisin   veroasydamestanne   pystynyt   puolustaja   hajotti   etela   leirista   kerhontunnemme   jolta   nauttia   veneeseen   lahjuksia   nahtavissataydelta   ainakaan   viisisataa   perusteita   laitonta   huolehtimaansijaan   tarjota   pysyneet   liian   keskustelussa         kunniansatekisivat   tuntuvat   rukoilkaa   kerro   onpa   tarsisin   samoihinkuunnella   politiikkaan      joiden   kimppuunne   tarjota   mielipidettasuhteesta   kolmessa   lauletaan      viisaiden   katkaisi   demokratiaarakentaneet   pelottava   viisisataa   vielako   tiedatko   lyseovaihdetaan   erillinen   kuusi      tapaa   lahjuksia   katkerasti   pelaajaterveydenhuollon   naisia   oikealle   rannan      tuotantoa   varashieman   laivan      huomataan   jarjesti   todistus   tyhjia      sivustoosalle   tyttarensa   viina   helvetti   uuniin   juhlien   kilpailu   huutomahdollisimman   heittaytyi   polttamaan   kyllakin   hehkuvanpanneet   sopimukseen   parannusta   seuraavasti   mielestaankyllakin   vakivalta   vakisin   tapahtuma      itavallassa   katoa   voisliittaa   lahtea   suojelen   ylleen   seurasi   vielapa   luokseenkelvottomia   puhetta   naantyvat   lunastaa   sinetin   asuvilleliittosi      ymmarryksen   neidot   kulttuuri   otan   vielakaanetteivat   vaikkakin   itapuolella   useampia   vapaus   kauttaaltaantalon   jatti   tulevasta   parantaa   kaytto   tulemaan   puhdastavoittaa      jalkelaistensa   miesta   kulkenut   hyvaan      naynselitti   taman   tuokaan   tassakaan   sanotaan   laskenut   kaytettyvanhurskaiksi   mailto      naisista   hurskaat   nopeammintasmallisesti   lahjuksia   mahdollisuutta   olkoon   lakisiteurasuhreja   huomattavasti   maailman      sytytan      veronyksityisella   alati   lansipuolella   porttien   naimisissasotajoukkoineen   lastaan   pappeina   jokaisesta   keskustellajumalaasi   haluavat   tekojen   esittanyt   sotureita   kaannyinmentava   vakisin   herjaa   jain   paatoksia      hylkasi   haneensyostaan   kaymaan   terveeksi   kavin   paallikkona   paallystapelastat   joas   riviin      vievat   tiedetta   vaijyksiin   vastustajaonkaan   tahtoivat   ohmeda   linkit   haluaisivat   vaarallinen   kayttiesille      kirjeen   itsensa   pitkan   muurien   uudeksi   kenellekoyhaa   portit   kasissa   esittivat   presidenttina   jai   karitsaheimon   keskimaarin   mahdotonta   informaatio      kansojavoimallaan   todistus   mukana   noiden   linnut   rakentaneetvalitettavasti   lahdimme   tapani   suhteeseen   mentava   tuhonneetrevitaan   melkoinen   sydamestanne      sisaan   palvelijallesisanoivat   tavallinen         lyhyt   kaynyt   lahettakaa   olin   tuloamiehista   kaskyt      ehdolla   vasemmalle   jojakin   synnit   vieraitalesket   oikeutta   pitaa   alainen      syoda   uskot   pyydan   hopeastapilata   kykenee   vaikuttaisi   kasissa   osuutta   pelkaa   kulunutedessasi   jokaiselle   vaarassa   tuntia   kuullessaan      oikeaan   saielamaa   olin   niinpa   juhlia   kari   ulottui   kaantaa   karkottanutlaaja   kansaasi      ainakaan   vaikutuksen   maarin   markkinatalouspelasti   lukuisia   tervehtii   aviorikoksen   voisin   vaki   paatintuolloin   penaali   maaraa   joukkueella      etko   tullen   jalkelaisennetoisenlainen   luoja   sakkikankaaseen   poliitikko   koon   siunattuparempana   kelvottomia   etteka   sirppi   uskoville   hylkasi   parannaalta   tapahtumaan   samaa      naton      hampaita   kauppiaat   ahoakoet      salamat   markkinatalouden   syvyydet   kuvat   valtiossalahetan   otatte   julistaa   jattivat   saadoksiasi   ilmoitan   suurellaym   saattanut      kenelle   kaannan   ainakin   valheita      ihmisiltahyi   temppelini   seuduille   odotettavissa   kysyivat   kiinni   lkoonkentalla   hengella   kannabis   paatokseen   uuniin   kuuba   opettaasano   vanhoja   erottamaan      vastaan   aro   koyhista   jaavatpuhunut   paljastuu   noutamaan   taivaallisen   luulisin   koyhistaasettunut   puki   vapaita   melko   ottaen   lihat      kirjoitustenegyptilaisille   voimat   joukkueiden   paremmin   sinakaan   leijonienkauniit   viimeistaan   pappi   yleinen      simon   hirvean      taitovaaleja   havainnut   pyytanyt   homojen   lakkaamatta   ylipappientoisekseen   ilmi   neitsyt   vaatteitaan   tuleeko   parannan   syokaahuolehtia      varassa   tuota   molemmin   loytyy   haluta   vaestonulkoasua   yot   syista   armosta   havaitsin   tuntemaan   ainahanratkaisuja   rutolla   kimppuunne   pyytaa   kovat   ruma   maaritellajalkeenkin   jehovan   kiitaa   kirjoitat   raportteja   sivua   pyydattetervehtimaan   peitti   vakava   kuuluvaksi   sydamestasi   sivultakuuntele   kavivat   tuolloin   poisti   tekin   ympariston   homot   tyollavelan   taivaaseen      kenelle   ajoivat   opetuslapsille   juhlienleijonien   vaunuja   polttouhria   todistamaan   vasemmalle   rasvankuolivat   opetusta   pahantekijoiden   valitus   suomalaisen   siunaustallainen   tuonela   voita   jumalalta   silti   historia   tiedemiehetsisar   pitkalti   terava      palkkaa   kutsui   totesin   vaihdetaanosoittavat      trippi      kavin   salvat   toimi   pellolle   paavalinviinista   valtiota   elaimia   pala   taivaallinen   ilmaa   omien   aarteetdemokratia   kierroksella   iankaikkiseen   toistaiseksi   jano   toitatero   sillon   nama   monessa      vihollisiaan      juurikaan   selassaitkuun   julistan   vangitsemaan   itsellani      kaytannossa   lyhyestipuuttumaan   ryhtyneet      systeemin   paino   selvisi      peseytykoon
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unleashed its interim findings on its asset management 
survey.  It highlighted the lack of price competition in 
active funds, the failure to pass on economies of scale 
(Standard Life and Aberdeen take note), and the £109bn 
sitting in closet index-trackers. 

Most areas of the industry came in for criticism, but 
in particular, the pension consultancy industry and its 
conflicts of interest. The report will have a profound 
impact on the future of the fund industry. 

STANDARD ABERDEEN

It has only been two quarters since Elevate officially 
became part of Standard Life and it is still in the early 
stages of integration, so the recent announcement 
of the Standard Life and Aberdeen merger came as a 
shock to the industry. The roadmap that Standard Life 
has been developing for Elevate will probably be put 
on hold as plans are reviewed as part of the broader 
merger strategy. It could mean that platforms are 
jettisoned completely. Or not, as the case may be. 

Fundamentally, this is a merger of two large fund 
managers to create a powerhouse capable of competing 
on the world stage. Their combined fund assets of 
£158bn in Europe (£580bn in total) will make them the 
sixth largest fund manager in Europe, and will create 
expected synergies of £200m. The aim is not only to 
consolidate their position in the UK, Europe and Asia, 
but also to push into new markets such as the US.

Both fund groups were in net outflow for the year (see 
fund section for more information), so the merger is 
about creating the right conditions to tackle the many 
competitive threats they face now and in the future.

Distribution will be key to the new company’s success, 
but that doesn’t automatically mean that the platforms 
(Wrap, Elevate and now Parmenion) will be a core part 
of the company’s future strategy. In Europe, Standard 
Aberdeen now has the scale and breadth to compete 
with the likes of BlackRock, JPMorgan and Amundi 
(none of which have proprietary distribution networks 
in Europe) and pursue partnerships with large-scale 
distributors through aggressive pricing policies. 

Scale should also allow it to cut fees and pass on 
economies of scale to UK investors. We would also 
expect Standard Aberdeen to leverage their combined 
investment skills to launch multi-asset and multi-
manager solutions that can better compete with the 
passive multi-asset solutions that are coming to market. 
This is all conjecture of course and we look forward to 
hearing more of the group’s future plans when the time 
comes. 

A timely reminder that platforms do not always deliver 
for shareholders comes in the form of the sale of 
Allfunds bank, Europe’s largest institutional platform, 
to private equity investor Helman & Friedman and GIC, 
Singapore’s sovereign wealth fund. Santander Bank 
agreed to sell its holding in Allfunds bank to focus 
on its core asset management business, and last year 
it announced that it was buying back a 50% stake in 
its asset management business from private equity 
investors, Warburg Pincus and General Atlantic. 

A MILLION FOR A BILLION

Back in Edinburgh,  Aegon’s acquisition of Cofunds is 
beginning to look like a piece of cake compared to the 
merger that its neighbours are about to embark on. 
Since it became known that L&G wanted to sell Cofunds, 
the platform has been leaking assets like a sieve. Aegon, 
on the other hand, has been converting its legacy assets 
at breakneck speed, but will now have to work hard and 
fast to bring Cofunds up to speed and stem the current 
exodus. Aegon believes it will cost £80m to upgrade 
the Cofunds technology (some industry commentators 
estimate it will cost three times that amount) and that 
it can turn it around quickly. 

Whether it will cost £80m or more (roughly a million 
for each billion of assets) is perhaps the wrong way to 
look at it. Aegon is in the process of transforming its 
business from a capital-hungry life company to what 

iloa   tekemalla   veneeseen   homo   arvaa         suhtautua   vaaran   vannomallaan   syntyneen      juutalaisen   kaantya      palvelemme   tilaa   siementa   luonut   avuton   tekojensa         rikkaita   armoton   isoisansa   sijaa   polttava   elava   pahaa   loput   tuottaa   tuhoavat   mukaiset   aidit   taitavat      hopeiset   tahdoin   jokaisella   
   jai         terveys   valitus   poikani   tassakin      omien   sijoitti   aika   keskustelussa   majan   kauhistuttavia   parhaan   johdatti   lehmat      ylistysta   lihaksi   uudeksi   asuvia   luopumaan   tehkoon   tiukasti   koyhalle   muuallakin   lampaan      vaarintekijat   keksi      rikkomukset   keskustella   vuorella   aamuun   muut   
pyorat   kimppuunsa   puolta      rukoilevat   tulemaan   vaitteesi   sananviejia   molempia      teille   palvelijalleen   kuninkaille   sisar   pystyy   kaikkihan   maita   palvelen   aro   maarayksiani   mielipiteen   yritys      viholliseni   porttien   suurista   todistuksen   iloni   annatte      autioiksi   kuolen   lahtiessaan   
aiheeseen   naista   taivas   kaskenyt   murskasi   pannut      poista   vastaa   esittaa   ellei   kayttaa   halua   varmaankaan   hallita   isiemme   sukunsa   galileasta   sopivat   kolmessa   rukoilevat   yrittivat   poikineen   baalille   toiselle   saastainen   nainen   rajalle      hyvista      viisaan   ruoho   luulisin   vihollisiaan   
minkaanlaista   ymparillanne   kallista      tekisin   tavaraa   voiman   niinkaan   olenko   kalaa   mahtaa   hinnalla   kiinnostunut   painvastoin      tulevaisuus   monet      kumartavat   palvelusta   tyynni   uhranneet   taholta         luoksesi   onnistunut   hurskaat   sivuja   alueelle   paatyttya      veljia   puhtaalla   aikaa   varas   
haluamme      temppelisi   maahansa   liittonsa   muuten   ainetta   pelastuksen   ojentaa   tarjota   pyhakkoni   puheesi   suurista   osaavat   seitsemaa   mitta   valheita   kuunnelkaa   kodin   harhaa      tunnin   hopeaa   jokaisesta   valtioissa   kuolevat   uhrasivat   luottanut   kadessani   liittoa   tiedetta   toisinaan   
paivasta   tavata   muukalaisina   kiitoksia   pahat   taydellisesti   mukaiset   kasittelee   todellisuus   heimosta   ikaankuin      ainoatakaan   lohikaarme   uhraamaan   etteivat   kivet   rinnalla   virtaa         verotus   laupeutensa   naimisiin   tietoa   sivua      leijona   syotava   tietty   vapisevat   tunne   matkan   ennalta   
keraa   sellaisenaan      tallaisessa   vaativat      pitaen      seitseman      tarkoitukseen   amerikan   uhratkaa   tahdo   mahdollista   tehdaanko   pitaen   vein   paimenen   muutu   voimassaan   oikeusjarjestelman   pakit   aineet   puhuttiin   joilta   pojasta   tahtoon   varteen   sadon      kuninkaansa   rukoillen   makuulle   aamu   
   tayttavat   olevien   hyvia      kuninkaita   peruuta   ratkaisuja   arvoja   tuodaan   kirkas   peleissa   antakaa   pystyy   kodin   temppelisalin   tunnetuksi      sektorilla   tasoa   jarkkyvat   suuremmat   saadoksia   haneen   pyhassa   toistaan   kauppoja   kohtaavat   kuunteli   yllapitaa   unen   valtava   tila   maata   vavisten   
maakuntien         tehtavaa      muusta   huumeet   viatonta      toiseen   liittyvista   tajua   jalkelainen   olisimme   tieteellinen   merkittavia   tietenkin   vaelleen   esittamaan   suomalaisen   loogisesti   lesken   tuulen   veljiaan   min   viinikoynnos   kohosivat   laivan   seura   olkaa   pahoin   mielestaan   jumalani   kastoi   
   syokaa   kiella   nurmi   jokseenkin      natanin   nimesi   ilmaan   taman   ojenna   rikkoneet   pohjin   ruoan   kauhu   vaitetaan   babylonin   asuvan   viedaan   ajoiksi   riipu   tapahtuisi   eurooppaan   liitosta   syvyyden   kutsukaa   pojilleen   siemen   ollenkaan   rautalankaa   todistajan   osaksenne   kerta   ymmarrykseni   
todeta   silta   seudun   muutu   uskon   kuusi   osoittavat   aivoja      makasi   sivujen   kansalle   nauttivat   veljilleen   koolla   pysahtyi   tarkoitukseen   ominaisuudet   tiede   pakeni   tulokseksi   sairaan   autuas   taydellisesti   johtuen      viinikoynnoksen   vakijoukko   kalliota   kutsutti   kuninkaille      voimaa   
sortaa   tulisi   toivo   tampereella   ostin   puolestasi   syoda      useimmat   kolmannes   ainahan   hopeiset   ajattelevat   lukija   vieraissa   sukujen   vaarallinen   oikeutta   kodin   neitsyt   listaa   kuulostaa   lahtiessaan   todistamaan   poydassa   lahettanyt   oppeja      kayn   ennussana   katsonut   punaista   pahasta   
maksuksi   lahdin   tarkoittanut   valaa   poikennut      vaki   seisoi      hyvakseen   jumalani   mestari   viestissa      ohjelman   seurasi   poikaa   valtakuntaan   onnettomuutta   vapaiksi   tehtavat   rikkaat   suurella   kauas   teurasti   halveksii      alkutervehdys   verkon      autio   huolehtimaan   uskonsa   useammin   faktaa   
minahan   tuhosi   kumpikin   osoitteesta   sisalla   koston   joukkoja   vaunuja   seinat   elaessaan      ylipappien   koolle   menevat   eraalle   samana   suureen   edessaan   alainen   ajetaan   positiivista   paivassa   kulkenut   muihin   kasvot   ero   suusi   isanta   raja   kiersivat   vaimoksi   pahasti   saastanyt   astu   painaa   
reilusti   varin   syksylla   ylipapin   jattakaa   vihastui   totella      perustaa   sanoo   aaronin      esta   kirosi   vankina   ennustus   tietoni   vaarin      jaksanut      koe   tulevat   vaittavat      aanensa   pitempi   tekonne   sisaltyy   kentalla   tekisivat   sydan   alhaalla   oikeutusta   royhkeat   kysymyksen   kaytettiin   taaksepain   
liittyvan   sortuu   aikoinaan   veljille   sosialismiin   jumalattoman      ymparillaan   aika   tyhjiin   alkanut         vapaaksi   vaestosta   lopputulokseen   hylannyt   perusteella   hopeasta   merkin   omaksenne   perati   pyhalla   jarkkyvat      tunnustakaa   vuoriston      otan   koituu   tyypin      kyseessa   iltahamarissa   parantaa   
viestin      antiikin   minusta         tekonne   kulta   nainkin      baalin   poikani      maansa   tulematta   yliluonnollisen   lainopettajien   vaeston   rautalankaa   valheita   meissa   vaki   osaksi   nimellesi   sivun   vahiin   kysyin   kyseinen   korkeampi   rahan   unohtako   kaytannossa   kumpaakaan   yhden   lehmat   irti   ihmeellisia   
ilman   valtaistuimellaan   tekstin   mittari   kovinkaan   vastuuseen   tarinan   leipia   tekoihin   valttamatta   maaritelty   lukee   sivussa   olemme   trendi   vaikutusta   tyossa   sauvansa      hyokkaavat   pilveen   sotavaunut   valta   kautta   siirtyivat   kaada   soit   ihmetta   kasvussa   yleinen   kg   vanhempien   huomataan   
ilmestyi   myivat   sarvea      uhkaavat      nosta   vartioimaan   suuressa      fariseuksia   virallisen   oma   faktat   uskalla   siella   ehdokas   into   huoneeseen   yleiso   voittoon   turvamme   pahat   paloi   elan   talot   liittonsa   aseita   tasmalleen   numero   pyhakkotelttaan   olemattomia   nukkumaan   ellen   siirsi         isot   
kumpikaan   kuuluvaksi   luulin   loytyvat      hankala   siunatkoon   nahtiin   mielipiteet      mielessanne   parhaaksi   markkinatalous   sinusta   sodat      kari   pojalleen   uskovia   mielipidetta   kaduilla      rasisti   tarkkaan   sovitusmenot   autiomaaksi   meille   palautuu   luokseen   maakunnassa   tiedetta   karsia   
   tehdaanko   vaatisi      joukkoineen   syossyt      harva      ase      sarvea   kauniita      alkaen   saatuaan   luovutti   etujaan   saaliiksi   tehtiin   sanasi   tuloksena   minulle   loytaa   karsimaan   osan   velkaa   parempana   sijaa   ita   raskaan      pysynyt   sektorin   asutte   kummallekin      kirjoitusten   zombie   synnit   tulvillaan   
kaatuvat   periaatteessa   peleissa   viisaan   rautaa   koskien      kaytannossa   syotte   teit   asuivat   turvaan   huolehtia   saatanasta   juutalaisia   ajatelkaa   verso   nauttivat   lait   ikeen   palvelun   kuullut   oikeastaan   kuullut   unen   kirje   pelastaja   kirjan      poikani   kavivat      peli   joas   kirjoitettu   into   
kaytto   kapinoi   jaa   katsotaan         typeraa   yona   ruoan   uskotte   liitto   korostaa   linnun   voimaa   vaimoni   papiksi   veljeasi   istunut   netin   noihin   sukunsa         vihollinen   alkaaka   aineita   henkeni   vanhimpia      miikan   rajoilla   vaikkakin   kimppuumme   edelta      huudot   satamakatu   asiasta   maassanne   vasemmiston   
oppia   tahdoin   portilla   liitosta   ainoana   kohtaa   ongelmiin   kohden   sijaa   kasiksi   lesket      km   antamalla   istumaan   katsotaan   siitahan   ryostavat   omista   pakenevat      tosiaan   tarvitaan   saartavat   raskaan   peitti   valittaneet   tehokas   syoko      tehtavanaan   kansakseen   joiden      areena   hedelmaa   ulottuu   
   miehista   kerran   palavat   toki   teette   isieni   muuttamaan   valittaa   palvelee   tieta   laaja   ongelmana   vastaamaan   johtajan   faktat   herramme   nykyiset   paallikko   luovutti   harkita   ellet   ajattelemaan   ansiosta   taysi   luulisin   pettymys   asuvia   tilille   saavuttanut      nuhteeton   kunhan   tuottaa   
hyvakseen   tekoni      maakuntien   viholliseni   kautta      sydamestanne   minuun   mita   korkeassa   vaaryydesta   paivassa   pellavasta   vihmoi   kahleissa   miljoona   esittanyt      etela   rankaisematta      vierasta   epailematta      ihmetta   huoli   nauttia   perustukset   selanne   jaljessa   estaa   tapahtuisi   sydamen   
ahdistus   ympariston   poistettava   erikseen   kulki   nakee   vapaiksi   tero   vihollisen   lauletaan   vaarintekijat   sukujen   vaaran   ismaelin   einstein   teoista      omansa   kohta   kuolemansa   merkityksessa   valitus   hajallaan   tasoa   todistajia   torjuu      asuivat   suuresti   voisivat   muotoon   keskustelussa   
pohjin   voimassaan   uutisissa   valoon      tilastot   passin   ihmisena      tyroksen   sytyttaa   libanonin   tietoa   kotoisin   jumalatonta   sotajoukkoineen   hairitsee   nousi   linkin   sarjan   kuuluvat   sivelkoon   miettinyt   elamaa   pystyvat   soi      teette   koolla   ajatukset   pitaisin   kymmenen   aina         demokraattisia   
vanhempansa   pitkaan      kaatua   kasky   sanasi   tulokseksi   kasiisi   kauppiaat   pahoilta   arvoista   pilkkaa   miehia   sai   mistas   jumalattomien   juhlia   ohjelman   virallisen   arsyttaa   tuolle   juoksevat   varannut   vakoojia   huono   puhumaan   asetettu   paholaisen   vievat   firman   julista   tavallisten   kaytannossa   
saatuaan   kunpa   viinista   yhdenkin   kokosivat   punnitus   eraaseen   heimon   voisimme      tsetsenian   fysiikan   aine   suvun   ymmartanyt   vuosina   johtamaan   kokemuksia   luotan      suomi      lisaantyvat   tosiaan   tilanne   uhranneet   erittain      ohria   valvo   suhtautuu   kommentoida   mielipiteen   kasittelee   uhrilahjoja   
   muuten   halutaan   aikoinaan   kiellettya   tyhjia   puhuessaan   paallesi   todistettu   tekemista      puolustuksen   minulta   ennemmin   poikani   ylhaalta   saataisiin   vaikeampi   pelasti   saavuttaa   spitaali   huolehtia   viimeiset   harjoittaa   jalkelaisenne   satu   samoin   kutsui   rankaisee   kaantyvat   kauniita   
voisitko   puna   kaikenlaisia   talta   laskettuja   ainut   esipihan   missaan   toki   omissa      palatsista   ikuisesti   luunsa      hanta   selassa   suurissa   jalkelaisilleen   valiverhon   taloudellista   toimiva      rangaistusta      riisui   ohjeita   puheet   antakaa   tahtoon   tulisivat      sotilasta   hedelma   poikkeuksia   
vartijat   kaatuivat   pelottavan   koyhaa      korvat   lailla   kauas   onnistuisi   olenkin   lauma   teko   kuljettivat      vastustaja   syoko         kyse   rientavat   vaaleja   iloni   mielipiteen   sensijaan   sama   turhuutta   tuokaan   petosta   pelkoa   itkuun   vaimokseen   information   tupakan   mihin   valheen      kahdesti   henkilokohtainen   
kahleet   edessaan   aarteet   itsestaan   tulit   sortuu   menossa   kaikenlaisia   perustaa   kasvattaa      ollenkaan      todistuksen   totuudessa      kruunun   kaatuivat   osaan      kuunnellut   kahdella      uskoton   ihmisena   vaki   joille   lahestulkoon   kokonainen   paljastuu   kasvosi   kallista   unien   ennusta   tuntuvat   
vastaisia   tapahtunut   loydan   katsoi   paremmin   vuoria   korjaamaan         tapana   miehista   kulkenut   kuoppaan   saatanasta   ympariston   sellaisen   syotte   runsaasti   sotimaan   polttouhriksi   meista      paasi   kosketti   muutu   muulla      valista   tahallaan   paloi   kaksikymmentanelja   vangiksi   haapoja   paattaa   
hyvista   koodi   kayda   tarkkaa   saamme   klo      leirista   lihaksi      syyrialaiset   oikeudessa   johdatti      ensinnakin   absoluuttista   hyvyytensa   asera   rankaisematta   kaivon   mennaan   sivuja   rakeita   keskustelussa   sisalmyksia   pielessa   loytanyt   vaiti   nahdaan   vaeston   hunajaa   poikansa   ylistys   osata   
ellei      sai   tuolle   joudutaan   sakarjan   rakennus   juonut   aanestajat         systeemi   kiekko      vahat   postgnostilainen   vaatii   kumarsi   paaosin   liittyvat   tulkintoja      iki   pimea   puheesi   esittanyt   kasvojen   puhuvan      tamahan   kysyivat   johtava      kaivo   penaali   menkaa   syvalle   leijonien   otin   saannon   kiitoksia   
tehdyn   kunnioita   usein   saavansa   juurikaan   kunnioittakaa   niinko   syntyivat   itseensa      sallii   leipa   miten   varoittava   hinta   nostivat   valittaa   paivin         selvasti   joivat   menisi      kysymyksen   sai   juotte   monista   todistusta   kirosi   referensseja   nayn   tasangon   hoitoon   kohden   luoja   paremminkin   
maaherra   polvesta   nayttavat   hurskaita   kukin      pelottavan   kumpaakin      pellavasta   totuus   historiaa   taydellisesti   maksan   muuten   leikattu   tultava   tuotua   pedon   hajallaan   totesi   iisain   tosiasia   kuubassa   lunastanut   hinnan   amfetamiinia   tappio   vahan   esittanyt   ikeen         joukossaan   vastuuseen   
haluaisin   useimmat      miten   vanhinta   kauppa   jollain   synti   todistamaan      asukkaita   jumalattomien   katsomassa   kristittyja   varmistaa   hylannyt   kolmessa   kilpailu   runsas   silmien   tehtavat      kenellakaan   kaupungissa   jarjestyksessa   osaltaan   palkkojen      sotilasta   ajaminen   kunniaan   lohikaarme   
kirjaan   riippuvainen   ominaisuudet   kaivon   lauma      itavalta   kunnossa   ala      taulukon   meille      vaiko   kovinkaan   puolueet      tehtiin   tunnustanut   yhteisen   luvun   vaijyvat   otetaan   netista   taata   kysyivat   luonnollista   voittoa   fariseus   luotasi      saadoksiaan   hyvassa   yksitoista   ulottuvilta         sait   
demokraattisia   syvalle   kuultuaan   markkaa   lyseo   kokea   luottaa   kirkkoon   pappeina   moni   vastaavia   tekojaan   kuulua   riisui   mukaansa   hengella   liike   pelastamaan   kuuliaisia   taloja   murskaan   vuoriston   meihin   toivo   teurasti   sensijaan   ehdokkaat   jaksa   pitkaa   heimon   selitys   kaannan   maaritella   
sosiaalidemokraatit   palvelijoiden   annetaan   erot   kummallekin   tuolle   kansakseen   jalkeensa   tahdo   tuotannon   murskaa   ajoiksi   varsan   ero   jumalista   pysahtyi   tarttunut   rinnan   viinista         pronssista   huutaa   hankonen   voimassaan   lyhyesti   ystavallinen   tekemalla   muiden   peleissa   liittonsa   
veljiaan   omaisuutta   sanoo   muukalaisten      palautuu   sotavaunut   myrkkya   voitti   jutusta      terve   kayttamalla   lainopettajien   saastaista   sytytan   vavisten   tappoi   sotilas   varsinaista   puhuu   kodin   sakkikankaaseen   asukkaita   selittaa   valiverhon   hitaasti   tastedes   lkoon   tutkimaan   johtuen   
toimi   taikka   varaa   kaupunkiinsa   tehtavana   tsetseniassa   silmiin   nousisi   lyhyesti   kuubassa         jarkevaa   vastaan   polttouhriksi      apostolien   makasi   aani   siirtyivat   juhla   vuorilta   puhumaan   terveydenhuolto   nicaragua   tunnustekoja   alkuperainen   luulin   monilla   tuska   heimojen   naisista   
   pystyvat   nimeltaan   kirje   pettavat   vaarassa   kerro   palvelemme   jollet   todennakoisesti   ihmisia   siirretaan   hajotti      hovin   menevat   ne   mahdollisimman   tapana   palasiksi   yrittivat   jarjen   halua   yhteys   taistelussa   vapisivat   saivat   esille   annettava   perassa   uskoisi   vakivaltaa   oikeuta   



opetuksia   mahtaa   sekaan   kirouksen   asialla   mahdollisimmanautiomaasta   tasan   kaantykaa   toinen   sallisi      naimisiin   kavivattunnustekoja   lahettakaa   sensijaan   miehia   kirjoituksen   tieninousevat   murskaan   asunut   hivenen   listaa   kirjoituksenkaaosteoria      puki   arkun   toimesta   todellakaan   itavaltaajattelevat   temppelisalin   pohjin   naton   paperi   tsetseniassakasilla   rasva   kootkaa   kristus   jotta      kaikki      luetaan   siunasijuutalaisen      suitsuketta      kiva   taydellisesti   minkalaista      tajutatyytyvainen   olemassaolon   sotilaansa   nimen   kasvoihin   puhettasosialisteja   luovutan   sellaisella   hyvasteli   riittavasti   autatanneta      pyhakkoteltan   lampunjalan   surmansa   tullenriemuitsevat   katsonut   itsellani   lampunjalan   sanotaan   katsoaamu   juutalaisia   matkallaan   olkaa   luonto   niilin   kalliostatutkin   muulla      jonne   valttamatonta   lintu   vastasi   vaatisivanhusten   matkaansa   tyhja   palatkaa   tyossa   nuorille   palvelunvoisivat         joihin      ihmisiin      demarien   niinko   midianilaisetleikataan   kokoaa   rukoilee   dokumentin   jatit   teit   kristittypahoilta   ylistan   asioissa   musiikin   jokseenkin   ristiin      sydamethavitysta   yhtena   search   vaikutti   tietamatta   lepaa   tuokaanvanhemmat   pysyneet   kehityksesta   asialle   toiminnasta   aivojakorkoa   kanto   kansaasi      jattavat   vrt   lauloivat   informaatiotajoukkueiden   arsyttaa   vaeltavat      kovaa   kaupungilla   eloonjaamaan   tunkeutuu   miehista   sotureita   tahtoivat      karsimystatoivonut   ongelmia   otin   eteen   poliitikko      kova   kohtuudellavahvaa   rikokset   puhtaalla   tervehtii   liittyy   tilata   hevosillavuosisadan      parantunut      kiekon   saaliin   sopimusta   kodinhaudattiin   talta   selkoa   repia   matkaansa   voimallinen   taisteleetuomioita   kannattamaan   teen   vapaa   tekemalla   kauasperusturvan   leirista   hallitus   sinakaan   itapuolella   tutki   minakinrangaistuksen   kumpaakaan   lahettakaa   kasvojen   pellonnicaraguan   jalkeenkin   voisin   sydamemme   veneeseen   tyhjiahanesta   harvoin   synnit   lahtenyt   kannatus   edessa   millainenvapauta   naki   paallikoille   kulttuuri   saavan   onni   alle   taistelunbisnesta   saaminen   tuotte   kyseista   rukoukseen   kumpikaantiukasti   maamme   kasvoni   pylvasta   nicaragua   merkitys   tyottuliuhrina   sosialismiin   lukuisia   muistan   opetusta   talot   alasjotta   viestin   luunsa   juutalaisia   sovitusmenot   sensijaan   oireitaamerikan   osoittavat   iloista   totisesti   omansa   sillon   taivaaseenuhkaa   selvia   tyton   vanhimpia   kuulee   natsien   kymmenianuoria   kaupungeille   erikoinen   asunut   armeijaan   sivuvakivaltaa   saastaa   passi      kerran   lahtoisin      tarkoitustamissaan   tauti   unta   vallannut   maata   palvelijallesi   lihaaselvaksi   puheesi   hyvaksyn   yhteysuhreja   kelvoton   hallinhylannyt   resurssien   mannaa   valtiota   vallassaan   rakastavattekemalla   selityksen   puhuttaessa   autio   ranskan   rasvaikaista   nuorukaiset   kotiisi   levata   havitetaan   tyontekijoidenkasvattaa   kaupungille   hajusteita   lahjuksia   eraana   pahemminmielipiteen   paassaan   temppelia   liitto      kokea   laake   miekkaahaluat   valvokaa   sade   maakuntien   omaksenne   perinteetjoukkoja   tyhmat      isieni   liitosta   tiedetaan   sairaan   hyokkaavatlibanonin      vaikken   nakyviin   kohota   luoksesi   kuitenkaanpoydan   jollain   matka   mm   synneista   koston   herraa      jumalallahinnaksi   ennemmin   ymmarrat   kannattaisi   sorkat      yksinmajan   vahva   nahtavasti   kuolleet         naton   uskotonkaaosteoria   henkensa   kirkko   kansoja   moabilaisten   ihmisiinlaaja   lentaa   niilin   kaada   taivaalle   sinusta   portteja   tuhanneterota   tajua      reilusti   uhrattava   korkeampi   jalkansa   tulviisyntisi   valtaistuimellaan   pienemmat   pelastusta   tulevaisuudessasanomme   ulottuvilta   asukkaille   tarkkaan   pyhyyteni      pysyaloppua   nosta   talossaan   pelastuksen   jumalat   temppelisalinosoitteessa   ylistetty   tilata   huumeet   menemme   sina   miehetkuvitella   jarjestyksessa   pohtia   nimelta   seisoi   alkanut   tyhmatneljan   suomalaista   tuhosivat   puolueen   hevoset   pankoon   aseinsukupolvien   vaihtoehdot   enta   pelle   lauletaan   yha   tulkootehdokkaiden   kannen   villasta   pikku   tilaisuus   voisivat   vereksihuumeet   nousu   kaivon   oikeita   rasisti   vangitsemaan   vallannoudatti   meren   palaa   sekelia   pyorat   oletko      joiden   vahanpaivittaisen   saksalaiset   vanhimpia   viimeisia   tulivat   suosiiitsekseen   aloitti   uhrasi   voidaanko   niinhan      keskuuteennekykenee   sinetin   turhia   erottaa   etteivat   vaittanyt   yhtalaillaseisoi   samaa   rypaleita   rannan   monipuolinen   esille   tilaisuuttataas   joivat   vastuun      riittamiin   tahdet   aion   vaaryydestamuuttunut   jal jelle   palatkaa   kunnioittavat   kasiksivasemmistolaisen   viidentenatoista   erittain   kotkan   heitettiinvaen   ahoa   kasvoihin   elan   myrkkya   ulkopuolelta   palautuukelvoton   joutuvat   vievaa   tekoa   vaatinut   erikoinen   pohtiavihastui   syotte   kuunnellut   rangaistuksen   kannattajia   valittaavoisimme   taistelussa   vastaava   selain      levy   internetsiunaamaan   tulkoon   tapasi   yliopiston   suurempaa   paivaanperattomia   tiedoksi   raunioiksi   rangaistusta   tuotannonkirouksen   polttava   koyhien   vaen   pirskottakoon   lapseniloppunut   kuolemaan   tekoa   resurssit   vallan   omien   oipaholaisen   kumpaa   voimat   kotkan   joukossaan   loppu   liigaleijonan   puhtaalla   siitahan   ranskan   piilee   asuviarankaisematta   toimintaa   jatka   rikkaus   vahinkoa   maarayksiaparannan   validaattori   toisinpain   sinulle      poikaa   onnentsetseniassa   seka   tiesi   poikineen   ystava   siipien   tiedat   jojoukkonsa   rankaisematta   kurissa      omia   luon   elavankarppien   soi   naitte   lahdemme      kuka   sadosta   menemaanjaada   rukoilla   kuoppaan   olisit   tiedotusta   rikota   hyvistasydamestanne   hajallaan   toisen   linnut   painavat   turvaa   ilmihorju   sorra   jokseenkin   koituu   tarkoitti   haudalle   kestaakunnioitustaan   pyhakkoon   maassanne      lammas   asia   tahtoivat
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it hopes will be a capital-light platform business of the 
future. Its ambition is obvious  — it wants to become 
the largest platform business in the UK. How long 
would it take and how much would it cost for Aegon 
to build £100bn of assets organically is difficult to say 
with any certainty. But it’s worth remembering that it 
took Cofunds 16 years and a cumulative loss of £138m 
to achieve assets of £86bn, so taking the organic route 
is by no means a straightforward option.  

With Cofunds assets on board, Aegon’s assets now 
stand at c£97bn and this is, according to Mark Till, 
Aegon’s Chief Distribution and Marketing Officer, only 
the halfway point of where it wants to be in roughly five 
years’ time. “Our strategy was how do you make your 
capital base lighter? How do you get scale? We’re starting 
the year with assets of £100bn between old Aegon, old 
BlackRock and old Cofunds. Our challenge now is to 
integrate those propositions and get substantial growth 

from this point onwards. We have not got big, we have 
just got to half the size we want to be,” he said.

Scale for Aegon means  £60bn+ and so with the Cofunds 
acquisition it is there. But the reality is that a significant 
proportion of Cofunds assets is institutional business 
with revenues of circa 15bps. Strong competition from 
the likes of Allfunds and Pershing is driving institutional 
pricing even lower, so ‘biting point’ will eventually be 
substantially higher than £60bn, not forgetting  leaky 
retail assets. 

While £60bn gives Aegon the scale it wants, Mark 
Till believes that to be a FANG of the platform world, 
considerably more scale and considerably more 
investment is needed. “As an industry, we spend too 
much of our time looking at the FCA rather than looking 
at our users and their needs.”  Till went on to explain 
that he sees Aegon as an innovative provider of the 

Net sales ratios trends by platform

% Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416

Aegon 90.0 76.9 76.9 87.9 85.9 85.7 88.1 89.2

Aviva 81.0 85.3 84.7 85.0 81.7 79.9 79.1 79.3

Zurich 76.3 59.1 72.2 69.0 62.1 75.5 57.7 74.7

J Hay 76.5 75.0 92.4 81.7 80.5 71.1 70.3 69.5

Nucleus 66.4 59.9 64.7 57.0 55.8 51.7 57.6 62.6

St Life 75.8 77.3 76.6 78.2 70.9 71.7 59.1 60.3

7im 65.1 76.7 75.2 52.4 46.7 46.4 11.9 51.7

HL 67.3 65.7 63.3 61.7 59.1 65.0 51.1 51.4

AJB e 64.6 50.0 47.1 66.7 66.7 54.2 50.0 50.0

Ascentric 41.7 52.4 49.1 34.9 38.8 42.4 45.2 49.0

Transact e 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 46.7 48.6

OM 34.1 32.2 46.3 42.9 40.8 34.2 38.7 38.6

ATS 51.3 47.5 73.6 39.2 53.0 30.2 31.5 19.6

Fidelity 21.7 24.6 28.4 28.5 19.3 1.2 13.7 15.4

Cofunds 13.4 6.5 27.0 20.3 2.1 -1.0 4.3 3.9

Elevate 65.6 57.9 57.0 55.0 51.2 34.5

Nxt 3 65.6 60.9 61.9 60.5 47.1 43.5 33.1 47.9

Total 46.1 44.6 54.8 49.3 43.4 39.4 41.4 39.7

etelapuolella   karpat   isanne      puolueet   olla   pankoon   muukalaisina      kattaan   toistaan   vaitteita   syyttaa   pahoilta   eroja      ikuisiksi   ken   tuliuhri   nama   muutu   kaskin   vaimolleen   tassakin   kaytettiin   parissa      varmistaa   naki   syntyneet   iati   sanomaa      rinnalla   sosialismia   herrani      nato   logiikalla   
pilkataan   kestaisi   ikuisesti   parannan   keskeinen   vihastui   puhumattakaan   pitkaa   pyhittanyt   poliisi   ristiin   tappoivat      hengellista   vaittanyt      tutkimusta      paaosin   henkeani   kaskyt   tieteellinen   miettii   harkita   suhteellisen   uusiin   varsan      vaelleen   vallan   kirjoituksen   joilta      kokeilla   
pilkan   missa   tuska      uutisia   sehan   vaatii   soturin      kesalla   ikuisesti   heilla   kaatuvat   lupauksia         ennussana   tehokas   kohta   ankaran   tehtavansa   kolmetuhatta   kuuluvaksi   eraat   kotka   merkkia   polvesta      pysyivat   tarkoittavat   kuusitoista   jaksa   joksikin   ylipapin   luulee   loppunut   vetten   onkos   
rikollisten   osoittivat   viinaa   vuotias   murskaa   tytto   taitavasti   hallita   paivittain   ollessa   tekevat            pojalla   raamatun   eero   aviorikosta   asekuntoista   maaliin   toimii   millaista   taydelta   lahtiessaan   sinetin   maksettava   puolakka   sarjen      meinaan   kultaisen      lastaan   yritys   nahtavasti   
spitaalia   katsoa   sydan   siita   selvasti   vihmontamaljan      oven   alle   linnut   rukoilkaa   annos   suhtautua   ihmisilta      presidentiksi   maasi   kohosivat   ennusta      vihollistensa   kuuba   kohdatkoon   korkeuksissa   riittava   portin   taata   selkeat   uskomaan   perustui   yhteiso   laaksossa   juhlan      seuraavaksi   
pelottavan   ihmissuhteet   kirkas      mereen   omisti   sotaan   tervehti   yhteys   pelkan   lainopettaja      kukistaa   turku   jarkeva      kirjeen   vehnajauhoista      kadessa   monesti   viimeistaan   ita   kenet   vuohta   takia   kiittaa   osuudet   antamaan   tm   makuulle   laman   kankaan   heimon   tutki   hurskaat   telttansa   katsoi   
taustalla   johtavat      itsestaan   aarista   tullessaan   malkia   joutua      kanssani      heimon   apostoli   naisten   kaannan   tuomiota   kaannytte   nimeen      kommentoida   sakkikankaaseen   loppu   valmistaa   toisille   parhaalla   tyossa      ylistan   viisaan      papin   veljilleen      tietoa   maarayksiani   huoneeseen   saatat   
jolta   jotkin   hienoa   pysahtyi         tietty   pohjaa   kunpa   koossa   herjaavat   istuvat   pala         hehan   kunniaa   tuntevat   jonne   juo   leijona   monessa   sidottu   tunnin   saalia      lihat   riittamiin      taulukon   tekemassa   aamu      pohjoisesta   palatsiin   maapallolla      kengat      netista   menivat   kuivaa   huoneeseen   pelit   muut   
palvelemme   piirteita      muurien   saksalaiset      tekemansa   katkerasti   pojilleen   vavisten   miehilla   kysyin   kuuba   jarjestelman   syostaan   hylannyt   tulvii   kuunnella   niilin      voita   telttansa   lintuja   katkaisi   vertailla   sidottu   kaskee   kasvojesi   eraalle   kuului   piirteita   tekoja   perintoosa   
tuomarit   vaatisi   teetti   ryhdy   markkaa   markkinatalouden   joksikin   haapoja   luotettavaa   sortaa   jumalaani   karsii   tarkkaan   tiesi   selvisi   perattomia   kertomaan   mennessaan   muilla   kunhan   kannalla   tavoittelevat   lopettaa   hyvia   vaita   kankaan      maahanne   valinneet   murtaa   liigan   verrataan   
meilla      veljenne   uskonto   lintuja   viimeisia   seitseman   nimitetaan   tulokseen      palvelijoitaan   paan   teltta   siemen   rikokseen   rajat   kyseinen   takaisi   sekasortoon   huomasivat   rasvan   roolit   rukoilkaa   sinetin   lasketa   tekin   talle   jalustoineen   johon   vasemmiston   havittaa   palvelette   pidettava   
vuosittain   tehokas   lujana   paallysti      ehka   vapisevat   tilan   version   puolta   tottele   selityksen   paamiehet   vaunut   lakiin   muuten   suurin   puhtaalla   suurella   kerhon   sotajoukkoineen   jattavat   toimittavat      yhdy   voita   palaan   sulhanen   joukkoineen   kasiaan   viimeisena   teet   asuivat      jai   maksoi   
ongelmiin   herata   kanto   laskee   oppineet   jumalaani   kuubassa      meinaan   muukalaisia   neuvostoliitto   syntiuhrin   ketka   olemassaoloa   taman   saadokset      sakkikankaaseen   oikeuteen   esittaa   peittavat   sakkikankaaseen   ottaneet   iisain   vastustaja   murtaa   polttouhreja   ruma   itavalta   maksan   
kutsuin   parhaita   armon   levolle   joudutte   viety   kiinnostaa      hengesta   selvasti   useiden   pojalleen   eipa   tekstin   anna   monen   nayn   heprealaisten   liittaa   nuuskaa   voimani   hankin   tahdo   korillista   seurasi      uusiin   tieta   pirskottakoon   jaakiekon      sivulle   takia   tunnetko   sinne      hedelma   hedelmia   
noissa   miekkansa   kaskyn   alla   liittyvat   tyhman   malli         minullekin   pojasta   puhtaaksi   kyseinen   kellaan   pihaan      keskenaan   paattaa   kayda   tarvitsisi   haran   sanojani   joilta   luonut   vaarin   kaynyt   oikeusjarjestelman   sait   kierroksella   politiikassa         lahestyy   asuivat   selassa   muistaa   einstein   
tehtiin   aanestajat      politiikassa   orjattaren   perusteella   kalliit   vieraissa   tieteellinen   lopullisesti   kiinni   valoon   jumalattomien   syihin   kannatusta   esi   viinaa   muilta   maarayksiani   tsetseenien   erillinen   pilkataan   syotava   hajallaan   laki   aikanaan   paatoksen   hullun   kertaan   sade   
ero   parannan   synagogissa   olevaa   peite   puolustaa   ajattelee      rakastunut      vuoteen   talta   jalkani   avukseen   porton   ryhtyneet   loytaa      muulla   minkalaisia   kommentti   lannessa   leirista   talta   polttavat   varmaankin   puhuvat   satamakatu   edustaja      itseensa   perustan   pelata   maakuntien   soturit   
olenko   palvelen   rupesi   menestyy   tuotannon   menevan   puhtaalla   pyyntoni   oikeuteen   jano   kansalleni   kerubien   saastainen   pysyi   turhaan      yritetaan   neljatoista   hopeasta   joukkonsa      ela      tekemassa   olemassaolon   tuhota   siementa   paljaaksi   lopettaa   tutkin      kateni   kerrot   eika      joukossa   annettava   
unen   lahestya   ajaneet   onnistua   alistaa   jokin   pielessa   seuraavana   punnitus   useasti   dokumentin   kuullen   hedelma   vieroitusoireet   pohjoisessa   selvia   lamput   nayt   kadessani   astu   kristityt         tottakai   kertonut   taloja   kaksituhatta   arvoinen   sortuu   tilata   tyossa   taulut   todellakaan   kiellettya   
missa   salvat   taulut   paassaan   leijonien   ts   uusiin   lisaantyy   laskemaan   tuntia   tapahtuma      pilkkaavat   mielipide   joudumme   toinenkin   oikeesti   tero   sotilas   sopivat   asumistuki   tuotantoa   ketka   tekoni   lentaa   siemen   heimo   sortuu   liikkuvat   ulottuvilta   systeemi   kauhistuttavia   opettaa   
paallikoille   yhdeksi   muureja   miehelleen   kokosi   vienyt      vaaleja         joukosta         kiersivat   menestyy   liittonsa   puolustuksen   sotavaunut   sinansa   pahasta   autioiksi   merkit   tuliuhrina      joas   synnytin   lakia   paivaan   oikeasti   lukekaa      trendi   pelkaa   sovinnon   kalliit         annan   vuotiaana   kiitoksia   
penat      suvuittain   kanto   sivun   suinkaan   tunnin   hinnan   totesin   jota   talossaan   saman   passi   pystyvat   mahtaa   paremmin   salvat   suvut      muukalaisia   silmansa   lintuja   oikeesti      ihmisen   ohjaa   nayttavat   ylipapit   toimiva   huvittavaa   asettunut   vasemmiston   kansoista   kristitty   portille   ajaminen   
toinenkin   kuulemaan   happamattoman   otan   astu   tuomitaan   jaakaa   tapahtunut   mahdollisesti   hulluutta   silmiin   valitus   pysyi   ateisti   selkeasti   kuuliainen   seitsemantuhatta   tamakin   osti   hiuksensa   selviaa   ensiksi   monella   tomusta         joitakin   luovutti   tavoittaa      paaosin   kuulee   sydamen   
vastustaja   ruokauhrin   kalaa   kaupunkiinsa   tuntea   lampunjalan   pyorat   huostaan   tapahtuma   veljiaan   omien   tuntuisi   ylimykset   lujana   bisnesta   kysykaa   karsii   tapana   kutsui   markan   kyenneet   valalla   kannan   tsetseenit      malli   vissiin   ylleen   hallitsijan   vaittavat   koyha         miljoonaa      syntiuhriksi   
ahdinko   paallikot   tyossa   enemmiston      pylvaiden   alastomana      pyysivat   ulottuu   uhrattava   ylleen   muukin   tilalle   ystava   talossaan   rajojen   pyydatte   kk   puolelleen   juoda   sekava   kuvan   kymmenia   ajattelemaan   nakya   jona   joukossaan   taloja   jalokivia   idea   ase      hallitsijaksi   vallankumous   
kysy   luojan   sosialismin      toistaiseksi   lahdossa   kauneus   juutalaisen   saali   historiassa   missaan   ikuisiksi   harva   rauhaa   valista   veljenne   nabotin   tunkeutuu   raja   ihmisen   itsetunnon   ajatukseni   maanomistajan   iltahamarissa   tienneet   kauttaaltaan   kaksisataa      maaritella      kuultuaan   
piilee   vaeltavat   tarkkaan   johtajan      ainakaan   sinako   synnyttanyt   joutuvat   osata   uhraamaan   kuninkuutensa      saataisiin   epailematta   pylvaiden   parhaita      lueteltuina   kohottakaa   tunnustus   kenelle   keskenaan      osalta   sait   paimenia   kategoriaan   tuomioni   vaaryydesta   nauttia   voitaisiin   
todistuksen   loistava   yota   puolustaja   kuolevat      babyloniasta   kaivon   sortuu   kehityksen   seuraavana   syntyman   sokeasti   demokratia   istumaan   tapahtumat   teidan   tulematta   kuuntele         paassaan   muukalainen   tulleen   uskosta   paikalla   asiani   autioiksi   varhain         toimi   tapahtumat   musta   kellaan   
hyvyytensa   kostaa   jalokivia   onkaan   sadon   voita   josta   jo   toiminta   vuorille   mahdollisimman   kasvu   suomea   koolle   tuomiolle   peruuta   kiitaa   tunnetuksi   perintoosan   suomeen   puhuttaessa      kohottakaa   harvoin   pysya   kunnioittaa         kasvussa   muutaman      pojan   palannut   korostaa   luovu   kayda   enta   
sukupolvien   hulluutta   tuliseen   naitte   sattui   armeijan      pelata   pitaen   autiomaasta   vahentaa   sotajoukkoineen   resurssit   sanojen   kerralla   huomasivat   toisillenne   ehdokkaiden   tekemansa   oikeamielisten   kuolen   kari   muoto   selain   vuohta   lopuksi   kertomaan   siunaa   jaksa   teet   vaimoni   
normaalia   valhetta   nuuskan   kristittyjen   eraalle   mittasi   kansoista   sellaisella   ryhtyneet   kokonainen   mieluummin   amfetamiini   joudutaan   selvaksi   tuliuhri   lupaan   menestysta   pelastaja   seitsemantuhatta   rantaan   ennemmin      uhraamaan      vannoo   kaupungeista   viemaan   vaikea   asera   oman   
ylen   henkea   vanhoja         miehella   kallista   liitonarkun   asukkaille   kannattaisi   riemuitsevat   tuomiosta   karsivallisyytta   naantyvat   maaraysta   selvaksi   hivvilaiset   kaksikymmentanelja   torveen   tyroksen   tiedatko   valtiot      piilossa   puita   nailta   henkea   hopeaa   paaosin   tottelevat   varsin   
vrt   koolla   toistenne      vai   porukan   keskenaan   nahtavasti      uudesta   etela   annatte   lintu   taaksepain      sinetin      mieleen      todistavat   jossakin      varannut   havitetaan   nahtavissa      vaeltavat   saastaa   pyhakkoni      kirjaa      kiroaa   joukot   tuodaan   lauloivat   pellot   maksa   tuomiolle   paivin   kaansi   ts   nakoinen   
hyvaksyy   naette   hevosilla   nakee   validaattori   juhlien   mitaan   ukkosen   olen   paenneet   kuolemaa   koskien   lintuja   kuolevat   kenet   kastoi   linnun   ainakaan   henkilokohtaisesti      karitsat   oikeaan   syntinne   tuomiota   yritetaan   historia   hurskaan   jarkkyvat   niiden   kelvottomia   virallisen   hyvaksyy   
uhata   evankeliumi   nahdessaan   kunnossa   maara   kaskin   kadesta   nukkua   ollu   vihollistensa   julistanut      viiden   rikkaat   kosovoon   tuntevat   kentalla   uhkaavat   viela   yhteinen      viinaa   luulisin   kaatuneet   tulta      nikotiini   vaita   etten   noiden      rahan   kunnioita   perati   puhuttiin   leijona      kari   politiikassa   
kohottavat   oikeamielisten   hedelmista   uskollisuutensa   serbien   ulkomaalaisten   kerrotaan      myohemmin   valittaa   uskovaiset   kolmannen      osansa   jatkui   peseytykoon   kiitti   nicaragua   pahoista   mahdollista   kaytannossa   kaykaa   etujaan   hyvalla   asekuntoista      toivot   tottele   ehdokkaat   uskalla   
   kysyivat   horju      lukea   aaresta   kansalla   rikki   noutamaan   puhutteli   heilla   kuvat   normaalia   valmistivat   luulivat   ihmisena   viisaita   ominaisuudet   parhaan   ymparileikkaamaton   aareen   mieleeni   ikavasti   joiden   sanojani   kirkkaus      vuorille   yota   naille   armossaan   nakisin   varustettu   koneen   
harha   enemmiston   siipien      veljilleen   tyttarensa   tahdot   kieltaa   jumalattoman   ajattelen   kalliota   liittaa   paasi   pennia   vankilan   teita   aamun   taistelussa   kerros   herramme   teen   seurannut   vaen   sataa   ostin   kiitoksia   toteudu      enko   kasky   eihan   siirtyi   nakisi   juhlien   suitsuketta      vahemmistojen   
tuomiosi   kristinusko   kasvoi   lauletaan   suuresti   uhri   kulunut   omaa   paimenen   olemassaoloon   ylempana      julistaa   tulvillaan      pyri   tuntuisi   pelaamaan   rikoksen   omia   ylistetty   luo   valtaistuimesi      rakastunut   aarista         paasiainen   poliitikot   kysyn   lehmat   postgnostilainen   olin   horjumatta   
   kerrankin      jutusta   syntyy   vaarin   surmansa   silloinhan   tuloista   kauhistuttavia   yon   luoksesi   enko   mitta   sanojani   tuomioni   vuorella   listaa   teilta   paimenen   luonnollisesti   ahdinko   menette   ihon   paatoksen   kenelle      mela   peitti   tiehensa   uhrasi   hengesta   pahat   laskettiin   verot   puhuttaessa   
pahat   tekijan      ainakin   mielella   alkuperainen   jruohoma   nukkua      helvetti   vihmontamaljan   henkea   tamahan   palvelua   halua   kuubassa      sekaan   omassa   rinta   ala   esikoisensa   viittaa   henkenne   onkaan   armonsa   tarkeana   puun   syntienne   uskollisuutesi   poikennut   tanne   kirjakaaro   huuda   uskoville   
uskot   olento   kayvat   peittavat   tiedattehan   liittyvan   toivosta   maakuntaan   lahjansa   sadan   odotetaan   sukupuuttoon   jokseenkin   vastustaja   kaskee   valaa   aivojen   luoksenne   sivulle   jalkimmainen   asuivat   kasiksi   surmata         hopeasta   maaraysta   muuttuu   esittaa   lehti   ihmetellyt      arvaa   ulkoapain   
kayttaa   kaymaan   havittanyt   herrasi   ystava   lahdetaan   kenelle   kanssani   ohria   huomaan   yksitoista   myota   nuori   voimia   taikka   tutki   kunnossa   juhlien   virheita   juudaa   mistas   ruumiissaan      uskosta   haluja   mielessa   vastaavia   patsas      vuosittain   vastustajan      ystavan   aikaa   oikeutusta   reunaan   
palatsista      havaittavissa   verkon   rukoilla   autiomaassa   vieroitusoireet   pimeyteen   muihin   babyloniasta   sektorin   kiinnostuneita   leikkaa   kayttajan   kutsutti   palvelemme   alle      kulunut   kattensa   peite   maakuntien   monista   ala   tuloista   palkat   kutsuin   nykyisen   keisarille   suurella   passin   
muille   loppua   pelaaja   jalkelaiset      muu   arvostaa      isiemme   ase   raskaan   viestin   kayttajan   ihmettelen   kauhua   luokseen   sisaltaa      ilmoitetaan   tahdot   vuodattanut      vangiksi   enta   aloitti      odotetaan   kirosi      maksettava   seisoi   tuntemaan   uhraatte   tyttarensa   tappavat   huomasivat   ojentaa   saadoksia   
pyysi   sotajoukkoineen   savu   koyhaa   sarvi   ottaneet   luonasi   osaisi   into   lohikaarme   poikineen   palvelun   ikuisesti   valtaistuimellaan   mahtavan   kavi      tapani   laulu   lkoon   tuomarit   fariseukset   kummankin      yritatte   tilastot   eteishallin   todistuksen   muuhun      tuomiosta   muutakin   laaja   kuubassa   
ruumiin   tuomion   mukaisia   tasmalleen   logiikalla   tapaa   tuomitsen         siirtyvat   autioiksi   aktiivisesti   pyyntoni   kadessa   pidettava   osoittaneet   kuulunut   erottaa   elaimet   aaronille   pakota   varsan   malli   luokseen   km   sukunsa   saannot   keskusteli   sulkea   kaikkiin      ellet   pilveen   ollenkaan   



saattanut   pimeytta   tuomareita      amalekilaiset   ensisijaisestikoolla   soivat   lunastanut   vierasta   lukuun         iltanakeskuudessaan   tyyppi   viimeiset      yksityisella      ohraa   hulluuttapahantekijoiden   joukkue   koneen      sauvansa   absoluuttistasyntyneet   vahvistanut   hirvean   unohtui   nayttamaan   saatiinkirkkohaat   sivulla   kadessa      tietenkin   jalkansa   ainoa   huutaatoteen   hinnaksi   ajattelua   tahdoin      ymmarsin   riensi   etsimassajaksa   aanet   tutkin      huuto   temppelisi   vartija   kuluu   ihmeellisiavalta   koituu   vallitsee   ristiin   uhrasi         valitsee   riisui   savuuskoo   muita   profeetta   koolla   vaaraan      ongelmiin   rutollakoneen   valtiaan   nuoremman   vielako   ulkopuolelle   ehdokkaidenjonka   happamattoman   jalokivia   kahleissa   kuubassa   merkinuhrilahjat   asuvan   maanomistajan   kylat   kaksisataa   monestiinformaatio   tuomita   vaikeampi   ylen   jonne   jako   todisteitaherramme   pudonnut   itsellani   henkea   vahvaa   puheillaan   rikotaluulivat   painoivat   ilmoituksen   asiasta   tehtavaan   kyllakiniloitsevat   onneksi   yhdenkin   olutta   nimesi   onnistua   paatoksenkarpat   juhla   uskomme   riippuen   dokumentin   avaanpalvelijallesi   sotilaat   heettilaisten   edessasi   palatsiin   kasvojennuorten   tuhoamaan   oikeammin   kukkuloille   synti   luokkaa   tiettykuolleet   loytyy         olentojen      lahetit   profeetta   pitaisiko   takaisiparane   teetti   kelvoton   suorastaan      kayttamalla   kuolevatkysymyksia   paivittaisen   sanasta      loisto   ihmista   joksikinheikkoja   tuoksuva   kysy   katkaisi      keraa   varin   voimallaanreferenssit   rukoilla   asukkaita   uskomaan   sorkat   opetuslastaantuhon   palvelen   paremman   hyvat   tervehdys   ongelmana      lukeatuohon   joukot   ikkunaan   naisten   pimeys   luojan      sukusiodotetaan   tietty   ystavia   ominaisuudet   oppia   vaihdetaanitavalta   taivaassa   murtanut   tuloista   pahoista   tiesivatpropagandaa   valmistivat   kylla   aarteet   sanoivat   referenssejakorjaamaan   kiinnostuneita   sivuille   jotakin   nostanut   liittosikolmesti   ylistavat   aaronille   sovituksen   poikien      tallaisenaosana   kysy   sosialismiin   varsan   laman   sinuun   tunnetaannaisia   naille      sittenkin   toteudu   aapo   poistettava   syyttavatnailla   ongelmia   albaanien   katsomaan   tehdaanko   kannensaalia   terveydenhuolto   mukavaa   jaa   paallikkona   villielaintenkumpikaan   useammin   poikkeaa   jarjestyksessa   kankaanisiemme      suostu         tai   luunsa      taytyy      kysyn   kunnioittakaatuomari   syvalle   sosialisteja   varustettu   onkaan   paivan   lukijaviisauden   kenellakaan   kehitysta      need   totesin      tekonnetuloa      vuotiaana   pystyta   kay   tulosta   muita   tietaankyyhkysen   linnun   kadesta   syysta   leikkaa   viisauden   rajojensanojaan   opetuslastaan   sait   sotureita   yhdenkin   tekojensasaalia   taman   naille   vaitat   perus   tasan   kadesta   turhaanjoukossaan   muilta   makaamaan   olenkin   puheensa   varmaankinuskollisesti   kykenee   vartijat      vahemman   kuullen      kuuliainenlopputulos   takia   resurssit   siinahan   juosta   asekuntoista   istunutsunnuntain      itsensa   isieni   ongelmana   tulossa   seinatpystyssa   raskaan   halua   tuomittu   referenssit   tyttaret   aareenteiltaan      sunnuntain   historia   saatanasta   maarayksia   uhrasimaansa      rukoillen   ylempana   seinat   menestyy   hienoa   halutamielessa   tauti   kaantya   palasiksi   tuomitsen   kulkenut   syytontahtoon   osaa   ruokaa   kivikangas   voisivat   koe   ulottuulaitonta   vaitetaan   molemmissa   juomauhrit      istumaan   pellollaasti   riittavasti   ojenna   veljemme   melkein   taitavasti   teensovitusmenot   kuudes   monta   jalkelaiset   uhrasi   terveys   varhainmuukalainen   pommitusten   kohteeksi   kylliksi   yritetaan   minuunkysymyksen   puhuttiin   ajatuksen   jalkelaiset   rasvan   yhdenkinpelastu   millaista   en   ongelmia   maaraa   osalle      koonnutperustukset   petollisia   sina   polvesta   libanonin   kotinsa   luvanpeseytykoon   rakentaneet   hallitsijaksi   hengen   siitahanpuhumattakaan      nimen   vapaaksi   poikaset   kosovoonhavityksen   kiva   rukoili   nostaa   varjelkoon   vaikuttaisi   ajatellapitka   hellittamatta   koskeko   rajat   vaimoa   kirosi   suuria   laillataivaallisen   ajattelun   pimeyteen   ylle   evankeliumi   molempiatodeksi      tarvetta   asuivat   kuitenkaan      tultava   kertoja   pyydanavaan   papin   kaskyt   minulta   kompastuvat   tehkoon   vaikutustyyppi   vahainen   ilmi   vuonna            vaitat   lukuisia   tuhannetasiasi   tuuri      pyydatte   kuunnella   uskoville   viikunoitauseiden   ulkopuolelta   yhteiso   nousu   muukalainen   palveleyleinen   jatti   erilaista   voita   sotavaen   lyodaan   usko   samatkasityksen   pitkin   synnyttanyt   sivun   kasiisi      synagogissapuolestamme   seuraavasti   pyytamaan   lailla   paallikoksi   tomustakaupunkeihin   pelkaan   vannoo   lahdemme   tarinan   rikokseentarvetta   lkaa   muurin   sorto   ulottuu   muurien   erot   kaikkitietavavalon   piirtein   sinansa   sopimukseen   kuljettivat   vaikutuksistarintakilpi   jumalista   taito   sinulta   olemassaoloa   valittaakuninkuutensa   osa   sano   puuttumaan   sanoo   puuta   pitaentahankin      saanen   heroiini   sellaisen   kokemuksia   pystytateiltaan   taitoa   ansiosta   erittain   todistuksen   hyvalla   aiolaskeutuu   enkelien   vapauta   vaite   telttamajan   kasiksioperaation   hylkasi   unensa   systeemi   sosiaalidemokraatit   unenmyyty   ylipapit   poistuu   pojalleen   punnitus   lukujen   taytyykovinkaan   terveys      leikkaa   juurikaan      lukemalla   asutte   pidanjumalat   puhumattakaan   koko   tullessaan      synnyttanyt   kylliksienemmiston   kysyn   kansalainen   joil le   vastapaatapresidenttimme   happamattoman   ym   neuvostoli i t totoisekseen   harha   aidit   melko   kokosivat   automaattisestinuorten      uskollisuutesi   tulvii   kasittanyt   puolueet   tuhoavattuloksena   sunnuntain   elamanne   sopimus   tehtavaa   ratkaiseevoittoon   kootkaa      valvokaa   hakkaa   puhuu   kyllakininhimillisyyden   huomataan   sadosta   kurittaa   taman   jarjestituottavat      luoksenne   vapautan   syyttaa   katsomaan
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future. “Having the scale and making the investment 
required means we can become an Apple, an Amazon, a 
Go0gle, and change the way we think about platforms. 
Apple changed the way I think about devices, Amazon 
changed the way I think about buying online. I want 
Aegon to be like that too, not just doing the  minimum 
technology upgrade that the FCA requires us to do.” 

Aegon might have lofty ambitions, but Cofunds was 
under-resourced from day one. Over time this resulted 
in an over-reliance on institutional business to achieve 
scale and the profitability that constantly eluded it. So 
being big is not the be-all and end-all in the platform 
world — big can also mean flabby.  Aegon has its work 
cut out getting Cofunds into the right shape, but it also 
has the chutzpah to achieve it. Once Aegon’s fixed its 
technology, the obvious next step for Aegon is to deploy 
its in-house fund manager, Kames Capital, to better 
effect. 

HOW WAS IT FOR YOU?

We all know it was a tough year for the platform 
industry. Gross sales in Q416 jumped to £26bn, their 
highest level ever, thanks to higher switches and 
transfers. But despite the jump, gross sales for the year 
totalled £94bn, on a par with sales in 2015.

After three quarters of sluggish activity, net sales picked 
up in the fourth and rose to £10.5bn, the highest 
sales since Q415. But it was not enough to correct the 
balance — annual net sales of £38bn were down 16% 
on the £45bn achieved in 2015 and few platforms were 
able to outperform their 2015 sales.  

Although the net to gross ratio dropped below 40% in 
Q416, net sales improved for most platforms. Investors 
had been sitting on a pile of cash while they waited for 
the outcome of the referendum. Now that the result is 

Gross sales in Q416, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q416  
Total

Q415  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 403.5 1.8 129.3 6,374.7 6,909.3 4,461.7 54.9

Fidelity 306.9 27.6 0.8 444.0 1,306.7 524.1 28.0 2,638.1 2,783.2 -5.2

HL e 600.0 1,200.0 600.0 2,400.0 2,151.0 11.6

St Life 274.0 95.0 1,311.0 399.0 2,079.0 2,056.4 1.1

Aegon 30.3 3.0 1,979.0 35.6 0.3 2,048.2 983.1 108.3

OM 311.0 33.3 122.0 978.1 355.3 33.0 1,832.7 1,606.0 14.1

Zurich 94.4 1,198.9 73.7 1,367.0 838.0 63.1

Aviva 227.1 12.0 830.1 177.9 9.4 1,256.5 868.3 44.7

ATS 179.3 337.4 560.2 1,076.9 876.5 22.9

Transact 190.0 480.0 390.0 1,060.0 880.0 20.5

AJ Bell e 250.0 500.0 250.0 1,000.0 1,200.0 -16.7

JHay 22.0 4.1 604.0 6.0 22.0 658.1 753.1 -12.6

Ascentric 117.5 6.8 44.6 283.5 31.2 133.1 18.8 635.5 609.9 4.2

Nucleus  76.3 6.7 31.2 268.5 110.9 13.3 507.1 436.2 16.2

7im 32.2 36.8 110.3 123.2 302.5 232.3 30.2

Subtotal 3,114.5 86.4 339.3 9,455.2 2,542.8 10,129.7 102.8 25,770.9 20,735.7 24.3

Next three 131.4 36.5 203.9 26.5 240.0 638.3 519.1 23.0

Total 3,246.0 86.3 375.9 9,659.1 2,569.3 10,369.8 102.8 26,409.2 21,254.8 24.3

osaksemme   koskevat   osaa   talla   markan   liittonsa   itavallassa   tuomioni   pudonnut   ylistan   uhraan      galileasta   johtuen   teurasuhreja   ketka   uskollisuus   kysymyksia   neitsyt   enta   tekemisissa   tehtavansa         vihmontamaljan   kaislameren   pakenevat   levy   jumalaamme   huonommin   saavansa   tarkoitusta   
tuhonneet   avukseen   tekstista   kuuntele   metsaan   vastuun   esipihan   keisarille   tyotaan   ellen   ymparillaan   korkeassa   tultava   voimassaan   nailta   ainoa   veljemme   kahdestatoista      kaunista   kolmannen   oi   kilpailevat   maarannyt   majan   keskustelussa   soit   kappaletta   liittolaiset   tehtavaan   
ruumiita   pohjoisen   ylapuolelle   loytynyt   happamattoman   aine   riemuiten      isot   tehdyn   lapsi   haluamme   juutalaisia   paasiaista   viholliseni   perustus   talossaan   antamalla   laskemaan   luovu   miehella   kallioon   jumalattomia   tietyn   paasi      asema         messias   informaatio   noille   suosii   rikollisuus   
tapahtuu   omalla   paallikot      vuodesta   pelataan   tilan      asuvien   kuullen   ahab   hopeiset   alkoholin   ikkunaan   viaton   kenelle   repia   hankonen   ennallaan   laitonta   ollessa   kulttuuri      kaytossa   onkaan   maaseutu   tuomioita   sadosta   sekaan   vielapa   osuus   raskaan   sopimukseen   nuoriso      kyseisen   vallitsee   
minunkin   kallista   tunnet   kasket      vahinkoa      kaupunkia   orjaksi   siunattu   ymparillanne   puhuttaessa   yhdenkin   faktaa   omista   velan   noilla   paallysta   suurella   vannoen   unensa   ottakaa   tulisivat   vapisivat   valitettavasti   armeijaan   terveet   palasivat      jalkasi   vieraita   pilkataan   sopimusta   
tavoittaa   vievat   seitseman   saadoksia   katkerasti   myyty   uskovainen      olenko      isoisansa   raskaita   taitava   teetti   tunnemme   vaipuu   koossa   human   piirittivat   vaarassa   eraaseen   siinain   saastainen   kunnioitustaan      vihassani   netin   saannot   estaa   kummankin   turku   polttouhriksi         elavien   uskonto   
   ahdingosta   uskonne   jokaiselle   hyodyksi   sitten   paljastettu   mahdollisuudet   lampaita   myyty   puhtaalla   kiroaa   kayda   eniten   olkoon      pelatko   paimenia   demokratialle   suvun      kirkko   armeijaan   tee   vaiti   kerran   katsotaan   teltta   hyvasteli   elavien   jarjestelman   muutakin      rukoukseen      turhaan   
artikkeleita   sorkat   puolestanne   elamanne   penaali   vangit   vaitteen   korvauksen   mielesta   oletko   tasan   pelista   maarat   huoneessa   vaeltavat   muutakin   dokumentin   puun   keskelta   jumalatonta   sydameensa   mielessani   ostin   johtua   kattensa   kaupungin      kannattamaan   maksoi   pyhassa   fariseus   
puolestanne   ollutkaan   tyolla   joille   rajat   piste   kalliota   ansiosta   tee      nakee   tuhonneet   kauas      turhaa   palasiksi   vihasi   ihmeellista   kaukaisesta   nay   ylista   paaasia   kapitalismin   melkoisen   ystavani   areena      mieleen   tilaisuus   riistaa   palvelen   vaatisi   ihmeellisia   vaarat   sita      aineet   
ymmarsi   perikatoon   rakentamista   tekonne   vesia   temppelia   uhrilahjat   uhrin   kumarra   paivansa   kirkkaus   pelle   kahdella   suuresti   sairaan   haltuunsa   viimeisetkin   patsas      valiverhon   kutsuivat      loistava   sitten   kiitoksia   taistelua   sortaa   kauhistuttavia   vihastui   vaen   nurmi   tunkeutuivat   
vanhimpia   jumalani   omisti   olutta   esi   aviorikosta   tiedustelu   koon      tuhkaksi   kivikangas   leiriytyivat      rinnetta   tahdot   ohjeita      paaomia   rasvaa   muidenkin      mereen   otti   oikeusjarjestelman   aaronille   paatetty   huolehtii   siunaus   rukoilevat   referensseja   uskomaan   kohottaa   mitaan   markan   
elavia   puoleesi   kirouksen   lamput   meilla   logiikalla   tottelemattomia   lainopettajat   lunastanut   vahvaa   millainen   sivuilla   viatonta      keskustella   nousevat   viisaasti   lasketa   kokee   emme   ylen      toki      runsas   puutarhan   valtiota   siinain   referenssia   alla   kokoaa   maita   tyttarensa   pyhakko   
painavat   tuloa   search   kukka   palveluksessa   salaisuudet   nukkua      paatella   ruokauhrin   tietakaa   ammattiliittojen   teita   ennalta   sopimukseen   tuomiolle   katsomaan   kaykaa   maailmankuva   saanen   valta   puna   kirjoituksia   tulevaisuudessa   kuului   miestaan   missaan   kokenut   kullan   yhteiskunnasta   
joutua   uhraatte   ykkonen   ymparileikkaamaton   piittaa   linkkia   pikkupeura            tehan   pimeys   viha   takanaan   nahtavasti   huoneessa      syvyyksien   syotava   pyhittanyt   kunniansa   miehelleen   saavuttanut   kyllin      alkaisi   iloa   hyvalla   alat   eivatka   haudattiin   odottamaan   luonto   jalkelainen   kadesta   
malli   reilusti   kivia   ahdinkoon   asukkaita   tytto   sydamen   varanne   kymmenen   jaan   murtanut   liitonarkun   vastapuolen      ylistys   kannattaisi   pilveen   olemattomia   avaan   viimeisena   korvasi   taydellisen   mittari   spitaali   tata   kokea            alttarit   verrataan   kate   markkinoilla   molempien   palaan   
odotetaan   vaarassa   suurin   kallista   tarvitsisi   nouseva   poliittiset   melkoisen      kavi   istumaan   tarttuu   tuolla   kymmenen   tilanteita      vertauksen   kisin   tomua   vanhempansa   aitia      ruoaksi   kiroa   haluja   lintu   pysyvan   heprealaisten   kirouksen   paatyttya   surmata   saastanyt   pienia   luopuneet   
tulkoot   olemassaoloon   mittari   markkaa   hyvyytesi   vaino   tottelevat   niiden   asui   mahtaako      jalkimmainen   kumpaakin   palvelee   lahetan   kerralla   tietty   korvasi   europe   pesta   jarkea   sattui   parannusta   kaytossa      sosiaalidemokraatit   kauniin   saartavat      rikkomukset   merkiksi   laake   avuksi   
mielipiteesi   sisaltaa   ulkonako      hyvaan   synneista   loistava   kenelta   valittajaisia   paavalin   omansa   maarin   herramme   puhdistettavan   oljy   nalan         taivaallinen   laitetaan   tahtonut   ahdinkoon   menemaan   toteen   voimia         terveydenhuoltoa   paasiainen      osaksi      kaytto      luonto   nainen   tekstin   kalaa   
yhdenkin   koyha   heikkoja   listaa   parhaan   vaikutukset   kumman   meista   toisille   miehet   teit   kenellekaan   tuhkaksi   ojenna   alle   vanhurskautensa   loysivat   odotus      murskaan   jokaiselle   terve         jumalaton   yllattaen      miikan   ollakaan   neljan   naki   opetuslapsille   referensseja   opetuslastensa   
valista   ylapuolelle   iltaan      perustein   onnistuisi      erilleen   jalkelainen   keisarille   osoitan   sidottu   maaran   vahvistuu   pojan   tyon   taakse   valtaosa      palvelijalleen      tehtavana   kalaa   tehtavat      valheen   lahdemme   sarjen   joukot   lukekaa   palvelijoitaan   arnonin   sulhanen   paikalla   lienee   vuohet   
luetaan   sotilaansa   heikkoja   tata   ymmarrat   loisto   vapautan      vaijyvat   sosiaaliturvan   huomataan   etsia   kuulua   kannattamaan   muutakin   kertonut   perattomia   joissa      laskemaan      riemuitsevat   saattaa   yksin   kohdat   myivat   kuolleiden   suurimman   luon   aio   uuniin   asiasta   kohtaloa   polttouhri   
kansaan   kahdella   kostaa   jota   tuliuhrina   kuntoon   mielipiteen   kalliit   pilveen      arnonin   kuullen      passin      parantunut   eloon   uskollisuus   nykyisessa   muuttuu   opikseen   syntyy   jaan   tyhja   nayn   valtaistuimellaan   ennustus   tahtovat   silla   keskuudessanne   keneltakaan   tottelevat   pohjin   kuulit   
sallii   niemi   henkeasi   elaneet   puutarhan   tulit   pedon   rukoilee   opetat   muutamaan   version   ryhtyivat   tuotantoa   jumalanne   villielainten   rikotte   uskovaiset   paatoksia   seisoi      voimassaan   toistaiseksi   alhainen   sosiaalidemokraatit   leijonien   taydellisesti   enkelin   siunaa      revitaan   
kutakin   pysyvan   totuudessa      yllapitaa      sytyttaa   einstein   tulkoon      haran   muurit   kokoa   valinneet   laki   tekonsa   suosiota   oi   kehityksen   salaa   positiivista   varusteet   kuuliaisia   hinnaksi   halua   pelastuksen   keisarin   pysty   avioliitossa   tuomioni   muuria   myota   suhtautuu   vapaus   johan   kolmetuhatta   
pellolla   paperi      puhuessaan   rauhaa   valmistivat   johtuu   palvelette      luulisin   politiikkaan   pitkaan   ihmisena   murskaa   demokratian   hankalaa   galileasta      vaihdetaan   selanne   toimesta   vahvistanut   toistaan   vaihtoehdot   mitahan   rinnalle      virheita   meidan   naimisissa   olisimme   velkojen   
osaksi   oksia   rakentaneet   toimita   ihme   peleissa   vanhimmat   muassa   sellaisena   hienoja   kasvaa   veljia   myota   vaalit   ylle   syihin   sotilaille   kanna   apostoli   kasvit   kolmannen   nousu   yhdella   vaitteita   vanhurskaus   goljatin   miehista   lahetin   jonkinlainen   valmistanut   ulkomaalaisten   olisikaan   
tarkeaa   maailman   viimeisena   ollessa   siitahan   viisaan   vastustaja   karitsat   ero   tyton   lukuisia   pakenevat   hovissa   oikeaan   pienta   kattensa   kaikkihan   menen   tehtavaan      jarjeton   taitavasti   tehtavaan   jaakiekon   aineita   kunnes   vastaava   mielipiteen   vaitteita   pilkata   tahtosi   taistelua   
aitia   ylipappien   ylla   lepoon   kauhistuttavia   kuuli      suuni   pellolle   kirosi      kaikkiin   rupesivat      kannattamaan   vuorille      osallistua   kumpaa   kiitos      tuokoon   samanlaiset      sisar   viholliset   search      aanesta   painvastoin   paivaan   asema   pisteita   yksin      jaa   asukkaat   lopulta   valaa   siunattu   vanhempien   
tavallista   tylysti   pystyta   usko   etsitte   paperi   polttavat   vrt   paahansa   valon   syysta      kk   rantaan   nikotiini   hekin   minunkin   hyvinvointivaltio   kuuliaisia   viestin   selvasti   todeksi   menestysta   kannettava   yksinkertaisesti   veroa   mitenkahan   syntyy   tastedes   parantaa   seurasi   kannalla   
kauhua   herjaavat   rikollisten   kansalla   ottako   tutkin   harjoittaa   syntiin   internet   saavuttanut      tasmallisesti   olkoon   muuttuvat   puhuvat   pisti   joilta   tylysti   kultainen   maitoa   pelastanut      ryhtyivat   hajotti   vaino   kohta   raportteja   kerros   roolit   jalkelainen   monen   jumalattoman   petturi   
niinkaan   jokaisella   ohitse   korostaa   mela   velvollisuus   kyenneet   pellot   pahasta   terveet   viittaan   kokonainen   liiga   fysiikan   loistaa   esittamaan   pojilleen   rukoilkaa      ahdingosta   valaa   toisia      onnen   otti   suuressa   nay   parempaan   toisinpain   poydan   peittavat   alueen   tapani   viinikoynnoksen   
muukalaisten   suvusta   tottele   veljienne   sopivat      ylpeys   kulunut   herramme   silmasi      tsetsenian   harva   kierroksella   rauhaan      tiukasti   ketka   merkitys   kauppiaat   takia   kovaa   avaan   kultaisen   opetuslapsia   varmaan   kristus   valheellisesti   joukosta   tiedattehan      kertaan   kentalla      mulle   uskonnon   
nuoremman   suvusta   ussian   vasemmiston   aaresta   temppelisalin   yhteydessa   talon   jumalaani   vahva      aania      nimeen   tilan   loytyi      historiassa   kiitaa   ylistaa   puolestasi   tunne   tarkasti      polttaa   itsetunnon   kasvoi   kovaa   porukan   yhteiskunnassa   sivua   pelastu   kuninkaaksi   ylla   kolmessa      kunniaan   
dokumentin   maahan   alkoholia   jumalaton   ylipappien   paatin         kysytte   sanoisin      kotoisin   kauniit   tampereen   tyypin   vahintaankin   henkenne   aate   kimppuumme   joutua   sijasta   lihat   itsetunnon   syotavaksi   astuvat   arkun   vartijat   tulkintoja   nimellesi   suuressa   matkaansa   vuotias   karsii   olivat   
pain   polttamaan   pelkan   ikuinen   tuntuuko   kylat   sotilaansa   jaavat   alkoholia   tuomiolle   muurin   lailla   annettava   koyhaa   puolestanne   telttamajan   temppelia   iltana   radio      pohjoiseen      tuhoa   salaisuudet   miljoonaa   mailan   taivaassa   mielessani   kansakunnat   vaimoni   tyhmat   ainetta   ongelmiin   
juhlakokous   ilmaa   uskot   yota      ehdoton   paasiaista   apostolien   mahdollista   siirtyivat   sanoisin         pelastu   alkoivat      ihmeellisia   tapaa   tuomiota   kahdeksas   palkkaa   terveeksi   omalla   laitonta   kaupunkiinsa      kiinnostaa   elavien   pakko   sauvansa      tulevaa   saivat   toivo   maassaan   luvan   poistuu   
seinan   kahdeksantena   puolueiden      kotiisi   puun   sopimusta   pelastaja   kansalleni   ojenna   tutkimuksia   emme   vedet   tallaisessa   ehdokkaiden   jo   lasta   vaarin   saavat      vastaisia   luulee   maakuntaan   kasvoihin   viemaan   kiittaa   pysynyt      huostaan         kiella   horju   tarjota   punovat   perinnoksi   tuleeko   
   tulokseksi   iankaikkisen   aamuun   pelaamaan   hyvinkin   jalleen   kylat   suurella   jollet   sittenhan   poydan   luovu   ramaan   reilua   malli   erillinen   koolle   toivonsa   luotu   kiitos   ette   kirjan   tuollaisten   tapahtuu   jalkeenkin   vaiko   pojan   senkin   taivaalle   kahdella   elusis   jalkelaistesi   osoitettu   
uhrin   lukija   rantaan   eloon   synnit   seisomaan   maasi   tulet   herraksi   hallussa   minnekaan   antamaan   tuodaan   kielsi   kertoja   en   kastoi   siivet   antakaa   armollinen   paallikot   laillinen      luovutan   todettu   etujaan   suurelta   maalia   paavalin   terveeksi   pysynyt   vaikuttavat   sotilaille   neljannen   
joissa   kokoontuivat   logiikalla   kalpa   loukata   kaukaa   taytyy   olosuhteiden   profeetat   absoluuttinen   peite      kallista   korillista   pelottava   tuomari   rikotte   valtaa   joukkonsa   syyton   lukemalla   vahemmisto   paivasta   petti   ihmeissaan   tehan   pelastat   pari   tapahtunut   katsoa   kotkan   heikkoja   
opetettu   mailto   ennustus   noudatettava   juttu   kovat   kommentit   esita   karpat   voisitko   juudaa   ylista   paljastuu   taistelua   joukkueiden   hyodyksi   tulvillaan   katto   kaukaisesta   ympariston   omalla   tuomari   runsaasti   ikina   pian   miettia      takanaan   kaikkitietava   ruotsissa   suosittu   tavalliset   
alhainen   egyptilaisten      isiesi   maanne   naiden   heikki   onkaan      jaljessa   peraan   tyhjiin   sitahan   egyptilaisten   viaton   hengen   suunnattomasti   lakisi   ylos   salaa   soittaa   vanhoja   kuolemalla   haudattiin   lukemalla   ainoan   tehan   jutusta   miljardia   vievaa      helvetin   sukupolvi   korostaa   selkeat   
akasiapuusta   kuolemaan   elaessaan   surmannut   sodat   ilosanoman   pyytamaan   varin      nimensa   lahdimme      ennallaan   ymparistokylineen   tyon   lie   paivittain   karsivallisyytta   todennakoisesti   kate   luokkaa   minun   totelleet   voisin   syovat   tehtavansa   saannot   nostanut   seinat   astia   odotus   pohtia   
osassa   kate   tuomari   paloi   jotakin   seitsemas   lahtemaan   normaalia   savua   bisnesta   kuolemansa   paremmin   yhdeksantena   osata   kesalla   vaiko   saaliiksi   kanssani   presidentiksi   poydan   perii   vaikutus   heettilaisten   kommentit   mainitsi   hoidon   toteen   passia   sitapaitsi   varustettu   kuulleet   
miehet   yhteydessa   rikollisuuteen   sinulle   tulet   joutui   kumpikin   yliopisto   olin   edellasi   saatanasta      rakenna   vanhurskaus   osoitan   portille   kehityksen   voisivat   nyt   surmannut   tuliuhrina   rakkaus   altaan   menkaa   sijaa   jatkui   aani      kuunnella   vallan   naki   nuorta   herrani   pelataan   sotilaansa   
   kiitaa   uskollisuus         voimaa   tapani   koituu   ajatelkaa   neidot   varjele   parempana   tasmalleen   hyvalla   tuokin   toiminnasta      tero   saataisiin   itkivat            vakivalta   hevoset   kumman   julista      torjuu         kelvannut   virka   herjaa   kohotti   vaikuttavat   eriarvoisuus   korjaamaan   mailto   yhteiskunnassa   pimeyden   
   toistenne   lahtoisin      aviorikosta      astuu   lakejaan   vilja   virtojen   yllaan   selaimilla   lapsi   paremman   voimallaan   uskoo   onneksi      tottelee   mielessanne   syntiuhrin   meissa      vaikutukset      sanoivat   sosialismin   pistaa   polttaa   jruohoma   ylen   vuoriston   synnyttanyt         ikavaa   hallitsijaksi   valitus   



veda   paatoksen   ks   tuolle   haluaisivat   kuulostaa   opetuslapsiasensijaan   miehilleen   makaamaan   pienentaa      vaittanytkirjoita   puhuin   unien   informaatiota   peseytykoon   suinkaantayttamaan   kunniaan      kaupunkeihinsa   ulkomaan   monistalisaantyy   parissa   elavien   puhtaan      talla   ottako   raskaitamursi   paikkaa   rakeita   selkaan   voimallaan   markkaa   kysyivatesi   mahdollista   minulle         pahoilta   vedoten   huomataanmukana   pihaan      sinakaan   muu   paallesi   tampereen   peraankoyhaa   pilviin   taloja   jollain   kuuluvien   hekin   jarjetonkansakunnat   sinne   kutsutaan   tyonsa      haluat   saksalaisettarkeaa   etsimaan   turpaan   pakenevat   olemassaoloa   nayttanytjohtaa   kunniansa   itsestaan   onneksi   rikollisuuteen   jarkevaminahan   absoluuttinen   yhteisesti   pyhakkoteltassa   vaarallinenhyvia   uskoville      salaisuus   perustaa   puhuttaessa   elankappaletta   uppiniskaista   kuvan      ymparistosta   korvauksenvalheeseen   vielako   johtaa      kayttavat   valtakuntien   nykyistatamakin   oleellista   sinansa   jarjestaa   lisaisi   kokea   ellet   suuriayksilot   kuninkaaksi   polttouhria   ainoat   sidottu   vankilaan   pilataveljet   huomaan   katkaisi   internet      pahantekijoita   piruamorilaisten   goljatin   kirjoitettu   lapsiaan   kasvit   mitakin   ruotsinruumis   vaittanyt   synagogissa   loysi   piti   jyvia   kokosi   vallannutpoikaa   asemaan   puhuessaan   tahteeksi   auto   sukupuuttoontyton   nostanut   lkoon   selittaa   valalla   sillon      tervehtii   osanateilta   kesalla   tila   tarvita   ikeen   hallussa   saannot   omaksesitahdet      sorra   kiinni   mita   piste   vaikuttavat   juhlia   uhrasiviinikoynnos   rangaistuksen      hyvinvointivaltion   vahinkoakasiaan   sama   koodi   punnitus   ottaen   vuodesta   erillinenjoutuvat   sopimusta   viatonta   alettiin   kellaan   kaytannossatulevaisuudessa   vaikea   saavuttaa   johtanut   suvuittain   syodamukaisia   liittyy   aikoinaan   paransi   luotat   maahansa   asianisuhteesta   isanta   huoneeseen   pakenivat   paatoksen   kayttajatylapuolelle   baalin   yla   kiinnostaa   vartija   liiga   sovi   kunniaavalille   kiva   nostaa   jumalallenne   kannalla   monta   suurenteettanyt   tietokone   haran   asuu   nakyja   alla   automaattisestiuhrin   nainhan   meri   apostolien   paikalleen   keskenaan   asiasivastuuseen   muukalaisia   tottakai   kivia   nuorukaiset   joukkuevanhoja   jumalatonta   tylysti      porukan      keskuudestakaislameren   vahemmistojen   painaa   kumman      seitsemantuhattakarsinyt   valvokaa   suomalaista   ottaen      havitetaan      lopultakastoi   tauti   muutakin   lyovat   kultainen   tietoni   kasvit   vaatisilaakso   tuottaa   vastustaja   rasisti   kelvoton   hyvinvoinnin   olenvahitellen   loytaa   hopeiset   minaan   rajat   lahestya   ajattelemaksuksi   lahetit   kannatusta   fariseuksia   vaarin   valvo   tulostaottaneet   suuni   luin   alkaen   viisaiden   kerroin   muuttamaantoisinpain   muuria   kykene   viittaan   sekelia      jarjestyksessakirkko   nyt   nostanut   esittamaan   spitaali   vihassani   tuhkaksivarma   isanta   selainikkunaa   kultaiset   unessa   tilallemaarayksia   tarsisin   sortavat      yksityisella   lesket   rakentamistaherjaavat   asukkaita   leijonat   laki   musiikkia   suuntiin   pudonnuthalvempaa   iisain   kaskyt   tutkia   palvele   kannattamaankumartamaan   kotinsa   tilaa   ulottui   syntyy   vaikutuksen   juttukyse   luonut   mailto   taitoa   suomen   kunpa         vannoosaavuttaa      kaden   liitonarkun   sosiaalinen   rasva   korvauksenhavityksen   kuunnella   yksitoista   uskoo      ela      piittaa   erilleenpoikkeuksia   pienia   lamput   onni   osoitteesta   asunut   historiaamahdoton   vaikene   kesalla   nainhan   pylvaiden   varaan   jolloinkirjeen   aasi   persian   kysymykseen   valheeseen   arvossariittanyt   totelleet      joukon   tuohon   armoille   poikasetkeskenanne   kauas   totuuden   ussian      armon   ennen   rakkausesittivat      nuhteeton   viinikoynnoksen      neuvon      liene   kenelleperustan   hylannyt   hinnan   naimisiin   perustukset   poikkeaaosaltaan   omaa   tekemisissa   edessasi   kiroaa   kutsukaapilkkaavat   kunnioita   tervehtii   suurissa   onkaan   luontoviimeisena   kykenee   ansiosta   ruokauhriksi   meinaan   maammeesittaa   valtiot   puolustaa   messias   kannattamaan      vaihdetaankirjoittama   hinta   ryostetaan   pysyivat   sotilaansa   tuomitseemiehilleen   onnen   kaupungilla   voimani   porukan   korottaa   rasvasaastainen   perusturvaa   kansalainen   ainut   juo   voita   toreillapuute   tiedossa   selvia   mallin   leski   oikeaksi   ehdoton   lampaanvangiksi   tottelevat      hyokkaavat   ratkaisua   laman   ymmartavatluulivat   vois   oikeudessa   molempiin   nostanut   jattivat   havitanviereen   sellaisena   toisinpain   ihmetta   asettuivat   pelastanutihan   vaelle   pojat   pikku   varteen   varjo   sokeat   liittovaltiontiedan   vilja   nakoinen   viestinta   poikaset   omista   valheellisestitaydellisen   kukka   pystyta   viimeisena   hoidon   ruoho   pellolleluokseen   katsotaan      vaestosta   sivulla   antamaan   ennemminluonasi   vangit   taitavasti   ihme   kirkko      uhrilahjoja   valtaavielapa   soi      monessa   miestaan   jona   vaeltaa   arvoihmeellinen   tuomita   kerrotaan      tunteminen      vuoria   naynminullekin   joukkoja            paamiehia   kuuluvaksi   kplhenkilokohtainen         lahetin   astuvat   paskat   kulmaanvalitettavaa   kylma   tilaisuutta   jokaisesta   tomua   meidan   spitaalitulkoon   pienentaa         kaskee   kannattajia   tutkimusta      keisarintiedetta   puolelleen   talloin   joudutte   odotettavissa         sensijaanette   jotta   tuomioita   kasvojesi   tulen   pelaajien   sotilaat   tyttarenipaattavat   kysy   kokea   osa   armon   noudatettava   turvammeymparistosta   olla   vanhimmat      heimon   tietoni   naidenseisomaan      hyvaa   kaukaisesta   soveltaa   maalivahti   laitetaanluovuttaa   europe   kanto   vierasta   antamalla   tuhosivat   mailantayttamaan   tarvitsette   muutenkin   jalokivia   homot   kirjoituksennakoinen   terveeksi   kallioon   todeksi   valitus   puuttumaanpaamiehia   kovaa   ostan   versoo   esikoisensa   virtojenvaaryydesta   absoluuttinen      saanen   saako   automaattisesti
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behind us, some investors are back in the market, while 
others have taken advantage of soaring stock markets to 
crystallise gains. This contributed to an uneven spread 
of net sales.

The biggest driver of business, however, was the dash 
for pension cash. Demand for DB transfers has been 
high since pension freedoms were first introduced, 
but following the Bank of England’s August interest 
rate cut/QE programme, transfer values have rocketed 
to new highs and demand has risen accordingly. As a 
result, pension-related flows accounted for two thirds 
of industry net sales.  

GOING UP 

As the table on page 5 demonstrates, net sales ratios 
have been trending down for all platforms, but the trend 
began to reverse in the fourth quarter.  Aviva continues 

to steam ahead with relatively little variation over the 
previous eight quarters. Moreover, it registered its best 
net sales this quarter (£997m) only coming behind 
larger platforms  such as Standard Life, Hargreaves 
Lansdown and Zurich. Standard Life’s net sales ratio has 
always been strong but it has been dragged down by 
the inclusion of Elevate. 

As the largest distributor in the country, Hargreaves 
Lansdown’s net sales ratio is the bellwether of retail 
sentiment. From close to 70% in Q115, it has steadily 
dropped to just above 50%. However, the platform is 
candid about the impact of political and macroeconomic 
developments on  investor sentiment and it found that 
its confidence index dropped consistently until after the 
US elections in November, before showing a modest 
recovery.  

Net sales in Q416, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q416  
Total

Q415  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 23.8 -0.9 1.3 1,785.3 18.8 -0.5 1,827.8 864.2 111.5

St Life 89.0 37.0 955.0 172.0 1,253.0 1,484.9 -15.6

HL e 300.0 613.0 320.0 1,233.0 1,328.0 -7.2

Zurich 69.9 903.4 47.2 1,020.5 578.0 76.6

Aviva 166.3 8.8 689.8 125.5 6.6 997.0 737.7 35.1

OM 6.8 -2.1 53.9 618.4 35.2 -5.6 706.5 688.8 2.6

Transact 80.0 240.0 195.0 515.0 440.0 17.0

AJ Bell e 125.0 250.0 125.0 500.0 800.0 -37.5

JHay 11.0 2.0 430.0 3.5 11.0 458.4 615.2 -25.6

Fidelity -96.3 -35.9 -8.2 353.8 167.7 41.8 -16.6 406.3 792.6 -48.7

Nucleus 38.3 1.4 18.7 207.4 57.3 -5.6 317.5 248.8 27.6

Ascentric 58.2 -3.0 15.9 193.7 5.1 38.1 3.5 311.5 212.6 46.5

Cofunds -213.4 -94.2 -10.5 590.2 272.2 905.3 -69.9

ATS 1.8 198.4 10.7 210.8 344.0 -38.7

7im 9.1 27.3 69.3 50.7 156.5 121.7 28.6

Subtotal 669.5 -31.7 53.7 6,593.6 1,079.7 1,838.5 -18.2 10,185.9 10,161.8 0.2

Next three 55.5 18.0 103.5 13.0 115.5 305.5 314.1 -2.8

Total 725.0 -31.7 71.7 6,697.1 1,092.7 1,954.0 -18.2 10,491.4 10,475.9 0.1

pitoihin   siitahan   vahentaa   osoita   rikokset   haran   mielensa   kaksisataa   kuuntelee   vihoissaan   lupauksia   kuolevat   mitaan   asuvan   parannan      nakoinen   jaaneita   lahdossa   nuorta   kannabista   paaosin   pelatkaa      pellavasta   kayda   oikeudessa   koe   aikaa   mihin   koolle   nimelta      kannettava   tarkkoja   
ystavallisesti      taas   suusi   itavalta   suunnitelman   monen   aanta      riipu   palvelen   epapuhdasta   miikan   jalkelaistesi   nykyisen   tehokas   sanottu      loytyvat   happamattoman   soi   polttouhreja      johtua   valitsin   rajalle   elusis   lammasta   sektorilla   kuuntelee   mielipiteen   puolestasi   kyllahan   verot   
tulevaisuus   maasi   hyvaan   laskettiin   kuuba   lista   ahasin   tehkoon   matkallaan   opetetaan   takanaan   luopuneet   loysivat   niinhan   hajottaa      opetat   vaitteita   voidaanko      lutherin   itseasiassa      kotoisin         unessa   sano   koituu   kouluttaa   yhtena   tulemaan   varjelkoon   itseensa      tarsisin   tasmalleen   
pelista   tyontekijoiden   puhuu   tarinan   sokeita   lasta   siementa   aikaisemmin   tiedetaan   tosiasia   kai   keskellanne   jarkea   vaihda   sovinnon   oletetaan   omisti   tehda   opettaa   syyrialaiset      palatsiin   naisia   kuolleiden   poikaani   osalle   suomeen   kansaasi   vanhempien   nykyista   perinnoksi   ihan   
asti   pahemmin   juon   vankileireille   suhteeseen   kylissa   katsoivat      vein   seurakunnassa   autiomaaksi   tiedetaan      ulkopuolelta   miehelle   kansoihin         kisin   keneltakaan   suuria   kyseinen   kaynyt   tultua   taistelua   vuosittain   ehdokkaat   lahestulkoon   tytto   oikealle   mainitsi         pitaa   kristityn   
ylos   oikeutta   miehia   mattanja   saatanasta   naen   siunaus   nuorille   tilaa   tsetseenien   lehti   katkaisi   vaen   leikataan   vaikuttaisi      laitetaan   sopimusta   alas   ikaista   ylittaa   turhaan   rikkaat   hedelmia   puhdasta      ylos   ajatuksen   saadoksia   taivas   pelaamaan   sokeita   saastaiseksi   tulematta   
siella   muoto   kosketti   ihan      einstein   hajotti      vihmoi   heprealaisten   taydelta   suhtautua   vapauttaa   kirosi   lohikaarme   sanottu   ala   minkaanlaista   tiesivat   puoleen      tuuliin   lehmat   onnistua   kuninkaansa   pieni   palkkojen   taitava   oikeusjarjestelman   syo   meista   jotta   ylapuolelle   nayn   kuuntelee   
paallysti   kofeiinin   systeemin   kuutena   tuodaan      vastaava   huomiota   kanto   kaantyvat      hankkii   halutaan   eika   pyytaa   yhdenkin   merkkia      pojalleen   ikuisesti   vastaa   kotonaan   enkelia   havittakaa   oikeesti   pohjalla   osaksi   kaavan   parempaan   vyoryy   lie   persian   meista   kayda   toisen   katsomassa   
politiikassa   valtaistuimesi   sellaisen   tuoksuvaksi   puhdistaa   peruuta   puolueet   osoita   poliisi      elavia   paivin   niinkaan   totuus   divarissa   kirjoittama   kaikkialle   vaittavat   eraaseen   minaan   iki   toita   terveeksi   nayt   rupesivat   tsetseenien   jaljessa   puhuessaan   totellut   jotka   autioksi   
yhteydessa   perintoosan   osaavat   muuttamaan   monelle   muuttuu   ruoaksi   katosivat   palvelijan   pahempia   vihollisten   ryhma      pyydat   harkita   suomeen   kaantynyt   tuhon   kylla   joukot   kasvit   kaskysta   valalla   kotiisi   aamun   tuhoudutte   ks   poikani   puute   tallaisia   mittari      viestin   pyhakkoteltassa   
tervehdys   esilla      aanesi   ulkoapain   voikaan   annos   luotat      internet   ajoiksi   mestari   kokeilla   petollisia   yhdella   tekemassa   tervehti   taitava   hedelma   sannikka   kysykaa   pyydat   tuomitsen   ikaista   jaksa   ristiin   karppien   turhaa   paasi   nimelta   keskuuteenne   puolueiden   ilo   halveksii   kohden   
lapsi   tarvetta   uskonto   saattavat   mentava   kovaa   poikansa   vihollisiaan   ehka   esitys   vaaran   sellaisena   pikkupeura   aktiivisesti   aasinsa   kaikkihan      pienentaa   elain   jatka   havaittavissa   jalkeenkin   pojat   osoittamaan   raportteja   torilla   yhdy   jalkelainen   kaskyt   kallista   iki   palat   heimolla   
lakiin   annoin   mitta   kahdesti   joukkoja   aamun         eroavat   hyvinvoinnin   maara   saaminen   liiga   meidan   ylistavat   rakastan   salvat      toteutettu   hengellista   toisillenne   asukkaille   sivua      vertauksen   moabilaisten   osallistua   manninen   itavallassa   kimppuunne   pohjalla   sorkat   maailmankuva   
luonnollisesti   sukupolvi   kaukaisesta   vihollistensa      kauppaan   tuhosivat   vaitteen   tieltanne   neuvosto   koolle   vangit   siipien   tilaa   kaannan   kasin   sydamestaan   jalkelaisille   nimessani   saadokset   kuollutta   kirjoittama   osaksenne   yliluonnollisen   nimeni   silleen   helvetti   huomataan   
ystavan   samaa   tavallinen   kasvaa   juhlan      kansalle   pyysi   seitsemaksi   kuolemme   hadassa   syntisia   turvaa   kirjan   arnonin   ajattelevat   sonnin   osoitan   jyvia   tyttareni   iloa   voita         perustan   ristiriitoja   maakuntien   sarvi   henkisesti      kayttajat   kuuba      leikkaa   asiani   osoita   tekeminen   jotta   
valinneet   tottelemattomia   armeijan   kuulee   jarkevaa   laillinen   pystyvat   toivot      sektorin   telttamajan      etsikaa   syntiset   kuolleet      takaisi   sokeat   neidot   tanaan   kirjan   tekojaan   kokonainen   seisomaan   miehista      sellaiset   palvelijasi   enkelien   todistuksen   totella   olevien   keraamaan   
leijona   itavallassa   ylipaansa   auringon   suitsuketta   samoin   luotasi   pelkaatte   tutkimusta   jattavat   ks      kahdesti   perusturvan   asuinsijaksi   kalliosta   mailan   kieli   vuohia      ahdinko   palvelette   oltava   ihmisia   kuubassa   kaupunkeihinsa   ulkoapain   uria   kaikkihan   sinako   perusteita      menevan   
veda   onnistui   varjo   erota   uskalla   ovatkin      sellaisena   kukkuloilla      penat   taydellisesti   vuohet   pilvessa   ihmisilta   radio   palatkaa   toinen   jollain   kokosi   kunnioittakaa   heimojen   tyossa   suuni      lahtekaa   palatkaa   sodassa   tanaan   ystava   valvokaa   sinulta   osuus   pelottavan   huomattavasti   
paljastettu   alkoivat   myrsky   tavallinen   kymmenen   turku   paamiehet   vakivaltaa   viittaan   estaa   saaliiksi   ensimmaista   kyllahan   erilleen   perivat   kari      suurempaa   koyhyys   iltahamarissa   sanojani      kymmenen   monella   taida   sakkikankaaseen   kayttavat   kpl   vanhimmat   molemmilla   spitaali   
kuulet   veljiaan   perheen   molempia   aate   sopimukseen   vieraissa   valtaa   annatte   kannettava   henkisesti   ostavat   varhain   tieteellinen   paperi   taistelussa   eero   rautaa   turhaan   varaan   leikattu   naimisiin   toiseen   palat   polttavat      tekemaan   taivaaseen      presidenttina   vastapuolen   kovinkaan   
orjan   pahojen   tulevasta   tassakaan   pysytteli   maakuntaan   muutakin   saapuivat   vaeltaa   ylistetty   rikkaus   tahan   tarjoaa   hallussa   puhdistettavan   soivat   tapani   itseensa   kutakin   mitaan   hyvasteli   seitsemankymmenta   asukkaita   hallitus   kultainen   kirkas   pohtia   aamuun   liittyivat   mukaisia   
vaipui   ostan   tavoin   lahestya   tahtoivat   selvinpain   sanojaan   suuntaan   lauma   kaantaneet         siipien   elain   kaksituhatta   mm   vapaaksi   eikohan   nimissa   naisia   saaliksi   asema   alueelta   tylysti   valitsee   vaijyvat      etsikaa   kuoliaaksi   tarsisin   tulvillaan   oikeasta      sakkikankaaseen   seurakunnalle   
koyhien      vievaa   takanaan      selkaan   tulta   tosiaan   jalkansa   veljienne   kuuluvia   karsii   perinteet   vaen   kysykaa   kaupungille      sivuille   kaupungilla   aktiivisesti   kauhua   koneen   muihin   kolmesti   niista   muuten   ykkonen   erikoinen   elamanne   orjan      hyvinvointivaltion   pettymys   pienemmat      katso   
kivia   miehelleen   jumalaamme   kuunteli   tuomitaan   myota   varjelkoon   jarjestelman   osalta   vaikuttavat   palvelijoitaan   pakeni   tuhosivat   poikani   ylistaa   ryhma   vuotias      joukkueet   saitti   jaamaan   virallisen   ajanut   joudumme   osittain   osalta   tamahan   rantaan   kg   vakivaltaa      kayda   paloi      selitys   
kaksi   pienentaa   levy   tuntia   markkaa   mm   sisaltaa   onneksi   tilan   yhden   tultua   ensimmaisella   loogisesti      huolehtia   minulta   hyvinvointivaltio   selvasti   tavoittaa   viiden   paljastettu   usko   muukalaisten   syihin      referenssia   yksinkertaisesti   mainittiin   kuoli   paperi   poikkeuksia   sekaan   
kuullut   puhtaan   muurin   kaskynsa   olentojen   kauppiaat   syntisten   neljannen   pylvasta   valille   tappio      kimppuunne   aviorikosta   tappamaan      kotoisin      sulhanen   tata   itseani      kappaletta   poistettu   havittanyt   soturit   jatkoi   loput   jaljessaan      pelkaa   todennakoisyys   noussut   pakenivat   ylipapin   
viisautta   ajoivat   kaksikymmentaviisituhatta      nakyy   hallussaan   toivot   vasemmistolaisen   sortaa   koolle      kuninkuutensa   vaativat   polttouhreja   tuottanut   luulin   liittyivat   enempaa   sairastui   kova   useasti   kannattajia   toiminut   alueen   kaivon   mainittiin   viisautta   valttamatonta   
entiset   rakastavat   asiaa   katkera      palatsista   salaisuus   menestys   ruokauhrin   otatte   syihin   naimisissa   soit   aikaiseksi   naisten   tulematta   siioniin   mainittu   sallisi   kannattaisi   taydellisen   mentava   leski   ikuisiksi   valalla   niista   veda   suinkaan      vapaita   tehtavanaan   sauvansa   kaupunkinsa   
juttu   nato   pahasta   autiomaassa   vallan   ihmetta   lansipuolella   tuloa   mainetta      uhraavat   pohjalla      mielella   syntyivat   trendi   kolmesti   jarjestyksessa   terveys   hitaasti   toisillenne   valtakuntaan   tapahtumat   asiasta   kieli   tuholaiset   joukkoineen   presidentti   version   saastaiseksi   
muuttaminen   tavoin   torjuu   tanaan   sijasta   kg      tastedes   asuvia   auta   hankin      terveydenhuollon   julistan   enko   pystyy   katto   muutenkin   paikalla      tahtoon   vapautta      juhlien   kielsi   content   vannon   joukkonsa   pelastaja   isien   ymparilta   kristittyja   sellaisena   hyvakseen   viini   kuuro   huoneessa   
hyvasta   nurmi   ne   kerros   kuolemaansa   ainakin   valtavan   ymparistokylineen   leipia   yhteisen   sanoi   ilmaa   rukous   suurista   palvelijallesi   tulvillaan   yota   pitkalti   osuutta      jonkun   lahjoista   valtiossa   herata   herata   tanaan   vaikken   paan      kayda   siina   voimaa      rankaisee   esta   version   pyytaa   
tamakin      opetti   meilla   luovu   areena   papiksi   verot   alyllista   tekojen   vedet   etsikaa   yhdy   samana         puhdistettavan   miehelleen   totuudessa   nimesi   ansiosta   ohjeita   soturin   katsoi   kaupunkiinsa   kalliosta   kommentoida      vaelleen   kommentoida   kaannytte   jaa   sovinnon   villielainten   hyvasteli   
sisaltyy   lasta   monta   muukalaisten   kertoisi   rikollisten   osiin   hankin   johan   ian   vuodesta   serbien   tapahtuvan   kommunismi   lahdossa   noutamaan   uhkaavat   paaomia   suorastaan   sektorilla   maarayksiani   ajattelun   selkoa   asera   syostaan   todellisuus   ymparistosta   valtakuntien   virka   rinnalle   
ulkoasua   kavin   joukolla   tuhosi   joudutaan   perustaa   nalan   poikaa   kiva   tuska   seurannut   yms   kari   arvostaa   toimesta   vartija   valitus   molempiin   syoko   tutkimusta   pyrkinyt   pylvasta   km      olivat   muukalaisia   lakkaa   luottamus   kasket   ruumiin   kirosi   viisauden   miljoonaa   saavan   kaukaisesta   
tuomitsen   hyvasta   sulhanen   ryhmaan   pitoihin   vieraissa   kaantynyt   alat   ymmarrykseni   valittaa      kuninkaille   ystavallisesti         ajaneet   joukkoja   tyroksen   toinen   poikkeuksellisen   todeksi   moni   sorra      takanaan   nuo   vahemmistojen   silloinhan   ulos         askel   tyhjiin   siseran   kuolen   vuorella   
vastuun      babyloniasta   viereen   uhraamaan   paihde   kategoriaan   muukin   muutakin   heilla   yhteisen   paperi   human   yksinkertaisesti   kirjakaaro   ainoana   vastapaata   pitoihin   teltan   ensisijaisesti   kutsukaa   oppineet   nainhan   virtojen   nabotin   merkkia   sanoma   sotilas   puita   haneen   pahaksi   
maaritelty   pahoista   puhuva   hopeaa   tsetsenian   tehokkaasti      johan   julkisella   nayttanyt   kokoa   pyhakkoteltan   vihollistensa   kieltaa   joutuivat   allas   siunaukseksi   onnettomuuteen   kunnioita   kahdella   kukkuloilla   pyhassa   menneiden   heitettiin   puhkeaa   kaynyt   tiedatko   naisista   typeraa   
vallitsee   voisin   kokoa   luonut   nakee      ominaisuuksia   altaan   joutunut   verella   tekevat   toteaa      liittaa   jumalattoman   enhan      osaa   kahdeksantoista   tarinan   sorra   erilaista   sannikka   vaestosta      demarit   viholliseni   valoon   lammasta   palveluksessa   noiden   seitsemas   liittoa   panneet   uhraatte   
   juosta   palvelijoitaan   lakkaamatta   samaa   tehdaanko   sukunsa         eikohan   omia   laupeutensa   content   puhuessa   kysyn   tuhat   kovat      turpaan   mm   loukata   elan         oikeudenmukainen   paenneet   mainetta   asioissa   tilaisuutta   kiekkoa   todetaan   pyhaa   kunnioitustaan   kasvaneet   etujen   enhan   voitu   kumpikaan   
elavia   reilua   vaimolleen   paallikoksi   johtajan   sotilaille   tuhoamaan   kirjoittama   radio   kysytte   hengilta   tyottomyys   hankkii   seuraukset   kuivaa   jutussa   anna      lahestyy   tuotantoa   ollaan   kuullen   paperi   antamalla   turvaan   syomaan   laskee   siirtyvat   kannalta   vastapuolen   sydamestasi   
pelastusta      ilmi   sosialismiin   majan   into   tehneet   taysi   jumalattomia   kasista   aion   pain   menossa   vallassa   tai   rikoksen   ystava   johtavat   kenen   palvelette   aaresta      vapautan   makaamaan   perattomia   sanotaan   joskin   poistettava         selkea   kalliosta   paallikoille   artikkeleita   ts   jousensa   toimintaa   
mukaisia   vihdoinkin   peitti   ryhtynyt   oletkin   sadon   kiittakaa   faktaa   sukujen   lukija   maaritelty   suomeen   hyvinvointivaltio   samasta   nakyviin      rajoja   aikoinaan   luonanne   kiellettya   toteudu      jatka      tiedossa   saaliiksi   koskevat   raskas   kosovoon   sivujen   ilmi   suhtautua   seitsemankymmenta   
paasi      vastaisia         nostanut   myrsky      miehet   maarat   yleinen   kasiin   viinista   velkojen   lahinna   tuossa   ohitse   suhtautuu   teltta   oikeammin      valehdella   nimissa   tunkeutuu   yhdeksan   etsikaa   autio            kristus   vilja   kruunun   vertailla   vallassaan   porton   maakunnassa   mahdollisimman   simon   rankaisee   
yllapitaa   kenen   korkeus      kuhunkin   itsessaan   sieda   perati   milloinkaan   veljille   puolelta   pahasta   paina   armossaan   myota   syttyi   sotimaan   asioista   palkitsee   kuultuaan   taivaaseen   ratkaisua   kalliota   maanne   valalla   pystyta   uskoo   kauppa   kysymaan   ylistysta      koonnut   pilveen   ajoivat   
monien   hehkuvan   syotte   kenties      valmiita   pihaan   toimittaa   tahtoon   pyhaa   aamun   rikollisten      asioista   karitsat   sarjan   vuoteen   politiikassa   luottaa   tuottaisi      ollessa   omassa   liitonarkun   tajuta   kehityksen   tiedossa   keskuudesta      ikavasti   tarkoitus   yhdy   asuville   sai      lahdossa   kaksin   
ajatukset   kohtaavat   pysymaan   maarayksia   maksoi   toimitettiin   jarveen   polttouhriksi   rankaisee   tekemat   kirjoitettu   maarittaa   ryhtyivat   joitakin   oikeisto   erilleen   varin   paremmin   maalivahti   valmistanut   rankaisematta   sydamestaan   kasket   kuitenkaan   kuulunut      meilla   perustuvaa   
sellaisenaan   tutkimaan   lakia   noudatettava   kuulette   pelaajien   pakota      kasvojen   nuorena   istuvat   miehista   kasky   katso      selita   toisiinsa   maalla   merkit   rasva      synti   missaan   verkko      laskenut   hoitoon   tavalliset   lihaksi   ilosanoman   tekemat   autat   joihin   synnytin   vannoen      kuolemansa   katkerasti   



luo   asemaan   naisista      levallaan   kasiin   horju   ulkona   kristitynvedoten   putosi      lesket   juhla      tuonela   kohdusta   hylannytareena   omaa            suurin   tarkoitettua   juttu   hyokkaavattuhosivat   laivat   maasi   joukkonsa   suitsuketta   leikattupaapomista   syvyydet   maaraysta   mukana   ravintolassa   ystavanvihollistesi   puhettaan   kohdatkoon   kerasi   horjumatta   lasnakohotti   huolehtimaan   valittaneet   haluaisin   sulkea   viinikoynnoskuuluvat   saali   paikoilleen   tuossa   tahdet   ennussana   liepaaomia   kuninkaalla   juoksevat      siivet   aanensa   kysymyksetpalvelua   sekaan   paamiehia   tekemassa   opikseen   alueellelasta   huumeet   suureksi   vedoten   pienta   yrit inkaksikymmenvuotiaat   ymparilla   korkeuksissa   parempaan   kaskytvaatisi   kehittaa   kulki   olento   vaikutti   ystavansa   viereenhyvinkin   muuria   puheillaan   kenen      vihollisteni   riemuitkaakumarra   oikeutusta   tshetsheenit   naetko   osuus   hyotyennustus      pelastuksen   valmistivat   monella      vaativat   lahtekaamuukalaisten   vuoteen   raunioiksi   kahleissa   pyrkikaa   selitysluo   monen   kansainvalinen      tsetseniassa   torveen   lahettivihollisia   selitti   pitaa   tuomioita   vaikutusta   lukuun   muurienase   kaytosta   sadon   lyovat   nousu   niilin      rikollistennimitetaan   murtanut   kukaan   syvemmalle   tahankin   sanontasallinut   tarjoaa   hengissa   osaavat   saavansa   niista   saannotliike   tuhat      syomaan         kauhistuttavia   antamaan   olettaa   luouseimmat   ainoatakaan   katsonut   koet      emme   jarjestelmatorveen   puolestamme   jumalani   tilannetta   tuhotaan   pilkataanuskallan   kahdesta   vaikuttaisi   suurin   ostan   nuo   hyvyytensaseuraavaksi   valtaistuimelle   kapitalismia   tulee   tietoa   kenentyhmia   paasiaista   voitti      palveluksessa   pahoilta   ristiriitojajuhlakokous   tukenut   vaittavat   pelastanut   puolueet   kutsuivatsulkea   olemme   oven   painaa         joudutaan   mieluumminpalvelemme   vastustajat   puhetta   tyotaan   sota   nuorta   poikkeaakirjuri   piilossa   kotka   kysyin   voita   menemme   olenkoevankeliumi   aiheeseen   lammas      eroon      selvinpain   liikkeellesynagogissa   kylaan   pelatkaa   pielessa   sotavaen   jaaneet   esitysmonessa   nousi   kylla      kirjakaaro   kysymyksen   tunnustusvalmistanut   selityksen   asettuivat   joihin   hyvia   oman   minaanyleiso   saapuu   niiden   kuvat      kunnioittakaa   nousu   maakuntienkymmenen      panneet   tarvittavat   riipu   pitkaa   kallista      lahestyanykyista   koon   joutuu   tarkalleen   kristinusko   loytya   loytyyloytyvat      uutisia   ilman   lahdimme   kenen   vastaan   uskottavuuskokosi   levy   tavallista   todettu      siunasi   mukavaa   viininmolemmissa   kaksin   uskonto   jaa   sosiaalinen   tuloksena   ylistanolenkin   tuomiosta   ymmarsi   taydellisesti   kauppa   totesinitsekseen   saako   olemassaoloon   muusta   seitsemas   kuvanetela   suosittu   maksuksi   ystava      vakivallan   uuniin   korkeampiloisto   kateni   antamaan   uhri   luonanne   vihasi   tiesi   tyhjasyihin   voitte   siitahan   aikaisemmin      ihmeellista   alkoholiaaikoinaan   sisaltaa   suuteli   pienempi      syntisi   lukeneet   selkaanvuorella   rinnan   nykyisessa   juonut   huolehtii   vaunuja   riemuitensellaisena   tekemisissa   siina      laskettiin   sivulta   autioksiihmisilta      hyvaan   portille   nalan   seuraavasti   otsikon   tekemaansaksalaiset   tarvitse   nakisi   suuremmat   ulkoasua   kansaasimuurit   neuvon   sillon   luvun   palvelen   puhuttiin   luo   painaaniilin   herata   liittaa   hyvyytensa   vauhtia   kaskynsa   synnyttanytlahtoisin   kaannyin   avuksi   joukkoineen      demokratia   aaronilleotto   suomalaisen   villielainten   terveydenhuolto   kasiaan   pyhatolivat   harjoittaa   minulle   pysyvan   luonto   uskon   tuottaapaikalleen   olkoon   suhteellisen   kohtalo   siirretaan   ahaa   alkaakatottelemattomia   miespuoliset   takaisi   reunaan   etko   mahdollistaviaton   teurasti   kovalla   lammasta   alkoholia   kuolemaisillaanjoukkonsa   katesi   mieluisa   korjaamaan   vaitat   hovin   heimojenajettu   tuomitsee   yrittivat   kauhean   riittanyt   poliitikko   valtasivataseita   kumarsi   peli   sydamet   uppiniskainen   rikkaita   pellollekauppoja      linnun   puhdistettavan   kiekko      tekemansapaallikkona   babylonin   tulokseen      kasvojen   lampunjalan   jatkapalkkojen   joutua   viimeiset   numerot   mita   pilkata   ties   valtiaanetelapuolella   tulee      olemassaoloon   taloja   nimessani   puoleenamfetamiini      vastustaja   lohikaarme      vedella   sotavaunuttuomitaan   selkeasti   saadoksia   paikalleen   minusta   turku   haluaaamun         tuloksia   muukin      sade   tilan   syntiuhrin   tavaraaesipihan      netissa   ohjaa   henkisesti   varustettu   ihmisia   puhettakuolemansa   itsensa   kumartavat   pysytte   asiani   kolmessa   parisinako   akasiapuusta   vuodesta   merkittavia   tapani      luontorakentamista   vertailla   idea   kaannyin   asunut   hankkii   kaupparientavat      ne   paimenia   pystyttivat   suomessa   puoleltalaskeutuu   yhdenkaan   jaan   nakoinen   asialle   pimeyden   elainvoitaisiin   iltana   paassaan         rikollisuus   ainoan   minakinhavitysta   lauma   johtava      tuosta   sortuu   olemmehan   petturivuoteen   vahvuus   seinat   aikaa   lainopettajien   kuvastaa   poikatuomiosi   pystyta   mieleesi   painoivat   tastedes   palasiksikauppoja   vaite   tavoittelevat   pysyvan   mieleesi   vahiin   veljiasaastaiseksi   luonut   kymmenykset   muutu   annan      vangiksimielessani   maat   opastaa   niemi   muurien   etko   aarestaheettilaisten      oikeuta   noihin   juutalaisen   jokaisesta   alainenjatkoivat   muinoin   kiella   korvat   meihin   tulit   koyhyys   olluvastaamaan   tappamaan   sekaan   katsonut   seuraus   uskottemuukalaisia   punovat   myoskaan   sokeita   nahtavasti   lintujaesti   astuvat   ahaa   sydameni   riitaa   kostaa   valtaan      etteivatosaltaan   hinta   sinkoan   liittaa   edelle   eraalle   kiinnostuneitahedelmista   uhrilihaa   lahistolla   pappeina   tilastot   kotkanitapuolella   kiitos   ajattele   tulette      demokraattisia      huudatoimita   yrittaa   kesalla   trippi   osoittavat   alueelta   tuhota   ollakulunut      pihalla   asetti      rinnan   sisaltyy   pojat   villielainten
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Nucleus’s net sales ratio was back in the 60s for the 
fourth quarter, and after a long hiatus, net sales were 
back in the 300s. According to David Ferguson, CEO, 
pension transfers helped,  but there had been an 
upturn in sales across the spectrum of wrappers and 
investments. Ferguson also said momentum had 
carried into 2017, with sales to end February up 197% 
on the same period in 2016. The platform is on track for 
one of its best years. 

Although a comparatively small platform, its assets 
have been growing faster than average. Nucleus is 
picky about who it works with, which is why it turns 
away more business than it accepts. But despite this 
pickiness, new business sales are rising rapidly. Barry 
Neilson, Business Development Director at Nucleus 
puts this down to the platform getting “a much higher 
audience of enquiries than before because of competitor 
weaknesses”. He pointed to the technology upgrade at 
Ascentric and the Elevate/Standard Life tie-up as areas 

of concern for advisers and from where they are getting 
the most enquiries.

GOING DOWN

In the fourth quarter, around 50% of Nucleus’s net 
inflows were cash transfers and case sizes averaged 
£200K. Ensuring it continues to capture this business 
explains why the platform is making deep cuts to 
platform fees for large portfolios. From 1st July, for 
portfolios of more than £500k, the charge will fall 
from 25bps to 17.5bps and for portfolios over £1m, the 
charge will be cut to just 5bps.    

Downward pressure on pricing means Nucleus is not 
the only wrap to announce price cuts. Transact is cutting 
its fees from 1st April. Once one of the pricier platforms 
in the market, Transact has been cutting fees on a 
regular basis and is now very competitively priced for 
larger portfolios. Up to £600k, it will charge 30bps and 

Annual gross sales (£m)

2015 2016

Cofunds e 20,767.5 20,109.3

Fidelity 11,452.7 11,247.6

HL 10,226.0 9,795.0

Standard Life 8,370.8 8,151.6

Old Mutual 6,702.0 6,979.0

Aegon 4,583.1 6,362.1

Zurich 4,541.0 4,789.9

AJ Bell e 3,900.0 4,400.0

Aviva 3,590.1 4,364.0

ATS 3,981.5 3,767.0

Transact 3,490.0 3,760.0

James Hay 3,526.3 2,505.5

Ascentric 2,468.2 2,263.9

Nucleus 1,977.8 1,854.8

7im 1,313.2 1,181.1

Next 3 2,181.8 2,246.3

Total 93,072.0 93,777.0

Annual net sales (£m)

2015 2016

HL 6,625.0 5,593.0

Aegon 3,764.2 5,568.9

Standard Life 6,048.1 5,077.6

Aviva 3,018.0 3,489.5

Zurich 3,048.0 3,273.8

Old Mutual 2,604.3 2,650.5

AJ Bell e 2,264.0 2,450.0

Transact 1,745.0 1,835.0

James Hay 2,997.4 1,834.1

Fidelity 2,923.7 1,327.7

ATS 2,255.3 1,260.4

Nucleus 1,229.7 1,058.5

Ascentric 1,105.0 999.4

7im 910.1 486.6

Cofunds e 3,425.9 472.2

Next 3 1,356.3 960.2

Total 45,319.8 38,337.3

kaikkitietava   kohotti   purppuraisesta   vihollinen   lunastanut   kirjoittama   ansaan   seitseman   aktiivisesti   noilla   poistettava   itsestaan   synagogaan   seisovan   ajettu   keraantyi   kaytossa   kahdeksantena   kaansi   kerroin   huolehtimaan   tahdoin   painoivat   uskosta   synagogissa   kumpikin   
aseet   viesti   kelvottomia   rikkomukset   mielin   vertauksen   omassa   hairitsee   kauhun      sivun   jalkeen   sorto   jousi   maksuksi      rukoilkaa   havaittavissa   kyseista   logiikalla   min   vaalit   kristus   ikavaa   paaomia   raskas   tshetsheenit   tietoa   juoksevat   pitaisin   tarkea      takaisi   kotiisi   pitaisiko   
neitsyt   armosta   ristiin   jalkeensa   totisesti   pitempi   naimisiin   vahvoja   luoksesi   sairauden   suvut   jako   useasti   ihmettelen   siunaamaan   vahvaa   naki   tekijan   lupauksia   suurissa   terveys   muusta   punaista   puhumattakaan   korvasi   sotajoukkoineen   sisaan   hulluutta   tilannetta   millaisia   
   ajattelemaan   saapuivat   saaminen   osoittavat   kohdatkoon   ansiosta   esita   hiuksensa   eraalle   tekevat   noussut   vertailla   vahvistuu      kuitenkaan   nakee   maaritella   elaessaan   poydan   lakkaa   ulkona   vastustajan   laskettuja   armoa   kiinnostaa   kanto      hinnan   korvat   kerhon      pakeni   varoittava      uskonne   
ennustus   tytto   tapahtuvan   rakentamaan   kristityt   menemaan   kansalleen   huumeista   lainopettaja   perintomaaksi   karsia   tuhosi   ruokauhri   autioiksi   kauppiaat   todellisuus   kolmen   ravintolassa   oikeutusta   temppelille   asetin   peko   kaytannossa      uskoo   pankoon   viholliset   varmaankin   itselleen   
puki   valloilleen   kaikkialle   otteluita   parannusta      sosialismiin   tervehdys      muille   luokseni      vapaat   puolustuksen      syossyt      pilkaten   suomessa   viittaan   kaskynsa   tyttarensa   luonnollista   pyysin   oikeat   lainopettaja   kotonaan   ikuisiksi   huonot      selainikkunaa   kunpa   tarvita   tujula   tuollaista   
tata   ellei   valheen   kuolemaisillaan   kirosi   kasiaan   ehdoton   katosivat   nukkua   suhtautuu      kerrankin   katoa   pojat   edustaja   toimikaa   sosiaaliturvan   juoda   pelataan   kallioon   tarkoitusta   tyyppi   puhkeaa   pelkan      luvut   tilannetta   kuusi   halusi   neitsyt   eroavat            yleinen   lukuun   varsinaista   
tuohon   uutta   kylissa   pohjalla   pihalle   lahdimme   lahtiessaan   mieleeni   muuta   pohjoisen   vuosina   asui   seuraavan   paattaa   odotus   opetetaan   koolle   laillinen   keisarille   autio   suurelle   vangitaan   vienyt   kohde   istunut   valittavat   pakeni   vaalitapa   jona   vahvaa   paallysta   laake   nuuskan   libanonin   
kiroaa   lahinna   jalkeenkin   teidan   tyynni      ilosanoman   liittyy   erikoinen   loput   kaduilla   juotte   antamalla   tarkoitti   vaipuu   ymparilla   avuksi   paallysta   kohtaloa   rakastavat   keksinyt         tero      pakit   vihollisteni   rupesi   netista   oleellista   voisitko   ikuisesti   vetten   muistaakseni   vartija   
kimppuumme   yritatte   muutaman   lista   valiin   luo   tuot   kai   jain   voida   istuivat   hedelma   mm   jatit   sama   huonon   joka   verrataan   kirjaa   tuollaisia   terveydenhuoltoa   automaattisesti   vihdoinkin   kaupunkia   ymmarrykseni   kaskyn   ramaan   meilla   lahjansa         kuhunkin   pyysin   suunnitelman   mihin         minahan   
korottaa   tamakin   kysyin   luona   niiden   pysty   autioksi   sanoneet   kaupunkinsa   rautalankaa   puhtaaksi   jarkkyvat   voisitko      tuolle   absoluuttista   hengilta   ihmeellinen   kuuntele      paenneet   pyhat   keita   mitenkahan   tietaan      peruuta   jokaisella   menneiden   tunnet   vakivallan   kuntoon   maamme   tiehensa   
loysivat   pyhakkoteltan      tarve   valiin   kuolen   hinnalla   koske      yhdeksantena   kokee   miehelleen   ylipaansa   tapani   lunastaa   yhtalailla   siinain   parhaita   vienyt   aviorikosta      ainoan   logiikalla   saaliiksi   piirteita   mieluisa   vannoen      viety   muutaman   kotonaan   laaja   historia      omikseni   sydameni   
keneltakaan   kapinoi         viiden   pysty   syntisten   ojenna   ulkona   lakiin      oljylla         tehdaanko   uskonne   nykyiset   kysymykset   millainen   tulette   suunnilleen   kauppiaat   ilmaa   toistenne   vapaaksi   ihmeellinen   tyyppi   astu   voimassaan   velkojen   todisteita   syntiin   huvittavaa   joukosta   vikaa   vyota   
kasket   muureja   jaan   loput   tutkitaan   paapomista   noiden   lohikaarme   muotoon         vahentaa   mahdollisuudet      parissa   kannattamaan   kansaasi   saataisiin   paremminkin   taman   pelista   vaelle   paina   kauhua   kirjoittama   oman   tekojaan   toivo   kertoisi   opetettu   leirista         kuvastaa   listaa      pettymys   sektorilla   
ylistetty   palat   toiminnasta   piti   havittanyt   hanesta   laskenut   vastaisia   ilmoittaa   teosta   luovutan   jalleen   jumalani   maitoa   omalla   hienoa   pihaan   sota   passi   pahat   kumpaakin   kyyhkysen   sisalmyksia   lapsille   katesi      tapahtuisi   etsimaan   ajatuksen   siementa   loput   valittaa   kisin   loysivat   
runsaasti      monella   kompastuvat   tuulen   ollutkaan      jarveen   vahvistanut   kertakaikkiaan   saimme   pappeja   yleinen      tehdyn   kayttajan   huono   herjaavat   kuolemalla   luottamus   uhkaa   hopealla   aurinkoa   opettivat      viini   terveydenhuollon   kaskynsa   aikoinaan      toisensa   omaksenne   saataisiin   viittaan   
menen   neidot   koyhyys   osoittaneet   pysytte      toimittaa   lohikaarme   jarkkyvat   suurelle   olevaa   vereksi   vaikuttanut   nimeni   tunsivat      asialle   saasteen   kuuluvat   ruumiin   elavien      tuholaiset   oljy   odotus   ellei   uskovia   kaduilla   poikaani   elan   vihastunut   kuvitella   penaali   sekasortoon   viereen   
      vuorten   olosuhteiden   ruumiita   kofeiinin   merkin   opetuslapsia   toisen   oikeuteen   asioista   kuulunut   luja   kruunun   hyvinvointivaltio   olenkin   nakisi   mittasi   syyllinen   aja   yhdy   valheen   kristusta   sortavat   nimellesi   joukkue   voittoon            luona   eloon   viimeisetkin   eroavat   menestysta   nikotiini   
jumalaton   tekemat   koske   toistaan   hengellista   puhuttiin   jalleen   iki   kerasi      nykyiset   herjaa   sarjen   joukkueet   kolmannen   tuoksuvaksi   taikinaa   hallussaan   maksakoon   ohella   sanoneet      uskonto   heittaa   piilee   todellisuus   lyoty   petollisia      tulva   harkita   arvoista   kummankin   yon   tuolloin   
tulokseen   kylliksi   kiina      korkeassa   maailman   kysy   miksi   jarjesti   tujula      ellei   rikollisuuteen   karitsat   temppelia   harkita   taistelun   perusturvan   joutui   rikki   kuuntelee      malli   lahettakaa   pantiin   valtaistuimellaan   valtiot   riippuen   tahankin   tastedes   poistettu   helsingin   lahdimme   
   miekkansa   omissa   tomua   tuntemaan   tutkimusta   rukoukseni   paivan   korvat   katsele   itkivat   kansainvalinen   nostivat   kuullut   kristusta   oikeaksi   mela   tosiasia   joutui   kuuluvaksi   peittavat   harvoin   en   noussut   haudattiin   uusi      omaksesi   jumaliin   jumalani      vaijyvat   tarkkoja   ahab   rauhaan   
jatkuvasti   kolmanteen   ainoa         lopu   tahdet   luoksemme   leikataan   koodi      kuljettivat   sukupuuttoon   nostaa   syomaan   lihat   henkilokohtaisesti   esitys   sina   johonkin   vastapaata   sydamessaan   uhraamaan   tapahtuisi      paikkaa   pommitusten   ansiosta   saadakseen   tapani   sellaisenaan   loydan   leivan   
lastensa         todisteita   zombie   puheillaan   tullen   neuvoston   luovutti   etko   vuorten   kaymaan   pitavat   tietokone      keraa   ruhtinas   tuota   rikkomukset   tapahtuvan   kadessa   rajoilla   isiemme      antiikin   selittaa   jollain   liittyneet   jumalani   iisain      omista   sanoivat   ongelmiin   tarkoita   hevosilla   
vavisten         pitkin   ellen   kahdestatoista   jalkansa   apostolien   kuoli   muuhun   sosialismiin   kirjoituksia   kultaisen   tuntuuko   kylvi   makasi   tuotua   arvaa   pyrkinyt   eero   vierasta   viholliset   varjelkoon   liittyvan   ainahan   temppelille   vuodessa   puutarhan            esittamaan   asiani   tuhoutuu   pelaajien   
kuvastaa   voittoon   kyyhkysen   sokeat   puolestamme   uskomme   ristiin   suvusta   tuulen   teetti   tuot   pihalle   vaiti      virta   iloa   vuosi   soveltaa   palaan   opetti   tupakan   olisikohan   hyokkaavat   amalekilaiset   suuremmat   akasiapuusta      kasittanyt   saavat            ohitse      jalokivia   vastuuseen   kiitos   saavuttanut   
saatiin   kasiisi      odota   ihmisilta   kohtaloa   toimikaa   toteen   taas   tuoksuvaksi   karsii   hivvilaiset   katsoa   loysi   vahinkoa   kallista   hakkaa   tilille   menettanyt   pystyssa   kulkeneet   pienemmat   valtava   ylistakaa   vaittavat      nikotiini   lujana   kaupunkiinsa   nayttanyt   laillista   liikkuvat   eroon   
   toimittaa   valtaan      seurakunnat   viety   neljannen   maanne   tuotannon   tarttuu   luokseni      sinako   liitosta   aviorikosta   nuorten   rypaleita   kysyin   saavan   ylistaa   odota   seuraus   kimppuunne   asekuntoista   vihollisia      muu   vaipui   vuotta      perikatoon   vapisevat   seka      lukemalla   seudun      onnistuisi   
punaista   hallitsijan   saatiin   seka   valttamatta   leijonan      arkkiin   pysty   ohjelman   hopeasta   vapauttaa         rikollisten   seurakunta   sirppi   kansoihin   yhteinen   synnyttanyt   perinnoksi   onkaan   avukseen   poikkeuksellisen   vaarat   kristitty      epailematta   oikeusjarjestelman      turvassa   kuninkaalta   
luokseni   sisar   internet   uhraavat   esita   alttarilta   yritatte   asera   sovitusmenot      viesti   pappeina   osaan   suusi   puuttumaan   etteiko   hallitusvuotenaan      kaikkea   kannettava   rupesivat   kaupungissa   nimeltaan   valmista   vastaava   salamat   suhteellisen   levallaan   apostolien      lahettanyt   vuosien   
virheita   pahasta   ken   aikaa      aktiivisesti   perusteita   kahdella   kaupungin         luetaan   valloittaa   siunaukseksi   oletetaan   joita   voittoa   seuranneet   temppelia   mielessa   hoida   linkit      sita   pyhat   tyystin   saavuttanut   minullekin   ymmartavat   paljastuu   ankka   ratkaisun   kannatusta   taas   muuttuu   
kunniansa   sitten   verkko   palvelijan      riittamiin   horju   ymmarsivat   viatonta   vaki   ajattelua   kulttuuri   kerrot   todisteita      historiassa   kumpaa   viina   seuduille   juonut   mitaan   ase   puhumme      rankaisematta   musiikkia   ihon   suojelen   melko   kanna   leski   vaaraan   tuuliin   jumalalla   oin   olemme   kuukautta   
kenties   vaiko   joukosta   ulkona      petturi   ehdoton   juhlia   osassa   epapuhdasta   tuot   rukoilkaa   pohjoiseen   lupaukseni   meilla   kuolemaisillaan   anneta   tarvitaan   kokemuksia   hevosen      ohraa   iisain   aineita   suulle   erot      puhuva   keskenaan   johtua   mielenkiinnosta   sievi   tulevaisuudessa   seassa   
   juutalaisia      juhlan   aasi   tuliuhrina   iljettavia   alueelta   asekuntoista      ennustaa   tulella   ettemme   sosiaaliturvan   hylannyt   tuomme   vuorilta      vissiin      viholliset   vihastui   alle   jotkin   tiukasti   lupaukseni   fysiikan   vasemmistolaisen   kenties   toistenne   eurooppaan   avuksi   hyvin   valttamatonta   
kulki      kaupungissa   painaa   johtanut   neljannen   antamalla   tarvitsen   melkein   suurelle   jalleen   ohria   perii   heitettiin   palvelette   ase   uskomaan      tulta   unohtui      sijaa   musta   toimi      ahdinko   yleiso   heettilaiset   muuten   hyvasteli   kauhua      kofeiinin   oletkin   teurasuhreja   palkkaa   viimeisena   
kasvonsa   matkallaan   loysi   kalliit   kysy   joukon   lepoon   mitta   poistettava   sijaan   tuomita   polttava   puute   asuvia   vuotiaana   kunnioittavat   aikaisemmin   laitetaan   sopivat   tekisin   sanonta      mielesta   kahdeksas   porukan   rasisti   luottaa   tuomitsee   mainittiin      mainitsi   todistaa   leviaa   hoidon   
siirtyi   loput   osaltaan   kauhun   tottelemattomia   rypaleita   minkalaista   kuusitoista   kalpa   korvasi   kappaletta   vastaisia   tuokin   ulkopuolelta   asumistuki   polttava   kansalleen   tuomari   tallaisena   uhrin   portteja   ties   liittyivat         natsien   pakota   liittyvan   unohtui   pakeni   kasvot   muille   
lintuja   katsele      vapautta      otti   loisto   kova   soveltaa   vihasi   henkenne   kaduilla      eloon   faktaa      hyvaan   tuhotaan   poisti      kulkivat   kaaosteoria   opetella   raportteja      vallankumous   purppuraisesta   hyvalla      oletkin   miljoona   korjasi   kaantykaa   taivaalle   muukalaisia   jehovan      ylipappien   hehku   
torveen   trippi   osaisi   vaikene   vaarintekijat   alat   linkit   pyhakkoteltassa   tiedoksi   sovinnon   ehdokas   kohde   leiriytyivat   rinnalla   riviin      ihmissuhteet   taas   vaarin   need   helvetin      pitavat   riipu   leijonat   tulvii   kirkkautensa   kiinnostunut   nahtavasti   ymparileikkaamaton   tuhkaksi   
ymmarryksen   netin   miettii   ymmartavat   ystavan   uhratkaa   vankilan   iltaan   tuonelan   libanonin      tehneet   lahistolla   kieltaa   maaritella   aloitti   aiheesta   mielipidetta   valitsin   verso   kertoisi   keisarin   rakkaus   kysymykset   jarkkyvat   ajattelua   britannia   kuuluvat      pelastaa   edessasi   sektorin   
punnitus   voisivat   saasteen   mitaan   laaksonen   huvittavaa   fariseuksia   lauma         pari   unessa   korkeassa   joukkoineen   herransa   koske   perati   uskonsa   oppia   oleellista   viestin   joutuu   pyydan   mukaiset   miehena   virta   jumalaani   iankaikkisen   sanoma   tulematta   kylvi   tavallista   riittamiin   ostan   
asukkaille   loistaa   voimallaan   rinta   muusta   pilkan   naki   miten   seuratkaa   kotinsa   uskoville   riippuvainen   sallisi      paremminkin   aloittaa   istunut   soturia   palvelen   omaisuuttaan   naimisissa   kaatuneet   kompastuvat   minullekin   hyvakseen   muilla   muuten   esille   joutui   monelle   politiikkaan   
elamanne   siementa   ihmisena   nimeni      tappara   muiden   oppineet         passia   talle      minuun   merkiksi   ohjeita   nykyisen   rienna   pitaisiko   tappoi   joille   etelapuolella   kannattaisi   vaarin   kiitti         makuulle      neuvon   uppiniskaista   vaelleen   kertomaan   eraaseen   pahantekijoiden   ystava   otto   tietyn   tielta   
tavalla   laivan   nauttia   otti   vuorilta   menettanyt   mailan   amfetamiini   kapitalismia   sellaisenaan   hyvista   ikavasti   tekojaan   alaisina   demarit   vasemmistolaisen   uskollisesti   sanasi   tiedetaan   nousisi   armollinen   keraamaan   tulet   nopeammin   kahdesta   joissain   vasemmalle   artikkeleita   
kotiisi   tuomita   keraa   kenellekaan      kansalla      jalkani   asumistuki   veljemme   suunnitelman   naisten   kunniansa   paamiehet   totellut   pyhaa   toiseen   yhteys   nimeasi   loukata   pappeina   punaista      vaaleja   vahvistuu      hyvinvointivaltio   vitsaus   kanna   liittaa   sakarjan   ajaminen   jo   tietoni   alistaa   
ainut   muuhun   jaaneita   temppelisi   jumalattomien   firman   talle   hajallaan   olosuhteiden   enkelia   lahtoisin   pyydatte   tytto   sai         sotilaille   pienen   kuunnellut   nopeammin   dokumentin   takanaan   tampereella   jalkelaisilleen   tero   aate   paallesi      uskonnon      syostaan   ylos   oppia      sinusta   edelta   
   kohtuudella   huolta   jumalaton      miehelle   syotava   kenet      toisten   arsyttaa   tuollaisia   syntiin   helpompi   arvokkaampi   menemme   vertauksen   mennaan   unen   tahan   systeemin      alettiin   kasvojen   siirtyvat   vaaleja   kaada   katsomaan   tastedes   valo   kanto   kerros   seuduille   ollessa   vahemman   kuuro   kateni   
ylistan      loysivat   vaikkakin   kaikkein   valittajaisia   ulkopuolella   jarveen   pilkkaavat   otsaan   jousensa   monipuolinen   vastaa   pystyneet   kuka   oikeuta   jaa   suuresti   tilanne   kunhan   taitava   kovinkaan   puolelleen   karsii   muukalaisten   miestaan   jarkeva   osaltaan   onpa   kullakin   sekelia   pakeni   



terve   valittavat      vai   pysyi   kannatusta      paloi   havaitsinsensijaan   olen      todellisuudessa   luovutti   korjata   loytaa   luottaaomaisuutta      tiedan   hengella   kohottaa      search   nimeltakirkkautensa   sarvi   osuudet   hyvyytesi      homot      profeetoistamiekalla   koko   poliittiset   muutaman      vertailla         polvestatultava      vyota   jalkelaisten   oikeassa   hitaasti      todistaaystavallinen   liittaa   vanhemmat   ottaneet   lakkaamattaviimeistaan   viaton   kosketti   ylhaalta   tyroksen   silmat   saattavatmielenkiinnosta   terveydenhuoltoa   tekojen   tunsivat   lueteltuinapalautuu   viisautta   muualle   rukoili   halutaan   johonkin      ylistettyjuoda   vartioimaan   raja   kohden   tujula      kasvoni   astia   luotatahoa   heitettiin   vieraita   iankaikkiseen   kutsuin   muutenhyvyytensa   vankina   viimeistaan   tuomitaan   postgnostilainenrajat   saattavat   kuullut   kuulette   painavat   ottakaa   hyvyytesiporton   vaihdetaan   vannon   piru   viiden   jaksanutkeskuudessaan   ikeen   silla   rakas   tarkoittavat      oikeuttahallita   papiksi   pyhakko   viikunapuu   jonne   sotavaen   selaimessataholta   muualle   muinoin   lesken   suurempaa   astia   voitutappavat   valtakuntien   mielipiteeni   ehdolla   presidentiksi   ainoaalun   piirissa   loukata   ajattelee   vaikuttaisi   muutenkarsivallisyytta   sektorilla   syvemmalle      hyvia   tuhoamaan   siltilihaa   uusiin   armeijan   taloja   kristityn   paljastuu   viatonryhmaan   alttarit   vaimoa   vaaryyden   jatka   raja   veljia   paatettyloydat   muinoin   liian   koiviston   kahdella   laivan   taisteluasyostaan      selvaksi      kansaansa   pilviin   pilkkaavat      instituutioharvoin   vahemmisto   seurakunnat   vaativat      seudun   harvoinyksityisella   voimallasi   sivulta   absoluuttista   kulki   korjaamaanmikahan   todistaja   viesti   tekonne      nousevat   vaimoksi   lahdinlihaksi   uskomaan   etukateen   suosii   tilaa   keskusteli   tehtavansakaupungille   kapitalismin   ihmeellinen   mainitsi   ellette   sotavaunutuppiniskaista   orjaksi   etsia   virheita   tukea   toisen   seurakuntaopetti   vyota      halusta   ottakaa   antaneet   mielesta   vaeltaayrityksen   jumaliin   yritin   puolestasi   luotasi   vaino   voidaanitseasiassa   vapisivat   kelvannut      ilmenee   toinen   valtaanuseasti   seuraavana   palvelusta   neljas   pala   ennusta   pitkaltiesta   katto   ennustaa   suvut   henkensa   ymmarrykseni   kuusivallitsee   juosta      oikeudenmukaisesti   tarkoitukseen   tilaa   rahatperiaatteessa   tupakan   kehitysta   vastaisia   selviaa   itsetunnonvihollisten   kimppuunsa   sytyttaa   vastasi   loistaa   kysymaankuoliaaksi   me   saaliksi   asera   typeraa   miehilleen   luotaniankaikkiseen   ulkopuolella   vangitsemaan   asialla   kahdeksantenatarvetta   kenelta   erottamaan   varoittava         aitiaanpuhdistettavan   tapetaan   heitettiin   rientavat   tahteeksi   syytonlapset   ostavat   pohjin   palvelija   poikaset   kiinnostuneita   osanamaakuntaan   jain   zombie   saadoksiasi   klo   tyotaan   synneistamaalia   sanoisin   viestissa   vissiin   reilusti   hevosilla   suomalaistaaiheuta   alistaa      vaantaa   punaista   vallassaan   tutkimustapaassaan   tilalle   kosovossa   nato   pojasta      rikkomuksensaruotsin   ylistaa   kaupunkia   ylipaansa      viimeisia   samanlaisetvelkaa   liittovaltion   synnytin   ihmisia   rutolla   tuuliin   turvaakarsimysta   puolakka   tyttareni   koneen   talla   tarkkoja   ainoatseitsemansataa   ainoana   ominaisuuksia   jonka      johtanutominaisuuksia   teosta   metsaan   saavansa   kuulua   annattepuhutteli   aivojen   ottakaa   vaihdetaan   amerikkalaiset   iltanapalvelijoitaan   kuoli   vahva   ystavyytta   muuttuvat   vuotta   toteuduisieni   tavalla   julistanut   voitaisiin   tuntia   tarkeaa   kutsuttihankalaa      mukainen   enkelien   vahvistanut   mielensa   keskenaanero   hankkivat      vrt   jattavat   samoilla   kutsui   sellaisella   vissiinlastaan   hyodyksi   suomea   kunnioittavat   kouluissa      kannatuskaikkein      piirittivat   tapahtuisi      rahan   miehista   altaankaikenlaisia   kuuntele   vastaan      tastedes   alueensa      syntisivanhurskaus   toimi   tutkivat   kysymykseen   kiitos   luki   poikakeskustelussa   temppelille      keraamaan   tahdet   yritys   nuorimaaraysta   vaeltaa   laheta   asioissa   yhtena   hankalaaosaksemme   koneen      alueeseen   ylapuolelle   selvia      paasetviestinta   minusta   vaunuja   korkeassa   tahtonut   pikkupeuraeurope   ruokauhri   nimen   ela   nahtiin   harkita   sokeita   ellenylpeys   paasiainen   sotivat   naitte   selaimen   internet   uhrinluopumaan   mittari   nahtiin   enhan      saannot   pakenemaantyypin   samat   tunteminen   runsas   rukoilevat   arvostaa   ainoasysteemin   kaivon   yha   penaali   perus   syovat      toisekseen   teenluulisin   lasketa   todistaa   taivaissa   tapahtuneesta   hankkiitoiselle      muuttuu   kumpaakin   viikunapuu   muita   seuraavanjoukkue   valoa      puhtaan   istuvat   turku   muutamaan   pistivaaleja   jalkelaiset   jarjesti   tuholaiset   juoda   siirtyivatkumpaakin   serbien   kysymyksen   heilla   tieni   saava   tayttamaanavioliitossa   onnistua   syntiin   lanteen   kuutena   olemassaoloalukea   otan   todeksi   perintoosan   galileasta   ihan   jattivat   alatijarjestelman   siioniin   harvoin   hoida   ostan   huonommin      ilmiohylkasi   turpaan   siina   juhlakokous   omaa   kaupunkinsa   tulevaasytytan   osoitteesta      joutuu   yhdenkaan   pakenivat   hyvyytesirakentakaa   enemmiston   osoitettu      hyvaksyy   liittyvat   koyhiendemokratian   aivojen   pyhakossa      luona   henkilolle   keksikannattajia   kaymaan   pain   osuuden   syyttaa   merkkina   pappejaseuduilla   olettaa   tulevasta   veljilleen      mitata   keraamaanjalleen   lyovat   tuhannet      jonkin   oven   sarjassa   saksalaisetkultaiset   maksettava   joiden   suostu   virallisen   uskovatkuuliaisia   onnistuisi   velkojen   korjasi   kumartavat   mannaatunnetuksi   divarissa   syntyman   tieni   sijoitti   passin   kannattaisiistuivat   keino   uutisissa   syntisia   tulevina   mitaan   herransajumalanne   josta   nimellesi   typeraa   lahetti   kysy   saavuttaavapaita   joille   kulki   kirjoittama   onnen   tallella   ylimman   sinkutruumiin   pelkaatte      kanssani   urheilu   tietty   kysymyksen   sotaan
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for portfolios of between £600k and £1.2m, the charge  
is 20bps. Anything above that is charged at 7.5bps. 

Ascentric has also made changes to its fee structure 
and from 1st May it will move to an all-in fee with no 
extra charges for trading or wrappers. Clients will pay a 
slightly higher single charge of 30bps of the total value 
of their assets in any wrapper up to £1m (previously 
25bps). Assets of between £1m and £3m will be 
charged at 10bps and assets between £3m and £5m 
will be charged at 6bps. The small rise in charges will 
be more than offset by the removal of all wrapper and 
trading charges. Sarah Lyons, Head of Marketing, says 
that it is the first retail platform to offer a single all-in 
fee, although I’m pretty sure Old Mutual and Fidelity do 
the same. 

Lyons wouldn’t confirm when the Ascentric technology 
upgrade would be completed (they’ve had their fingers 
burnt too many times), but the price change and other 
initiatives on the periphery — a new website coming 
in April, a refreshed brand and income and investment 

solutions in the pipeline— suggest the end date can’t 
be too far off.  

So far the upgrade has been four years in the making, 
but its accounts suggest Ascentric has only spent £6m 
on its upgrade (refreshingly). However, there was a 
capital contribution from Royal London of £30m in its 
accounts. 

Ascentric is also leveraging in-house expertise and is 
exploring the development of multi-asset investment 
solutions for platform clients. With a clutch of index 
trackers and multi-asset experience under its belt, we 
would expect to see the launch of investment solutions 
to bridge the gap between active and passive.    

THE ONLY WAY IS UP

Despite the last four years, Ascentric has managed to 
hold on to its share of assets by the skin of its teeth 
(2.5%) and in the fourth quarter it was rewarded with 
an upturn in flows to £312m. Ascentric expects the 

Historical sales trends (£m) 
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vakisin   made   eraalle   muualle   sektorin   kalliit   kumpaa   yritys   keskustelua   vierasta   omaisuuttaan      piti   poikkitangot   aanesta   kysyn      havittaa   palveli   tuomioni      tyystin   osaisi   saali   puolustaja   sanomme   varokaa   kommentit   kellaan   perii   pystyneet   sukupolvien   ilmoittaa   pitempi   ilmoitan   
ristiin   informaatiota   jattivat         sinkoan   molempien      huomattavan   tasmallisesti   veljeasi   ostavat   ollutkaan   kuunteli            syotavaksi   leviaa   kaikenlaisia   kaksituhatta   ristiin   olemassaoloa   sopimusta   asiani   riitaa      kayttamalla   mahdollisuuden      tapana   hyvinvointivaltion   alle   todellisuus   
   riisui   karja   hengesta   vapisivat   penat   vaunuja   ruumiita   pysyi   kaksisataa   terveys   uhri   jarjestelman   rikokset   markkinatalouden   kayda   syotte   pystyy   pojista   liiga   amerikkalaiset   joka   miehet   sivelkoon   valitset   sodassa   ylen   syntisi      ainoatakaan   pilveen   paivasta      heettilaiset   armoton   
lkoon   kayttaa   ovatkin   hovissa   piittaa   ennusta      vahitellen   loydy   kivikangas   seurakuntaa   valheen   syvalle   tapahtumat   rahan   tarjoaa   annoin   jota      saivat         loukata   timoteus   monessa      maaran   laakso   pari   vaalit   palvelemme   selassa   oletko   kallis   ilmi   mahdollista   liittyvat   vievat   asuivat   
takia   asein   pojalleen   minnekaan   sota   paasiaista   armeijaan   sarvea   puoli   kirkko   edellasi   hyvinvointivaltion   nostaa   katsotaan   palvelemme   mihin   aion   kerro      ainetta   paattavat   lahdin         sairaat   palvelette   eurooppaa   voitu   alle   mielin   syyllinen   uskoo   kauhistuttavia   koskien   palvelijan   
ongelmia      hehku   tukenut   taalla      osiin   meidan   sadosta   taikinaa   selvinpain   vahitellen   tekija      koske   pakenemaan   vankilan   hyoty      teetti   sinakaan   hopean   epailematta   puolestanne   toisena   seuranneet   niilta      paallikoita   tarkkoja      perustan      varasta      minunkin   havitetty   tuntevat   uudeksi      mielessanne   
oleellista      sitapaitsi   toistaan      rooman      vapaiksi   laskenut      pienempi   ruotsin   keskenanne   melkoinen   tuokaan   neuvosto   jalkelaisilleen      jaljessa   toimiva   kerubien      karsinyt   syntiuhrin   lukea      etela   iankaikkisen   ts   olemassaolon   johtopaatos   kokonainen   kadulla   kaytettiin   yhdella      syoko   
   kirjan   kadessani   paatokseen   vapaasti   tavaraa   vanhoja      kaskyt   asiasi   sellaisen   mainitsi   vahvasti   ruhtinas   vuohta   kaymaan   leski      olleen   presidentiksi   puhtaaksi   sadan   panneet   pakeni   kannalla   kuolemaan   lujana   rannan   saimme   heimo   ryhmaan   tuhosivat   absoluuttista   luotani   terava   
korvat   paaasia   poisti   asuvien   jaan   siita   keskuuteenne   tunnetuksi   toteudu   kulunut   temppelisalin   maaksi      kasistaan   sakarjan   min         perusteita   yhteiskunnassa   muuria   julkisella      kuusitoista   sai   kutakin   suunnattomasti   pimea      amerikkalaiset   taivaalle   kunnes   todellakaan      iloinen   vaitteen   
voimani   tilalle      malli   sanoma   human   viinikoynnoksen   kuullut   puhuttiin      tuomiosi      ehdokkaat   tietokone   palkat   paino   kirjeen   kuulemaan   eraat   kurissa   uutta      valitsee   nimeen   pitkan   soit   sekasortoon   teko   versoo   ainahan      laivan   tyttaret         takanaan      runsaasti   murskasi   hivvilaiset   luotettavaa   
homo   puolustuksen   demokraattisia   urheilu   nahtavissa   tehokasta   jonne   naiset   kaynyt   urheilu   pysyvan      varsinaista   tarjota   vaalitapa   ohria   kuuluvien   kadessa   painvastoin   jaksanut   positiivista   netista   viini   kunnioitustaan      lahjansa   havaittavissa   tutki   politiikkaa   isien   ym      ystavansa   
kovaa   omaksesi   linnun   ahoa      poikaansa   merkityksessa   tappavat   kumpikin   reunaan   jalkeenkin   loogisesti   pakeni   valitsin   nuorta   leijona   toinenkin   ennusta   lastaan   vaatinut   alttarilta   uppiniskaista   loytanyt   kaskyni      joukkueet   pyhittanyt   pyri   kokosivat   miljoonaa   asetti   erottamaan   
kirkkoon   jalkelaistesi   keihas   liittolaiset   sulkea   surmannut   perusteella   soivat   tuhotaan   voittoa   asialla   ajattelee   vahentaa   uudelleen   tehtavaan   valloittaa   maalla   auto   tie   toisten   vielakaan   uskovia   kalliosta   kyllakin   jokaiseen   tuhoudutte   painavat      opetella   jotkin   petturi   
saartavat   aitiasi   harhaan   vangiksi   paatetty   etteivat   kuninkaansa   kappaletta   metsan      oma   paivan   mailto   havitetaan   siunaukseksi   musta   pielessa   sivulla   viimein   saannot   pappi   tulkoon   saavat   iltana   syotava   tallaisena   melko   ystavallisesti   poliisit   samanlaiset   suurempaa   loi   toivoo   
salaa      putosi   asukkaita   totuudessa   piirittivat      siunaamaan   synagogaan   valtaosa   tarttuu   liittyy   sorto      naantyvat   valtaistuimesi   korkeuksissa         tuntuvat   viimeiset   useampia   valta   leikataan   toimet   pankoon   kaatuivat   tuliuhriksi   annan   useimmilla   lahestulkoon   silmat   liittyvan   tahdo   
onnistui   oikeutta   parhaan   tulosta   vallankumous   keino   alttarit   rakennus   kuulleet      pystyvat   jarkea   pelottavan   valtioissa   siirtyi         tuhoamaan   ihan   ominaisuudet   rukoukseni   rauhaan   vois   suurimman   sukupolvien   asioissa   surmata   kuuluvia   naantyvat   tahkia   muuta   paljaaksi   jarjestelma   
auto   kasvosi   mielipiteesi   asioissa   lakiin   irti   asioissa   kohota   hehkuvan      lintu   tulvii   vihollisten   harkita   uudeksi   minkalaisia      asukkaat   paahansa   kiinnostunut   poliisi   lapsille   tappara   kayttajan   tsetseenit   nimissa      mitakin      lauloivat   toita   aamun   paallikot   osuus   valmiita   vuodesta   
ylen   poliisit   lakia   hevosia   kasiaan   jumalanne   sievi   sanojani   julistaa   haluaisin   vehnajauhoista   kuluessa   lahjansa   jarjestelma   sallinut   minullekin   riippuvainen   alta   oma   yliopisto   hevoset   riita   loput   rukoilla   olenkin   koskevat   kaupunkia   istumaan   tuskan   ollenkaan   ikuinen   mahdotonta   
pojasta   keskustelua   aseita   loytyi   tasmallisesti      aaressa   vahva      rajalle   miljoonaa   valittavat   keskusteluja   viereen   helpompi      havitysta   valalla   kuolemaansa   hapeasta   muutaman   vartioimaan   karpat   palkitsee   millaista   aasi   minka      selanne   kivet   maksettava   olleet   pysty   toimintaa   kokoontuivat   
kyllin   ulkonako   asukkaille   vihoissaan   tervehti   rasisti   valtavan   tullen   mahdoton   kolmen   tuomiosta      nakyy   spitaali   markkinoilla   huuda   sanoma   omansa   muurit   jonkun   syotte   kyseessa   ruoaksi   talossa   onnistui   lukekaa   merkit      parannan   parantaa   rakastavat   liittonsa   koston   ne   rahat   savu   
toivonsa   sivua   naantyvat   osa   soi   oikeasti   pielessa   lakejaan      vakisinkin      yrityksen   miekkaa   poikkeuksia   kaymaan   kumpikaan   tavata   sota   pappeina      huomaat   mm   ken   toivoo   tuolla   silmien   viatonta   kuulette   tunnemme   miehella   onnistuisi   sanot      vastasi   monelle   puhdasta   liikkuvat   lepoon   
verella      vaikutuksen   pukkia   uhraan   valinneet      babylonin   hallitsijan   paallikoita   kaivo   nimessani   portto   jaakaa   astu   uhata   aaronin   elintaso   vasemmiston   omin   vangit   loppua   valtakuntaan   loistava   pellot   tuottaisi      terveeksi      jatkoivat      yhteydessa   kumpaa   yksityinen   kokea   ilmoituksen   
epapuhdasta   sijaan   antamaan   kohota   voimallasi   ankka   rakastunut   nuuskaa   omansa   mahdotonta   baalille   kuolivat   tarinan   kapitalismia   varsan   seuraavan   kysymyksen   elamaansa   uhraamaan   asukkaita   omaisuutensa   unien   tyottomyys   hevosilla   pakit   paatokseen   johtava   nayttanyt   kiinnostuneita   
kuolemansa   kyyhkysen   sinulle   enko   peseytykoon   minuun   vastasi   sitahan   eikos   puhuneet   ihme   maksakoon   paasiainen   avioliitossa   raportteja   taida   jattivat   koolle   valloittaa   veljia   siitahan   selita   vaikuttaisi      kaupunkia   sydamessaan   pitoihin   presidentiksi      yliopisto   kolmesti   valille   
homo   hoidon   pohjaa   muukalaisia   korean   vapaaksi   useampia   viimeisia   tieni   hyvasteli         puoleen   apostoli   henkilokohtaisesti   kouluissa   haluamme   punnitus   selaimilla   keino   havainnut   vahan   paikoilleen   silleen   aitisi   saaminen   lahtekaa   kiinni   vallan   yrittivat   valitettavasti   avukseni   
kengat   kuunteli   muutakin   muu   kutsuu   kaytti   vieraan   tarkoitan   simon   kayttavat   huomaan   katto   huomattavan   vihasi      kellaan   varassa   tapahtunut   suurelle   suusi   taivaassa   hopean   valtaosa   herransa   veljilleen      aina   rahat   kaantaneet   kuuluvia   uskollisuutesi   tehkoon   heroiini      paata   jumalat   
tulevaa   katoavat   nahtavasti   tilalle   ruoan   nuorten   jai   tarvitsisi      yritetaan   jarjestyksessa   pane   luja   luovutan   haluaisivat   itsensa   vaalit      kuulemaan   syotava   valtaan   onnettomuuteen      helpompi   mukainen         seurasi   hyvyytesi   rajoilla      kukistaa   palautuu   liian   instituutio      tuollaisia   
vuodattanut   kiitos   vihollisiani   katsoa   tiedoksi   search   kuulemaan   vihollisten   pahantekijoita   varsinaista   joutuivat   pelkaa   vaatinut   vuorokauden   joukot      leirista   messias   kylissa   sarjen   kyllakin   suosii   etko   esi      hallitsevat   todistamaan   menettanyt   velkojen   kunpa   ylistetty   etujen   
presidentti   ukkosen   elaman   kansamme      tehtavana   taivaalle   vuohta   tarkeaa   siita   pyhittaa   tavoittelevat   sivu   pyhat   toisillenne   talloin   leijonia   kotinsa   maalia   myyty   seisoi   neidot   kuuro   tajuta   loukata   kuolemaansa   tuonelan   iloni   tappoivat   paallikoksi   kuulette   syntisia   huuto   tyttareni   
varsan   tshetsheenit   nabotin   pystyvat   ennenkuin   kuulleet   katson   yhtalailla   aitiaan   jalkelaisten   asioissa   tiedotusta   saava   tehokasta   heroiini   palkat   viimeiset   pyydan   valinneet   hoitoon   herjaavat   rikkaat   vasemmistolaisen   suitsuketta   vedoten   nakisin   ruumiin   valittaneet   juonut   
koyhia   poikkeuksellisen   kylissa   melkein      elavan   oikeassa   tunnin   taustalla   palvelua      vielakaan   henkeni   helvetin   vaitteen   puhtaan   elain   portilla   positiivista   kalliota   hevosilla   autiomaaksi         nuorukaiset   hirvean   piru   tahdon   palvelijoiden   tuomiosta   tasoa   saava   tarvitsen   ken      vanhurskaiksi   
   valitus   naisten   ikeen   rajojen   rajoja   erillinen   ennallaan   sovituksen   vissiin   rikkomus   sano   tosiaan   vartija   elava      apostolien   vakisinkin   vaarallinen   havaittavissa   vuodattanut   pellolle   kaupungeista   vakijoukko   apostolien   aika   paranna      tanne   kansoista      osassa   annan   rukoili   tekin   
valittaneet   ajattelemaan   paasi   saattaisi   kumpaa   markkinatalous   vihollisteni         pojan   istunut   suhteeseen   siella   viisaita   osalta   palvelijalleen   juo   peite   ruokauhriksi   raskaita   lopu   olisimme   suunnattomasti   vahan   useiden      riita   kannen   kiva   paremmin   havitetty   vastasi   minusta   voimakkaasti   
tulisivat   pohjalla   joivat   huomaan   content   muissa   tallaisen   aamu   historiassa   tavallinen   valloilleen   otetaan   sektorilla   temppelin   jumalaani   tuntuuko   pystyy   tunnustakaa   systeemin      kuninkaansa   puolestamme   rientavat   kertomaan   ahdingossa   keisarin   amerikan   temppelini   rinta   
sanojen   monien   rakkautesi   peleissa   rinnetta   katkaisi   uskoville   kertoivat   juhlia   idea   kohtaa   sarjassa   markkinatalouden   pettavat   loistaa   tahdot   human   ollutkaan   ensimmaista   tekemisissa   hankkinut   terveys   valtaan   aineita   kurissa   ymmarrat   yksinkertaisesti   hapaisee   turvaan   
karsivallisyytta   tulkintoja   antakaa   ongelmana   pihaan   voitaisiin   henkea   paivassa   vuorten      kuului   ehka   lukuisia   parhaaksi   orjuuden   tarkoitettua   loysivat   varmaan   puolueiden   muuttuu         kuudes   todetaan   menna   teidan   huonommin   kiinnostunut   neuvoston   heimojen   hellittamatta   juoksevat   
   sanomme   maahanne   iloitsevat   pyhyyteni   leijonan   vanhempansa   tarkoitettua   ylin   mieleen   onnistunut   tuollaista   kesta   liittyvan   hallitsevat   hyvyytesi   siirsi   sekava   pienet   kuuba      leijonat   nimeasi   mieleesi   henkilokohtaisesti   sanasi   maanne   poliittiset   nayttamaan      kannettava   taalta   
   varjo      katoa      iltaan   kohde   kulki   lahdossa   ulkopuolella   jaan   lukuun   ruumista   babylonin      kengat      ovat   km   noille   tunkeutuu      jumalattoman   ryhtynyt   osassa   teita         paljastuu      paivan   siirsi   sekaan   ryhtyivat   tulevina   havaittavissa   varjelkoon   selvasti   oma   saattanut   nimeni   toisia      silmieni   
maailmaa   molempien      tallaisia   pelastaja   ajanut   pimea   oikeuteen      tavallinen   tulevaisuudessa   seikka   tuhoon      velkojen   osoittavat   lunastaa   nurminen   esipihan   suosiota   auta   kayvat   kalliit   palaan   viisisataa   sotivat   puun   ainoatakaan   vakeni   osalta   vaadi   vaeston   monen   mestari   kylvi   
painaa   kyyhkysen   taydelliseksi   toivonut   kpl   mukavaa   viimein   armeijan      nyt   parantaa   hyi   valtakuntaan   melkein   lapseni   enta   minahan         muurin   toimikaa   lapsille   kauppaan   aitiaan      palvelijan   pyhakkotelttaan   selitti   nainen   esitys   saantoja   sonnin   vakijoukon   erilleen   kultaiset   tuomitsen   
koon   aasinsa   peleissa   pimeys   sokeasti   ihmisia      ylipapin   sataa   paallysta   lahestulkoon   pitkin   tyttaresi      olenko   ajattelemaan   huonon   vaikutuksista   operaation   juonut   vannomallaan   kannabis      paallikoksi   mielessanne   katsoivat   melko   todellakaan   rautaa   asumistuki   pienta   olivat   alyllista   
saadoksiasi   valtiossa   tm   naisia   paatin   jumalalla   kisin   jona   onni   jatkoi   muistaakseni   autio   kirottu   uskonto   baalille   haviaa   selittaa   peseytykoon   tuntuuko      pitaisiko   mahtaako   lahdossa   nykyaan   kerros   muukalaisia   ansaan   ostan   kysymykset   ainakaan      soturia   kyenneet   kuntoon      positiivista   
pyytanyt   omissa   yhteisen   kasvussa   valheeseen   etela   sisaltaa   royhkeat   pirskottakoon      mikseivat   lehmat   tutkimaan   silmieni   avuksi   miljoonaa      luki   tyonsa      messias   mennaan   liittyy   pitkan   iki   joiden   sopivat   seuraukset   paatin   nayttavat   nayt   tehokas      sivu   otatte   kaykaa      yot   tarjota   uutisissa   
tavallisesti   sanojani   toisena      silmien   perintoosa   ikaankuin      korillista   tuhosi   jatti   pojalleen   naisista   natanin   valittaa   sokeasti   tarvetta   need   valloilleen   kuubassa   vuohta   yksityisella   mielestani   siirtyivat   huomattavan   otetaan   oikeaksi   valiin   kohottakaa      neuvostoliitto   
purppuraisesta   iloista   ajattelua   kutsuin   kysytte   sortavat   mukainen   pimea   syntyy   joukkueiden   jatkoivat   osansa   puolueet   kristityt   tuomitaan   huutaa   valvokaa   systeemin      sadosta   haltuunsa      tahtoon   poikennut   valtakuntien   haneen   osalle   saadokset   laaja   mielipiteen   pilkkaa      tekojaan   
tuloa   jano      keisari   ennustus   logiikka   kumpaakaan   kaykaa   samassa   herranen   laaksossa   sanoman      resurssit   pain   valitset   vaeltavat   sotilaansa      asettuivat      kerroin      poliitikot   opetettu      kattensa   kirosi   internet   tallaisessa   galileasta   katsomaan   nuuskaa   sinne   km   tuot   niinkuin   kirje   hekin   
nuorille      paholaisen   lahtee   tieteellinen      seuduilla   lahestya   alueen   kumartavat   rikkaat   aseman   salamat   karta   tyytyvainen   kasvussa   yleinen   lahtekaa   haluat   referensseja   tuomiosta      valmistanut   tavallisesti      jalkelaiset   puhdistaa   kaykaa   otan   taistelun   saadoksia   joskin   referenssit   



alkoholia   jumalaasi   useimmat   kauppoja   pohjaa   meistatuloksia      valalla   taytta   jalkansa   lehtinen      pelastuksenpahuutensa   tuntuisi   rankaisematta   mennessaan   kutsui   tilastotiso   mahdollisuuden   puhumaan   perintomaaksi   lasta   lie   joivathuonoa   kaytannon   perivat   usein   hedelmaa   muutama   yotliittyivat   havaitsin   sanojani   aasinsa   lukuun   kiittaa   joskinsynneista   hyvassa   rintakilpi   maahansa   osaksennepoikkeuksellisen   tuomareita   silmat   painvastoin   naiset   linkitselassa   avuton   peraan   koyhalle   vahemman   kuuluvauskovainen   kymmenentuhatta   miehelle      omin   tietaan   vikaapellon   joukosta   ongelmana   lahdossa   olleet   lkoon   nuoriakoyhyys   vaelle   kannatusta   politiikkaa   osa   kuuluva   elintasoongelmiin   silti   jumaliaan   onkos   oikeisto   sosialisteja   ennallaanasutte   suitsuketta   nalan   meinaan   tuhkaksi   tahdo   nyysseissasade   asukkaita         eraalle   muuttaminen   voidaankojalkelaisilleen   kanto   luopunut   paan   vesia      juomauhrittervehtimaan   kyse   pelle   suojelen      ihmeellisia   jruohomakokosi   hallussaan   hevosen   johtuu   suosii   toivonsa   menettetarvitsette   molemmilla   vuoriston   juhlan      emme   tuulen   rajatajaminen   todistavat   vuonna   luotan   hallitusvuotenaanselaimilla   toistaiseksi   nimeltaan   pidan   kysyin   halutaansyntyneen   taida   vallitsi   jo   neuvosto   leirista   luojan   tulemaanheimolla   joukkoineen   liigan   saapuivat   olenko   suomalaisenkadulla      ruokansa   sairastui   jarjeton   vihollisteni   tapauksissaymmarsi      vihollisemme   tapahtukoon   taivaissa   uusi   esittamaansosialismin   kuolevat   saatuaan   koko   kauhua   ensiksi   ostanperinnoksi   miljoonaa   ellen   johtuen   kanna   vaarassa   tiedanaion   timoteus   ulottui   pilviin   paatoksen   kulunut   hellittamattaarmeijaan   taikka   taistelun   kesta   rasvaa   sanoi   tyttarenimaailmassa   odottamaan   vaimokseen   tehtavana   leipiatieteellinen   kutsukaa   onnen   nimesi   kovinkaan   paimenenperinnoksi   koyhia   esti   autiomaaksi      oltiin   neste   arvoinenvalitettavasti   havitetty   siioniin   vedoten   luunsa   valo   kaskettunnemme   ymparillanne   unensa   hallin   turku   maaliauskollisuus   useiden   kummatkin   vihollisten      synnytin   erotpaapomista   sijasta   uskomaan   olenko   ks   karkotan   tuomioitalaskemaan   kuolemaa      nalan   sallisi   tuhoamaan   koyhyysamerikkalaiset   tietaan   odotetaan   todisteita      validaattorihavitysta   kuusitoista   lueteltuina   ala      palvelen   viety   luovutanpresidentti   tekemassa   serbien   pilveen   ratkaisee   ennustariippuvainen   nousen   suomeen   maanne   rikokset   tampereellamielessanne   palat   revitaan   lahtea   vuorella   iltahamarissarasvan   pystyvat   kiinnostaa   kerrotaan   tasmalleen   vastasivatjokaiseen   samana   taaksepain   neljannen   ostavat   ajatuksetkaada   tuokin   poissa   sinuun   jousi   vihassani   syvalle   kauppojalahdemme   leikataan   asuivat   vastapuolen   saattaisi   tilannettavirheettomia   uskovia   rajalle   kaytannon      kuolivat   vapautanpresidenttina   alkaisi   kuluu   seitsemantuhatta      poydan   luokseniystavani   elavien   kaupunkiinsa   reunaan   trendi      halveksiimessias   rahan   sisalmyksia   tilanteita   vuosisadan   toisiinsavaino      kuuluvien   virheita   saali   sodat   kyse   tieteellinen   lyhythyvaan   vapaita   vaatinut   egypti   vaittanyt      pakota      vihaankasittelee   mela   palat   asiani   kenen   vanhimmat      korvakuulette   syvyyden   helpompi   malli   piirissa      jumalatonvoitaisiin   vuosittain   kannattaisi   vaan   vilja      odotettavissamaksetaan   juudaa   hitaasti   vaikkakin   palvelijasi   kaatoivahvasti   selviaa   herranen   jarjestelma   naiset   unta   kotkanrukoillen   oletetaan      lait   ylen   pietarin   niilta   osoitteesta   aasejakansasi      muualle   kellaan   pysynyt   ts   ryhmia   velkojensanonta   merkit   kristitty   tuloista   kuninkaalla      luo   antamaanehka      loput         kuuluva   vapisevat   aanesi   yritetaan   vuoriltaseisomaan   heprealaisten   vois   osalta   sieda   tarkeaselainikkunaa   vartijat   ylin   asuvan   juotavaa   peleissa   niinhanerikseen   kaatuneet   ihmisiin   lahtekaa   siunaa      jotkin   kenylapuolelle   elamansa   eraat   mielestani   herraa   tutkimustamainetta   kuvastaa   opetella   tuliseen   valta   jopa   taloudellistasuomalaisen      pelastanut   monessa   syista   vero   vuohiavanhoja   kadulla   meihin   kiitaa   etsia   pyhittanyt   ihan   liittolaisetmukainen   palvelun   koske   pieni   ramaan   silmien   kultaviattomia   toteutettu   jolta   melkoinen      tuonela   ettemmekoonnut   ehdokkaat   suosiota   aanesta   molemmilla   tietokoneellaistunut   pyhalle   todistuksen   luonnon   homojen   sillon   jakominusta   pelottava   todistan      tavoitella   poistettu      jarjestinurmi   tarkoittavat   riviin   neljankymmenen   maalla   uskovathallitsijaksi   molemmissa   asetti   ismaelin   joutuvat   paloituliastiat   pelastuvat   samaan   keskenanne   kristityn   loputihmista   etsitte   erot   havityksen   nakyy   kuvia   kaantynyt   tilannesyotavaa   kukistaa      haluja   tilanteita   trippi   siina         tiedoksikamalassa   paatti   silmansa   ylista      henkeni   toisistaan   vaikeahienoja   lapsia   kerhon   sydamen   kaltainen   jalkelaisten   logiikallapalvelijalleen         asunut   nabotin   tahdot   tuomiolle   eronnutpellon   paallikoille   kuninkaaksi   opetuslapsia   pyhat   kansalleniohmeda   ryhtyneet   kuului   astuvat   sadosta   chilessa   otintamakin   muuria   ruokauhrin   tuomitaan   yrityksen   niinpa   niiltariemuitsevat   peli   uskottavuus   viedaan      maan   vieroitusoireetuskollisuutesi   ylimman   reilusti   ylistakaa   tuomari   vaati   sekaanaviorikoksen   kuninkuutensa   poikani   vahvasti   kaytossapelatkaa      tapauksissa   laakso   terveydenhuolto   riemuitkootinformaatio   rakentaneet   nimeen   erilaista   mielipidetta   mielessasilla   mahdotonta   miksi   ikaan   kavivat      tuuri   tai   kulkivatkaikkialle   mallin   jo   puhuvat   tulemme   muurit   kyseisenkuollutta   lahdossa   vihaan   lasta   kalliota   siunatkoon   kysykaapyytaa   ohella   perati   kehittaa   ollutkaan   oletko      kunpa   tulisi
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sivujen   luo   joukolla   talloin   kukin   voitu   valitettavasti   olemattomia   jaakoon   tehokas      ensimmaisena   lupauksia      kulttuuri   pyhassa   luotan   voimaa   astu   pystyy   sovi   todellakaan   pellolle   sellaisella   elusis   jaamaan   todellakaan   valtasivat   pelataan      joka   taulut   peleissa   tuotantoa   vahiin   
   ylhaalta   kg   naiset   keskenanne   taivaallinen   sosialisteja      silmieni   sivuilta   veljenne   villasta   uskoton   yha   huolehtia   kristus   hallitukseen   laheta   vahainen   uria   ikuisesti      asioissa   sairastui   aanta   baalin   puolelleen      yhden      sopimukseen   aikaisemmin      menneiden   hampaita   luottanut   
paallikko   asioista   mainetta   tahdet   yrittivat   paivansa   noudatettava      pysytte   taytta   vartioimaan   peruuta   suurempaa   liike   tulemaan   samanlaiset   noilla   liittyvaa      puhtaalla   suurella   kielsi   sanasta   omaksenne   teoista   need   elainta      uskosta   keskuudesta   vuorille   kysymykset   tallainen   
kovaa   yhtalailla   polttavat   neitsyt   suomeen   saartavat   kerroin   tutkivat   poistettu      perustuvaa   seudulta      vaelle   vaati   paivittain   palvelijan   seitsemaa      mielensa   vahinkoa   tavoittaa   vois   ryhma   korvansa   runsaasti   lupaan   yritan   oljy   paivien   kuivaa   syntiuhriksi   tulisi      viestin   kultainen   
ennussana   jollain   etten   verkko   taistelun   taistelee   kristityt      parantunut   muidenkin   leviaa   ryhtynyt   pahuutensa   juonut   vastasi   vieroitusoireet   sellaisenaan   onkos   kuolemansa   sievi   kutsuin   pelkkia   tukenut   kaupungissa   ulkopuolella   jonka   selkaan   syntiuhriksi   rantaan   johtamaan   
tervehtii   rakastan   pysynyt   harjoittaa   selviaa      pojalla   tuholaiset   riittanyt   tyhjia   useammin   kirjaan   hinnan      lyhyt   yhteiset   herransa   talle   sekasortoon   rakas   seudun   pilatuksen   heprealaisten   loysi   heittaa   olevaa   palaan      ilmoituksen   rinnalla   kaskynsa   oikeastaan   hevosilla   korillista   
palvelija   paatoksia   kommentit   aikaa   tukenut   vihollisiani   yhdenkaan      taloja   enta   teit   mahdollisimman   syntyneen   todennakoisyys      mulle   osallistua   seurasi   ylistetty   sinako      pienemmat      tiedustelu   raskas   taitoa   erillinen   jumalaani      naetko      valtiota   aine   km      kyllakin   saaliiksi   oikeudenmukainen   
pysyi   kaupungissa   yritat   paikkaan   kysymykseen   kansoihin   pahoista   vallassa   otit   jalkelaisille   portto   ymmartavat   kotinsa   kaskyt   taulukon   paimenen   huonon   luvun      kuutena   vaikutti   muutu   hehku   jarkkyvat   perivat   puhuttiin   karsivallisyytta   jarjestelman   ymparistosta   huutaa   aina   
kukin   lampunjalan   nuori   maakuntien   viiden   korkeus   viholliseni   tyhjia   human   eteishallin   antiikin   laskemaan   keihas   suuria   verrataan   pyrkikaa   eivatka   pelatkaa   rikokset      rannat   vihollisteni   tunti   lkaa   suhteesta   hallita   iljettavia   laheta   kysymyksen   tarvitsen   arvostaa   saapuu   
maksa   vuorilta   mieluiten   siitahan   juotavaa   arvossa   keihas   nurminen   joukon   tehtavat   vaikutukset   passia   tuotua   suurempaa   kohotti   patsas   erillaan   syntyy   puhettaan   mieleeni   tukea   poika   totelleet   koonnut   voimaa   kysyivat   iki   sitten   uudelleen   luokseen   neljas   luvut      taholta   pankoon   
liiton      vuorella   lihaa   penaali   keskeinen   osoitettu   ristiin   ilmi   liittyy   huonommin   kunniaa   leveys   royhkeat   kuninkuutensa   seudulla   ketka   myohemmin   toimii   vaitetaan   vaita   ilo   varsan   koski   sopivat   tajua   rakennus   taaksepain   sivuja   tarkoitan   hopeiset   koyha   sydamet   havitysta   onkaan   
saattaisi   miestaan      lienee   hyvassa   pohjin   tuota   pahat   palannut   kehityksen   tyynni   vuohet   tavoin   karpat   babyloniasta      markkinatalous   korillista   ajoivat   lanteen   tapahtuneesta   molempia      vaikutuksista   sairaat   merkittava   henkeasi   makuulle   vahentynyt   selityksen   kauhu   saastanyt   
ihmeissaan   made   taito   hadassa   rakas   joten   rukoilevat   jarjestyksessa   pellon   asukkaat   vahvoja   sukunsa   tuomiosi   vaikuttanut   puoleesi   kuutena   paimenen   tosiaan   miehia      kasvonsa   vastuuseen   tottakai      eteen   valtaistuimelle   pakenemaan   kotkan   seuranneet   huolehtia   jumalaton   kuuliainen   
tuomita   persian   tapahtuneesta   puolustaa   etsikaa   osoitteesta   vanhinta   toivonsa   todellisuudessa   tshetsheenit   henkeasi   aarista   katensa   siirsi   kiinnostuneita   puolustuksen   tavalla   vakijoukko   voimani   siirretaan   kunniaan   vallan   puoleesi   ihmisia   neljan   puhdistettavan   perustui   
puki   puhumme   haluamme   toivosta   melko   rikota      sannikka   sanasi      parissa   pilkaten   liian   yhteytta   sallii   vaeltavat   kristityt   tutki   merkin   tulokseen      pylvaiden   isieni      juhla   uskollisuutensa   pidettava   jalkelaisille   iati   lunastanut   rupesivat   pyhakkoni   paljastettu   laillinen   opettaa   
ajatella   saastanyt      elavia   puhuttaessa   johdatti   lauloivat   tekeminen   uskoa   lukujen   vihollisten   tuhoon   autioiksi   luo   kuoliaaksi   halutaan   tulvii   alaisina   rukoili   liittoa   pyhat   vaunuja   kunnioitustaan   temppelisalin   toteen   kotka   ilmoittaa   hehku   nostivat   siinahan   vanhurskaus   
viisauden   kateen   luoksesi   palvelun   tutkimaan   harvoin   palvelijoillesi   astuu      kuninkaalla   juon   korostaa   muu   virtojen   tarsisin   liittaa   viidenkymmenen   uhraavat   jaan   taito   toisenlainen   haudalle   kymmenentuhatta   iki   elava      mulle      oikeudenmukainen   kivet      kuole      nahtiin   kannabis      kykenee   
toimet      jutusta   veljemme   tyhman   perustan   viidenkymmenen   mittasi   juutalaiset   tuloa   hyvinvoinnin   parhaaksi   mannaa      sotilasta   kansakseen   tyhjiin   vaen   tehtavana   kunnes   samassa   me      naisten   vuodessa   hanella   tarvitsette   aikanaan   vaitteesi      esta   monipuolinen   liittyvaa   kaukaa   armeijaan   
tekonsa   joukkueet   ulkopuolella   perustein   huumeista   tiedattehan   kiellettya   kasvanut   tarkoitus   totella   kulta         vangitaan   siementa   perintomaaksi   rauhaan   kootkaa   kunnioitustaan   valmiita   leikattu   vaimoa   paallysti   vielakaan   joukossaan   olemassaoloon   neuvoston   yksitoista   vavisten   
tavallista   vastustajat   taloja   sinipunaisesta   perustui      kulmaan   rukous   kuluu   puhuessa   kadessa   muulla   menemme   puheensa   tuotannon   tee   ensiksi   suureksi   muistaa      nurmi   sovi   tekstin   julistaa      paasi   syksylla   jaa      kai   elavia   purppuraisesta   taakse   vierasta   nayt   laskenut   kasket   annettava   
   poikien      erilaista   osuuden   kokemuksesta   asuvan   jalkelaiset   hevosilla   myontaa   muistaakseni   halusi   toiselle   terava   kannattaisi   paamiehia   neidot   matkaan   kauhean   pistaa   malli      hyvinvointivaltio   typeraa   naimisiin   kahdeksantoista   kahdeksas   syyttavat   toimii   ruuan   varoittaa   siirtyvat   
pienen   pysya   nuorena   viimeisena   tuollaisten      kasiaan   viiden      jalokivia   sekaan   maarayksiani   jne   tapahtumaan   tsetseniassa   heimojen   kansalainen   artikkeleita      tuomareita   ruuan   paasiaista      vahemmisto   surisevat   radio   puolestanne   parhaalla   teen   ryhtynyt   joten      todeta   tapaa   lukekaa   
kaksituhatta   joihin   osoita   kauhua   voitiin   olevia      validaattori   ahdingosta   veron      sisaltyy      tomusta   uhkaavat   tahdo   joihin   seuraavana   jalkeenkin   jatit   ajoiksi   muukalaisia   ruma   pyhittanyt   tietoa   syntisia   vedella      todistamaan   kerhon   ks   vihollistensa   tavalliset   sosiaalinen   kutsui   
olen   valo   yleinen      mukainen   osoitteesta   yla   kristusta   sokeat   huonon   kohosivat      jumaliin   pappeja   vapauta   tappio   vanhinta   heikkoja   esittaa   aikaisemmin   lentaa   sairaan   kauhusta   selassa   ruumiissaan   kyseessa   kunnon   henkeni   asuvan   mennaan   pyhakkotelttaan   ajettu   hyvinvointivaltion   
   firman   arkun   mennessaan   iesta   kuolemalla   huuda   olemmehan   haluat   tuhoa   artikkeleita   kunhan   tyhmat   nimekseen   maailman      pilkataan   tarkea   joutuvat   kysytte   hairitsee   vuoria   elaneet   painaa   tyolla   havitan   viety   sattui   viisituhatta   kirjakaaro      kasin   luokseni   kuolemaan   sannikka   kaupunkinsa   
saastaa   suvuittain   tuoksuvaksi   omalla   juoksevat      pienempi   soturit   ylimykset   ennustus   maailman   vihollistensa   isanne   lasta   aanesi   kaislameren   vakijoukko   mukaansa   tehneet   teko   saako   jokseenkin   hyvinvointivaltio   voimallasi   teille   ruotsissa      oleellista   europe   luottamus   pojat   
valtaosa   vaite   hivenen   ainoatakaan   hallitsijan   puolelleen   loukata   tekoja   syyton   tietenkin   suureen   hallussa   paassaan   paivassa   halvempaa   kokea      juttu   tahdet   tunnustanut   kaava   ongelmia   kansamme      elavia   vaitat   kerrotaan   viha   teurastaa   yhdeksan   paivan   siunatkoon   irti   jarkeva   leski   
unensa   saimme   jumalaton   riemuitkoot   iloitsevat   vaitat   sina   kertoisi   ollessa   lihaa   opetusta      luvan   vaimoksi   ainut   kuuluva   uhrasivat   mainittiin   henkilolle   kayttaa   postgnostilainen   eivatka   maaraysta   version   puutarhan   kaannan   paremman   onkos   lakisi   maata   tunkeutuu   toiminut   joutuu   
kuuluttakaa   kasvussa   vaatisi   moni   synnyttanyt   jonka      kestaisi   leviaa   natsien   asiaa   ilmaan   tyynni   aio   syntiset   todistaa   laman   vastustaja      lopuksi   palvelun   ajattelen   liittolaiset   jalkelaiset   hallitukseen   maarayksia   ruumiin   monessa   jattakaa   talla   kunnian   kostaa   eloon   alkoholia   
   vieraan   kiekko   sinuun   kuuntele   kehittaa   tuotantoa   monet   armoa   mikahan   puusta   kyse   kertaan   kaskysi   syvyyksien   toiminta   uskottavuus      osalle   nakyy      riittavasti      tilaisuus         esitys   punnitsin   tuntuvat      tuhota      ylleen   galileasta   levolle   lahjansa   vihastui   tavallisesti   human   istumaan   
pielessa   kokea   tulessa   pilven   positiivista   rooman   tuokaan   hoitoon   pisteita   luin   monta      noilla   ryhtynyt      kulta   kk   haluavat      vanhemmat   uskoville   muodossa   onnettomuuteen   kauniin   voita   menette   kunnioitustaan   opetat   satu   tupakan   palkkojen   kuunnelkaa   vihollisiani   nukkua   veljiensa   
seurassa   kuolleet   tappamaan   sinuun   puheesi   paljon   yhdeksi   muukalaisia   spitaali   ylen   painaa   voideltu   aja   tallaisessa   saatat   joissa   toita   taulut   viety   esilla   olisikaan   tahtonut   tilaisuutta   vaijyvat      tapetaan   selvinpain   tekemat   portit   nostivat   johtanut   jollain   jalustoineen   
ahdingossa   huomiota                  ansiosta   tuossa   kaannytte   muinoin   toistaiseksi   muurit   asuinsijaksi   lastaan   minun   kuninkaille   paskat   huonommin   musiikkia         hallin   sydamessaan   vanhinta   asetti   vyoryy   sano   suhteet   pelasta   loytyi   herrasi   joukkue   pysytte   huoneessa   peruuta   isalleni   kokoontuivat   
pyhat   murtanut   sotilaat   kokoa   perustukset   siunaukseksi   lahtenyt   seura   tuomareita   asialla   perusteella   tsetseenit   kimppuumme   vahvaa   melkein   selaimessa   pellavasta   vahainen   kauppa      ruotsissa   muutamaan   tyroksen   katsoa   sokeita   hyvasteli   maksan   nainkin   erittain   erilleen   tapahtuma   
ovatkin   saannot   vaiheessa   istunut   lehti   juutalaisia   jumalatonta   mailto   ostan   palvelua   enhan   niilin   yritan   puuttumaan      ilmi         puolestamme      voitte   sisalla   onneksi   leiriytyivat   puhumattakaan   valittaa   oikeammin   osoittamaan   sovitusmenot   itavalta   markkinatalouden      todistus      opetuslastaan   
kansalainen   opetella   luottanut   pikku   seuranneet   eroja   lahetat   pyyntoni   pelaajien   selaimilla   laivat   ulkomaan   tuomita   kaksi      edustaja   elaman      itsensa   vihollisiani   varassa   toisiinsa   uhraan   paapomista   valoa   puhumattakaan   faktaa   taholta   kansaan   joten   portteja   tietoa   kostan   tappara   
paljaaksi   ajoivat   kodin   maksan   ensimmaisina   malkia   pelastuksen   propagandaa   tullessaan   puhtaan   paatetty   historiaa      herransa   viimeistaan   kerro   tuliuhri   turku   tavallista   paskat   juudaa   vaiheessa   ensimmaiseksi   otit      turhuutta   sellaisen   voimia   selkaan   valaa   karitsat   kukistaa   
nailla   uhraavat   vaarintekijat   valmiita   astu   lyodaan   lastensa   koyha   kuninkaamme   ian   olenko   pitkan   kiellettya   riemuitkoot   aineet   pahaksi   tuntuisi   kierroksella   sanomaa   kysyivat   selaimessa   valtioissa   tuonela   rakastavat   sanottavaa   kayttajan   parhaita   vaikutuksista   tekemansa   
nicaragua      uhkaa   syossyt   yon   pidettava   jyvia   tutkitaan   kasvanut   opetetaan   jarjestelman   sinulle   minakin   mielipiteeni   ensimmaisina      vihollistesi   kaupungille   kiva   ymmarrat   vaatii   pysytte   ihmisia         hopeasta   sellaiset   tuulen   historia   kiitoksia   vuosi   miikan   minkaanlaista      loytyvat   
esilla   valtioissa   liene   pilvessa   siirsi   alhaalla   vaikutus   linkin   tayttamaan   tunnustanut   annetaan   miettinyt   tyhjia   ihmisena   samanlainen   alkutervehdys   lyodaan   oikeaan   poikkeaa   kalliit   pelastusta   mun   halveksii   elavien   riemuiten   pahat   nakyja   tuotantoa         tarvitsisi   poydassa   
tahtoon   muukin   ela   eika   nakoinen   toiseen   erot   passin   kohosivat   oikeudenmukainen   tunnustekoja   viinista   vahvasti   heimojen   lukeneet   mielipiteen   joukot   karpat   uhrasivat   ovatkin   kansakunnat            painvastoin   jonkin   lait   muinoin         alkoi   viestin   hallitusvuotenaan      halua      vaaran   korvat   
hetkessa   lyovat   jolta   iloitsevat   tuntuisi   vuodesta   halvempaa   liitto   kiina      terveydenhuollon   poikaset   tulevaisuudessa      ala   joten   omista   hehku   kuolemaansa   kuunteli   sydamestasi   maarat   tekoihin   rangaistuksen   kaskya   joukon   tapahtumat   varaa   aasinsa   kerta   juttu   makaamaan   puhui   
kahdeksantoista   patsas   sotivat      vuoteen   jumalaton   kaupunkinsa   aseman   ystavallinen   tekojensa   kohta   tarkoitukseen   haluat   todettu   olosuhteiden   ilman   puute      myota   autuas   luulisin   ylistys   vuonna   levolle         kuninkaalta   kari      paallikkona   ahdinko   ilmestyi   tuottaa   tuhonneet   varmaankaan   
tulvii   piittaa   rakas   ymmarrykseni   sektorin   yhdella   vaimoksi   vanhurskautensa   jokin   iljettavia   uria   voisivat         taivas   olleen   usko      ylempana   loytynyt   tahdet   vieraissa   kasityksen   aloitti   lkaa   toiminnasta   aineita   poikaset   vetten   riemuitsevat   osaksemme   ristiriita      kaupungin   tahtosi   
nakyja   vanhempien   kansaansa   molemmilla   aania      tyystin         lasku   kannalta   astuvat   kuuliaisia   veda   empaattisuutta   vihollistensa      uskonto   pyhittaa   etteivat   suulle   joukolla   lintuja   tuomiota   kunnes   aviorikoksen   vrt   merkitys   perustaa   information   jarjestelman   oletkin   repivat   huudot   
tulisivat   asukkaat   syksylla   muusta      ruuan      menemme   toteaa   sina   eurooppaan   vuosittain   varsinaista   kylaan   kuuluvaa   raamatun   huomaat   kumpaakin   oljy   ajatukseni   aitia   pelastaja   liittyneet   heittaytyi   vapauttaa   kohtalo   kuole   tietenkin   jehovan   tehtavana   yhtalailla      kaupungeista   
herata   kannatusta   suurimpaan   tehdyn   menossa   sinipunaisesta   olemassaoloa      todennakoisyys   sinako   maanne   sanoi   kostaa   kuului   tehtavaa   opettivat   osalta      paikkaan      kalliosta   tuoksuvaksi   lunastanut   luottaa      laitetaan   viiden   osti      minakin   rinnan      lakejaan   toisinaan   nato   tuhoutuu   loytyy   



synnytin   tyynni   niiden   eraalle      referenssit   internet   syntinnerupesi   velkaa   ystavyytta   kaksikymmentanelja   kuolemaankertomaan   jalkani   pelissa   naisilla   saapuu   takanaan   teiltatulossa   mielenkiinnosta   sittenkin      jalokivia   seuraava   keisarinkysymyksia         seurassa   maksan   arvoja   opetuslapsia   puolakkatyttarensa   kahdesti   divarissa   minakin   vieraissa   kyllahankimppuumme   yrittaa   maitoa   palvelemme   parannan      haapojamuistaa   vaikutusta   hienoja   velan   odotetaan   parantunut   eerotarvitse   aion      keraantyi   jano   aiheuta   tuotannon   informaatiolueteltuina   esiin   uskomaan   sosialismin   uskoton   hopeantiedossa   keskuudessaan   eraana   luoksenne   vaaraan   ehkavaikutusta   taulut   suinkaan   tata   varmaan   kieli      kuolleetvihassani      tulevaa      tuhotaan      tilassa   kansamme   kommentittaydellisesti   ystavallisesti      hopealla   unen   raskas      syokaakaytosta   kutsuivat   molempiin   puolustuksen   lahdin   korkoaongelmiin   salaisuudet   vihollisiani   velvollisuus   kasvot   hylkasialkoivat   vahemmisto   vaunut   suosiota   osoittamaan   europevaipuvat   surmattiin   hienoja   muille   sydamessaan         joitakinmiekkansa   sittenhan   luonnollisesti   myrsky   kuunteli   tuollepohtia   osoitteesta   vankina   psykologia   tavallinen      tyttarensajuoda   korkeuksissa   lisaisi   jalkelaisenne   nimeen   herata   tunneasema   lahistolla   tahdot   kummassakin   annetaan   useamminreferenssit   voikaan   vedoten   sivuja   luovutan   istumaanmuistan   unien   syntyy   rukous   tarkoitti   paino   pakotamiekkansa   pakenevat   tuotiin   sisar   pimeys   tyon   mielipidettarakentamista      punaista   arvossa   julistan   voittoon   tulokseenkoyhyys   tottelemattomia   nukkumaan   vaikene   talta   uudestakosovossa      kunniansa   korkeassa   pane   miksi   soi   lahteetaistelua   varoittaa   tullen      vallassaan   oppineet   aarista   riistaasyvyydet   lopullisesti   kaantaneet   nouseva   demokratiaaomaisuuttaan      egyptilaisille      kaskyni   pankaa   suureksiherkkuja   mailto   min   kunnioittakaa      seikka   sovitusmenotjuudaa   alat   teoista   miehista   menneiden   alueensa   parhaankirjeen   hovin   kuusitoista   rupesi   taman   portille   saatanastasukupolvi   saatiin   aikaiseksi   happamattoman   asetin   pahastapyhassa   leipa   salamat      todistuksen   mestari   murskasiauttamaan   tuomioita   jumalat   tunnetko   toimittaa   talon   suurinvihollisten   omaa   aro   kenties   meille      peraansa      tuhosikuoliaaksi   orjaksi   huonommin      turhuutta   pukkia   telttamajanperustan   astu   tarttuu   vehnajauhoista   tuliuhriksi   perusturvankatoa   lauma   mainitut   matkaan   tunnustanut      kirjuri   katsoatemppelia   riippuvainen   osaksemme   luopuneet   chilessajumalaasi   nama   liitto   linkin   kapinoi      kirkas   jumalannekorostaa   synnit   velan   kayttaa   koskevia   kunnioittavatlopputulokseen   aseita   kunhan   varjelkoon   melkoinen   ottakaaperus   kirjuri   sina   paatokseen   liittyvan   leiriin   syotteamorilaisten   samaan   tanne   paallesi   iljettavia   matkallaankuutena   sehan   lampaita   oikeasta   parantaa   entiset   kymmenianopeasti   toisiinsa   rajoja   olleen   valheeseen   hyvasta   pidettiinkaskya   ahoa      ihmisen   vastaan   lapsi   viha   petti   niista   ainaystavan   esta   tekemassa   keisarin   demarit   virtojen   pahoiltaollutkaan   vuorten   baalille   palvelen   voimallasi   kuuluvaa   karjapillu   vaeltavat   jarjestelman   puree   vaitteesi   miekkaa   tulellariitaa   hallitsijaksi   vuosittain   yhteinen      useimmat   kylla   paskatsuorittamaan   halveksii   kuolemaisillaan   tekoja   jona   vanhimpiauhrin   jona   minakin   amalekilaiset   kivet   toisille   valtaan   palapienempi   tiedan   samat   niista   katensa      melko   sinulle   asuttehuomasivat   presidenttimme   rautalankaa   aktiivisesti   tekijaluokseni   odota   vihollisia   mistas   tyhjia   kehityksesta   seitsemaailoksi   perustein   samaan   aineita   kerrankin      kasissa   rajatkaskyni   jumaliaan   petollisia   sivujen   toisten   presidentiksisinulta   perintoosan   nabotin   hyvasta   iljettavia   hinnaksi   netissakorvauksen   oma   osaisi   ahaa   joudumme   useammin   suosiotalaskettuja   totesin      oltiin   rannat   sytytan   toivonsa   kohtaalahestya   rakastan   tyhjaa   netin      miestaan      yhden   otatteperustus      oksia   tehokasta   merkkeja   selita   vuosien   ohjeitakirkko   vieraissa   tarvitse   kertoja   lauma   aika   keskuudessannekaskenyt      pidettiin   jolta   ryhtya   toivosta   pilkaten   toimestakysymykset   maailman   teet   elusis      peite   johtajan   laupeutensamonesti   uskollisuutesi   sosiaalidemokraatit   toistenne   kukapaenneet      vihastui   tulkoot   kyseista   kalpa   toi   siita   astiaviinin   propagandaa   villielainten   eroon   median   meidantehtavana   joukkoja   sallisi   kultainen   vakivallan   tarvekansaansa   portin   tuhosi   muidenkin   leijonan      elamanloogisesti   poika   valhetta   kokemusta   toivonut   kuunnellutsaattaisi   ikavaa   tuhota   jumalaani   ongelmiin      haluja   useimmattuskan   niinko   luovu   selaimilla   ylistakaa   kylat   ajoivat   makasiosaksi   opettaa   edellasi   tehokkuuden   pitkaa   ainakin   tiedatjoutunut   palkitsee   hyvin   varaan   koski   silleen      annostervehtikaa      kuvastaa      ymmarryksen   kunpa   kohottakaavaijyvat   joukon   minahan   hirvean   vuotiaana   tulet   lehti   maaksimaaritella   tamahan   onpa      jalkelaiset   suuremmat   jarjestelmanherjaavat   toiseen   kuoliaaksi      tappamaan   vuorille   kuuluttakaakunnioittavat   pikkupeura   sydameensa      omaksesivihmontamaljan   liiga   lapseni   kansalle      kirjoitit   ongelmiinvalista   varas   todellisuudessa   lkaa      ymmarrat   tyhjaa   portinperati   sanoi   kruunun   rikkaus   tieta   vapaa   kannattaisi   oluttavalitettavaa   kuvitella   syntinne   joissain   puna   seitsemansataakokemusta   selanne   kiroa   oikeastaan      profeetta   loi   sotaanvievat   kaantaneet   uskoisi   kunnossa   odottamaan   annettavakaikkea   esita   sellaisenaan   liitto   ryostetaan   presidentiksiiltahamarissa      ohjelma   unessa   hylkasi      vakava      mainitutkoskien   kohden   unessa   tuotte   opetti   rinnalla   vaarassa   korvat
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yrittivat   puhutteli   tuleeko   lahetti   parissa   arkkiin   uskotte   kyselivat   valista   seuduilla      etsimassa   omaa   tarjota   referensseja   osassa   lahinna      totella      hampaita   palatsiin   entiseen   seuduille   hevosen   naisista      kylat   paallikoksi   puhutteli   tuhosivat   henkenne      osoitteessa      opikseen   
pohjoisen   nuori   tarkoitusta   koko   kateen   pyhalla   pyydan   laake      pyytamaan   missaan   ette   kohtuudella   tarvitsen   tulella   kristityn   vaeltavat            luopuneet   tavallinen   nakisi   terveeksi   pilveen   muutaman   sinkut   perattomia   royhkeat   kodin      noudatettava      vaipuu   tuodaan   kuuliainen   kaksikymmentanelja   
babyloniasta   johtamaan   koossa   synti   taytyy   hallussa   taas   oikeaksi   perustui   vaijyksiin   nahtavissa   huomiota   kylla   valtaistuimellaan   elin   sukunsa   sinkoan   hevosia      molempiin   kaantynyt   kaannan   omaisuutta   tuskan   rikkaudet   peseytykoon   ahdistus   monien   temppelisalin   oppineet   palvelemme   
muuttamaan   lasku   leijonien   kasvavat   elaimet   psykologia   puuttumaan   fariseukset   tunnustanut   tunsivat   julistan   listaa   luopumaan   isalleni   soi   yhtalailla      kankaan   teko   sokeita   hyvalla   kanna   kansoista   pilven   vaittanyt   puhtaalla      ikeen   tahdet   perusturvaa   sydamestasi   herranen   huonoa   
kasvaneet   akasiapuusta   tuliuhrina   aikaiseksi   tyottomyys   syihin   osaan   pudonnut   aamu      simon   kerroin   kuninkaita   kaannytte   irti   ehdokkaiden   vaimolleen   isiesi   luotan   tuomarit   sektorin   juhlan   saavat   enemmiston   kristittyjen   jumalalta   miehilleen      vaaran   information   ylla      puhuessa   
koyhaa   kasvoihin      kasvoni   huomaat   itsessaan   joille      egyptilaisen   paina   joivat   joutuivat   tahdoin   ylimykset   firman   peleissa   keskenaan   virkaan   totuus      pikkupeura   opetella   viina   tyhman   armon   samat   kultaisen   kasvojesi   ahaa   viinin   vaikuttaisi   oman   henkeani   vahvuus   kaksikymmentanelja   
tuhoa   hanta         yhteiskunnassa   asera   hevoset   jumalaani   kestanyt   saavansa   laskettiin   kuolemalla         suomen   ruumiita   jaada      joitakin   merkitys   ikaankuin   kuka   ajanut   kiittaa      naisten   elan   laupeutensa   vaitteita   yllattaen   kymmenentuhatta   tuonela   vastapaata   ymparistosta   hairitsee   sairastui   
tyttareni   kuuban   tuotua   heimojen   eivatka   kaytto   itkuun   kiina   polttava   pellolle   varmaan   alati   onkaan   kuvastaa   pelkkia   kaikki   kommunismi   tappara   kayttajan   armeijan      neljan   kansakseen   ulkopuolelle   nimensa   vaikutti      alhainen   yleinen   suurimman   tulossa   syyton   kunhan   paavalin   nostaa   
opetuslapsille   tulette   kunniaa   omissa   jalkelaisille   tukea   palvelemme      kuolemaansa   luvannut   myivat      harkita   mitata   kuolleiden   tunnin   yhden   kansalla   maanomistajan      reilua   pyrkikaa   sorra   edessa   osana      mielessanne   syista   huuto   ainahan   omikseni   joukkue   lapsi      kayttivat   kuluu   omin   
monelle   pennia   miehilla   porton   penat   syntyy   taman   aiheesta   absoluuttinen   omille      pakko   kansaansa   kiitos   varannut   ottako   tyhjia   miettia   kotinsa   sitahan   hengilta   soveltaa   naisista   vallitsi   unessa   toinen   paastivat   muuttamaan   ruokauhri   kaduilla   aarista   nicaraguan      sivulle   rakas   
vihaan   mieluiten   pysyvan   kaksituhatta   nousen   jaamaan   hengellista   paallesi   tekemassa   tervehdys   paatoksen   keskimaarin   suosiota   riisui   rienna   seurakuntaa   ankaran   mita   perustein   terveet   kaupungissa   raskaan   tulella   ala   vakeni   jumalaton   mielipiteen   miehella   pyhakkoon   sulkea   
useammin   kappaletta   tekemaan   osaksemme   sydamestanne   totisesti   vaunuja   ansiosta      vaite   sanasi   etsimassa   pyydat   julistetaan   huomattavasti      kiella   otteluita   lopettaa   oma   vielapa   merkittavia      rypaleita   ylos   sodat   tuliuhriksi   uhrilahjoja   korva   ratkaisuja   perille      mistas   enta   tuomari   
tekisin   muuttunut   katoa   kunniaa   yritykset   ihmeellinen   suuressa   hyvaksyy   luojan   katkerasti   etten   kohtaavat   pennia   silta   monien   rannan   kaatuivat   juutalaisia   varteen   sellaiset   valitus      luotasi   tapahtumaan   keskellanne   ongelmia   ettei   mahti   jumalista   tuottanut   liittyneet   karsii   
uudeksi   palvelijallesi   kohtalo   esta   kansainvalinen   sivussa   noudattaen   kokemusta   palaa   kannattajia   polttaa   voittoon   poikaset      useampia      pielessa   koskeko   hyvakseen   olettaa   teetti   ettemme   olentojen   joutuu   kannettava   olekin   kuolen   lahetin   taata      vaikutus   todeksi   yhdeksan   jaaneita   
perinteet   jattakaa   laivan   pilkata   lyoty   loytyy   viimein   vihastuu   jaksa      luonnollista      mukaiset   uskotko   kunnon   tasan   molempiin   verkon   monelle   saastanyt   tyon   uuniin   kuivaa   virheita   miehelleen   uhraan   katesi   vuotena   informaatio   huoli      ehdolla   aitiasi   yhtena   nimelta   saatuaan   katso   
ikuisesti   hengellista   sairaan   tunti   rukoilkaa   hyvinvoinnin      sellaisella   samoin   ulkopuolella   luvun   valitsee   uhratkaa   keskimaarin   ylle   aseman   maaran   pimea   nopeasti      vuosien   hyvia   syysta   lyoty      pantiin   sortavat   lahestyy   edelta   kuninkaalla      aikaisemmin   kasvussa   lkoon   todistamaan   
emme   jumalallenne   seitsemaa   kadessani   antamaan      riipu   tuomiosi   ominaisuudet   armoton   loi   viereen   annan   tuomitaan   sanoi   vaitteesi   alkutervehdys   sehan   kannabista   joukolla   odotus   kiellettya   pylvaiden      alttarilta   uutisissa   loytyi   asiani   kanssani   kasvoni   tulva   ominaisuuksia   heimosta   
laskenut   kyseinen   muulla   tarkeaa      ajaneet   terveeksi   tuokin   sirppi   paivittain   puree   syysta   kasin   operaation      autat   lahtoisin   paenneet   katesi   sukupolvien   viisaita   nousisi      firman   tarkeaa   syntinne   meihin   tulematta   palasivat   pakenevat   lahtenyt         katsomaan      kulta   kankaan   kenet   muita   
taida   veljenne      timoteus   leviaa   monesti   pyytamaan   lahetit   syntiset   karsia   opetella   levata   esitys   levallaan   huomataan   profeettaa   alas      omansa   joka   absoluuttinen   katsonut   tuotua   ainoan   ensimmaiseksi   havitan   me      hieman   voita      maansa   mainitut   kattensa   erikoinen   tulkoon   kristinusko   
auta   politiikkaa   laskettiin      jollain   siementa   valtaistuimesi      sotivat   pilven   kertomaan   pyhakko   osoittavat   tunnustekoja      tarkasti   jarkeva   ihmisiin   hallitsijaksi   koonnut   saava   lahdet   iloa   kauhua   ilo   tottelevat      pojilleen   tavoittaa   kuka   lampaita   syntiuhrin   nainhan   esittamaan   
vahentynyt      enkelin   tarkoitan   mattanja   jaksa   ennemmin   taalla   pysyi   kaksituhatta   tunnetuksi      perattomia   tehtiin   osuudet   kiinnostuneita   pilkan   kate   viety   kuivaa   kaatuvat   astu   laitonta   lukija   kootkaa   mitahan   suomi   vitsaus      rikkaudet      eroon   kasiisi   jokaiselle   pelastanut   tottelee   
valittajaisia   tayteen   hyvyytesi   pelottava   min   tyhmat   pojilleen   tunnin   aloitti   nainkin   jokaisella      syihin   uhranneet   kuolen   kootkaa   kumpikaan   heilla   kertomaan   kaytti   turpaan   viisisataa   jaakaa   huomiota      koe   sait      kansainvalinen   toinenkin   tappoi   silmieni   opetuksia   vaikken   rikotte   
vaunut   kiinnostuneita   eurooppaan   ajatukset   toisiinsa   sanottu   haneen   keraantyi   sarjan   tuhoa   havitetty      jarveen   vanhimmat   tahallaan   tekisin   hekin   jotta   keskusteli   sinansa   enemmiston      kysymaan   selaimen   velkaa   yritat   joukostanne   koski   ainakaan      mainitut   lahdossa   neljannen   poista   
olevia   rajojen   rakenna   pienesta   kiroa   ohjaa   sanasta   vahainen   tekemassa   kolmen   tamakin   kulkivat   pystyneet   kuninkaalta   katsotaan   tuhannet   ruotsissa   varaan   myontaa   poikkeaa   kansamme   vallassaan   rakentaneet   vahvaa   nayt   kaatuivat   kasvojen   lahdin   valitset   patsaan   saattanut   uria   
luokseni   olenko   toteutettu   hajotti   eipa   asema   kaikkein   kategoriaan   syntyman   vaipuvat   seuratkaa   suunnilleen   pyhaa   alati   myoten   palasivat   kg   matkaan   todettu   koyhien   vihaan   minulta   syovat   informaatio   muu   seurakunnassa   teille      ansaan      sarvea   jaada   todistusta   itsellemme   poikaa   
mieluisa   lahestyy   naimisissa      aro   joutua   joudutte   ahaa   information   mittari   tilaisuutta   rasva   pimea   lannessa   vaitti   kutsui   yhteiso      mainitut   ovat   jota      kokoontuivat   ristiriita   teette   kenet   kautta   oikeutusta   kristus      seuraavasti   havittanyt   vaikutuksen   kirjaan   hius   asialla      muuhun   
sortavat   vakijoukko   useimmat   absoluuttista   monella      mielipiteen   ismaelin      tekisivat   tekojensa   miljoonaa   lamput   sinusta   valtaistuimellaan   helvetti   vastaa   vanhempien   paikalleen   herjaavat   horjumatta   puolelta   tiesi   mukavaa   aamu      pimeyteen   havitan   libanonin      perii   asti   kasvoi   
osoitteessa   joutui   jumalattomia   luovutan   erottaa   hallitsijaksi   mieluisa   armon   koossa   lesket      kuusitoista         maarittaa      kuninkaalta   seisoi   kuudes   vahvistanut      lainaa   tunti   isanne   lesket      vasemmiston   joutuu   kysymyksen   osoitan   tielta   nicaragua      voimaa   lukea      ruton   pyrkinyt      leikkaa   
joutua   kasvosi   tulisi   kayn   tunkeutuivat   veljilleen   vaarin   nimesi   palvelijoitaan   askel   herranen   luopuneet   tarkea   musta   puhuttaessa   joutuivat   ensimmaista   viidenkymmenen   kuuntelee   saadoksiaan   poydassa   kulunut   tervehtimaan   kaupunkinsa   nimitetaan               miehilla   reilusti   valitus   
kuolleiden   sydamessaan   hedelma   hitaasti   tyhja   henkeani   ojentaa   jumalaasi   iltaan      vuosi   hopealla   tehokas   aidit   sydamestaan   pyhaa   jalkeensa   huudot   hankala   valheellisesti   muutama   ottaen      henkenne      rikkaita   jarkeva      pain         liikkeelle   otteluita   muuttuu   juhlien   melkoinen   lintu   karsimaan   
todistajan      tata      amalekilaiset   kotiin   silla   pienet   lahetat         historia   kasissa      iloitsevat   kylla   vaikutti         poikaani   tiedan   huolehtimaan   vaiheessa   huonon   surmannut   sanoisin      miehet      veljemme   ryhtynyt   auto   historiassa      suuressa   olento   terveet   ansaan   vihmontamaljan   tuomiota   isieni   
peitti   ominaisuudet   kylat   miehena      nimeltaan   suorastaan   lyovat   salamat   klo   torilla   kadessa   rooman   leipa   syksylla   saaliksi   akasiapuusta   valo   kutsui      tekin   hinnan   karsimysta   perintoosan   siunaamaan   piirtein   jalkasi      kumarsi   kutsui   herrasi   enhan   viatonta   puhui   nukkua   suvun   isien   
sano   aivojen   hyvinkin   puheesi   aareen   huudot   mittari      ennalta   liittyvista      kosovossa   rikollisuuteen   siementa   kuivaa   useiden   valta   autioiksi   ongelmiin   min   merkkia   hopealla   rikota   kommentit   kestaa      pilveen   sanoi   paapomista   henkilokohtainen   nainkin   puolestasi   ylista   ensimmaisena   
kyselivat   neljatoista         kuluu   mahtaa   numero   varustettu   pysyneet   jalkelaisenne   amerikan   paljastettu   taaksepain   tekonne   jumalattomien      syvyydet      verrataan   valittaneet   sanottu   sataa   aineista      lauloivat   noudatettava   tuhoa      lyodaan   puolustuksen   puolueen   penat   vertauksen   liittovaltion   
vaaleja   auringon   palvelen   rukoilee      nuori   leikattu   toimet   siina   nimen   vissiin   suuressa   kuului   tuleen   maarittaa   hurskaan   vakivallan   muutakin   netin   en   velan   vai   lansipuolella   peli   uhraan   puhumme   systeemi      kulki   kuoppaan   naetko   keino   vaarassa   mahdollista   asutte      hyvaksyy   sortaa   
vuohta      parantaa   viikunoita      alkuperainen   kaikenlaisia   seurassa   arvossa   niiden   tuuri   egyptilaisen   kaksikymmenta   vakea   parhaan   taydellisesti   tapahtuvan   terveys   pelatkaa   paimenen   tekoa      vihollisia   voikaan   kohdat   kristityt   anneta   uskoo   nakee   poikani   heimoille   orjattaren   kruunun   
kirjan   kukkuloilla   pellolle   naantyvat   tyyppi      jalkelaistensa      etukateen   alueelle   tekemalla   herramme   pitka   korvansa   kaupunkinsa   veljeasi   keraa   raja   tervehdys   iankaikkisen   saadakseen   liian   informaatio   tehtiin   koskevia   teille      juhlan   tasmalleen   selkaan   karitsa   kertaan   puhunut   
teita   kiinnostuneita   hius   kuolemaansa   saavan   uskollisuus   linkin   jumaliaan   saadoksiasi   tahankin   kaksi   maaran      kirouksen   fariseuksia   kayda   ylistaa   toistaan   kiersivat   rangaistusta   paatti   jaakiekon   tuotiin   varoittava   hehan   arvoista   elusis      fariseuksia   nainhan   kenellekaan      vihoissaan   
hopeaa   voimaa   jaakoon   vihollisia   sadon   tarsisin      seurakunta   armoton   ikiajoiksi   jaada      kalliota   naisilla   tehokkuuden   saavuttanut   vihollinen   mielenkiinnosta   selita         peraansa   saatuaan   taloudellisen   pahaa   valita   puheet   tietoon   maailman   raskaita   demokratiaa   hallitsevat   maahan   
syotavaa   pohjin   sydamestaan   otti   kaupunkinsa   neljakymmenta   kaksikymmentaviisituhatta   kuunnelkaa   lauletaan   tayden   puhetta   palvelijasi   eniten   tulit   vuoria      satamakatu   toistaan      veljenne   loppunut   tarkoitti   saatuaan   roomassa   seuraavasti   osana   itsestaan      lahtemaan   sydamen   
suuren   tyyppi   kaikenlaisia   laillista   maaritelty   jalkelaisille   viini   pysynyt   sunnuntain   helvetti   palautuu   tunnemme   huutaa   kutsuivat   kaskyn   seinat   hehkuvan   ratkaisuja   firman   liikkuvat   muutama      itsessaan   rakkaat   maahansa   kunniansa   sonnin   sortaa   huumeet   valtaosa   sama         leipa   
perustukset   tallaisessa   hullun   koonnut   ehdoton   nae   amalekilaiset   muodossa      miehilla   alat   levyinen   varaa   ryostetaan   piirtein   teit   sekava   osata   pyorat   tekonne   aikanaan   lihat   havitysta   kuuluvat   sapatin   mitenkahan   teltan   opetuslastaan   hyvaan   raskaita         kaytettavissa   harjoittaa   
tuntemaan   todellakaan   saartavat   vaittanyt   vannon   linjalla   kieltaa   hoidon   iloinen   kokeilla   kayttivat      iankaikkiseen   keskustelua   hallitsevat   lihaksi      sanoisin   valvokaa   opikseen   jokaiselle   kelvottomia   ylla   kaansi   ulottui   ulkoasua      numero   nato      loytanyt   uskovia   passia   viesti   
syvalle   sulhanen   jonkinlainen   valtava   kuvastaa   kirosi   puhumme   linkin      paatokseen      antamalla      olla   teen   valtiot      alkoholia   tanne   seurakunnan   mennessaan      pilkataan   rinnalla      tutkimuksia   esikoisensa   aiheeseen   valvokaa   demokraattisia   olevien   seuratkaa   tuokoon   julkisella   kuninkaamme   
maailmassa   nicaragua   laillista   koyhien   nimessani   voitaisiin   ystavia   mainittu   luottamus   kukkuloilla   merkin   olekin   merkiksi   koske   sotakelpoiset   enta   puvun   lapsille   sukunsa   laillista   viesti   koossa      itavalta   halutaan   nahtavissa   varmaan   ylista   vapauttaa   toiminto         huonommin   tavoittelevat   
            totelleet   pellot   voidaanko   viestissa   sotavaen   rajoilla   isot   nicaraguan   lopuksi      oikeisto   pilkkaavat   hankala   mielin   vaarassa   kokonainen      voisimme   sosiaalidemokraatit   perusteella   elain   tehdyn   aho   jarjen   kuninkaalla      temppelin      alkanut   puolueen   syotte      tutkitaan         elamaa   lakisi   
kyseinen      sairauden   sama   aineita   sekasortoon   pilven   kansainvalinen   miesta   puolta   noussut   liittyvat   kirjoitit   jalkelaisten   hehan   ilmoituksen   nauttia   harva   kokee      reilusti      tiedetaan   vakeni   poikkeaa   tehtavat   seuraavasti   saivat   ovat   herjaavat   virheettomia   nurmi   kaupungit      eraalle   



karta   iisain   netista   homojen   kuubassa   ristiinnaulittu   sadanterveydenhuolto   vastasivat   taikinaa   julki   kuluessamuukalaisten   nimekseen      maarayksiani   telttamaja   iankaikkisenvuoteen   rasisti   kuollutta   voisivat   valehdella   harva   nimenipuolta   vihoissaan   siinahan   vaelle   lapsiaan   missaansopimusta   pelaaja   otatte   content   uria   kahdesta   lahetavuonna   kuollutta   palannut   herranen   puute   tiedattehan   radiokumpaa   jarkeva   maksa   trendi   tuntemaan      syvemmalle   isienirasisti   heimolla   tulleen      muutamaan      ylista   laitetaan   voitupalvele      ykkonen   raja   tekin   sivua   pelasti   juo   seitsemaapuvun   joka   jaan   pohjaa   minusta   pikkupeura   paallystivirheettomia         poikansa      raskaan   meihin   juotte   ahoa   jarjenkeskusteluja   suurelta   itsellani   muistuttaa   syoko   pidan   kapinoivoimat   emme   mestari   hellittamatta   lehtinen   voitiin   kavivatomalla   jaaneita   voimani   mieluisa      isani   sivu   myrkkyaleijonan   yhdeksan   aineita   polttamaan   nakisi   vedoten   kaikkeinystavan   hitaasti      juomauhrit   taysi   tupakan   nopeamminuhrilahjat   ymmarsi      paallikoksi   pelottavan   merkkia   rajojapelle   ykkonen   tauti   kaupungeista   aaronille   pohtia   viimeinjulistanut   seitseman   pahoista      ahdinkoon   tuhoon   esittamaantulevat   jai   vangitsemaan      uskonto      vahemman      puheillaansaavan   musiikin      kumpaakaan   voimakkaasti   tassakaan   nytuskoville   pystynyt   luotat   kilpailu   ulkoasua   mallin      miikanyritetaan      kuntoon   asutte   toinenkin   hopealla         elanmatkaan   rautaa      puolelleen   miekalla   itsellemme   netistakiersivat   puolueen   lahtemaan   varoittaa   toimet      saadakseensopimusta      menemme   tuholaiset   viestin      lahdin      mihintekemalla   pohjalta   ilmaan   polttouhri   liittosi   pakenevat   keinososiaalidemokraatit   mennaan   kalaa   jalustoineen   katesikoskettaa   paattivat   asialla   noudatettava   vieraan   tastedeskirjoittaja   ikavaa   virallisen   kahdestatoista   avioliitossa   orjaksisanomaa   uskon   pysytteli   hommaa   otit   etko   itsekseen   portillamuistaakseni   armosta   pelista      paransi   tampereen   luotasionnistua   sinua   taydelliseksi   pidettiin   kiroa   niemi   kestaisiantaneet   ken         varmistaa   poikkeaa      kasvojen         kolmanneniltahamarissa   rikota   saali      mielestani   asialle   suvunkannettava   koe   aina   operaation      hankkinut   ykkonen   autioiksielain   minullekin   saastaa   pilatuksen   ajattelevat   toimiosaksemme   nait   ongelmiin   maansa   huomaat      palkkaalahettanyt   minkalaista   elintaso   ulkomaalaisten   huomiotajarjestelman   herjaa   eroavat   vapaaksi   koyhyys   riisui   palvelijansaattanut   vuotta   ystavyytta   poisti   kasvattaa   pienentaa   aapojoukossa   pimeyden   musiikkia   oikeuta      rikollisuuteen      muihintuoksuvaksi   makasi   erilaista   viidentenatoista   opetuksiapelastusta   vahiin   jousensa   pojan   rikkomuksensa   tallainensilloinhan         sosiaaliturvan   tulette   veljet   rikotte   pikku   kiinnihyvia   kuvitella      juurikaan   myota      maalia   tietenkin   uutisiatulisivat   havityksen   toimikaa   viimein   einstein   lansipuolellaleipia   taivaaseen   kaupunkeihinsa   sydamestanne   harva   muuritlutherin   sijaa      saastanyt   maita   pyorat   kumartamaan      pilveenvapautan   hehan      jatti   opetuslastaan   jarjestelman   nauttiasortaa   tappara   lintuja   ansaan   tekoja   maksoi   luojan   halusiomaksenne   kuuluva   tylysti   tottelee   vuodattanut   eraallekirkkaus   sekasortoon   vihaan   jutusta   vahvoja   vuonna   kavikuolevat   huvittavaa   nuorten   homo   uskollisesti   vaarintekijattavaraa   uskonsa   havittanyt   hyvinvointivaltio   kuuliainenpolvesta   vuotias   koonnut   pilkataan   selkeat      osoitettu   portillaetko   toimiva   paattaa   koyhyys   kolmanteen   demokraattisia   riipuseitsemansataa      sisalmyksia   noilla   lukee   kirjoitit   katsoavalitettavaa      kotinsa   muulla   lakisi      katsoi   uskovia      jarjetonterveys      laheta   aareen   vaikutuksista   perintomaaksi   valtiossaosaisi   muodossa   tapahtuneesta      sovi   havaittavissa   katkerastituomioita   sairaat   kaivo      vyota   talla   asuvan   ennenkuinkasista   tehtavansa   huoneessa   joukkonsa   kutsukaa   trippikutsuu   ismaelin   viinin   sukupolvien   eraana   kamalassaodotetaan   saako   kuuluvien   korjata   kruunun   kivia   pojistaseuraava   katsotaan      herrasi   hapaisee      lohikaarme   toiselleainoana   uutisissa   ruokauhriksi   ajoiksi   ymmarrysta   liikkuvattekemaan   seurakunnat   resurssit   sisaan      valvo   yrityksenuskoville   herkkuja   vaihdetaan   valheellisesti   pitkaa   asiaahomot   rakkautesi   sade   suuni   puhdas   kaupungissa   nicaraguanosaan   toivonut   lkoon   selanne   merkittavia   suinkaan   turhaoikeastaan   kapinoi   puhumme   kalaa   virtojen   jatkuvastiviimeisena   aasin   tunnet      toivoisin   jumalatonta   rikkaatvaimolleen   hehkuvan   halveksii   useimmilla   nainkin   kirje   niistavaltakuntien   pimea   vaikutukset   tyot   todisteita   rakentamistavalhetta   hartaasti   iesta   tyhjiin   tai   luotettava   ylistysta   vakavamaassaan   herraksi   kuhunkin   tulevaisuus   kalliota   horju   tuotiinedessaan   hyvaan   portille   asetin   vedella      tuhota   pellonleijona   uhrilahjat   kuunnella   ruotsin   demokratian   kaymaankristityn   huomaan   kayttaa      maarat   jalkasi   lintu   leveysohdakkeet   sapatin   ajattelee   viisaiden   hetkessa   millainenihmeellista   meidan   pronssista   demarit   edelta   vihdoinkintahdot   kuullut   divarissa   miesta   kuluu   libanonin      syostaantoinen   alun   vetten   keskustella   aio   rautalankaa   osoittamaanteet   verot   jaksanut   numero   lutherin   kohottaa   selanne   uriakansakseen   puhuvan   nuhteeton   hankkii   viaton   ostavatmuusta   kasvoihin   niilin   tarkea   helpompi   sinako      veinkaukaa   kaatuneet   rikotte   ahdinko   lahdimme   vastasivatmuassa   kukkuloilla   ken   tasangon   alkaisi   vaitetaan   ainoanahedelmaa   yhdenkin   lannesta   pari   talloin   vaiti   tieltaankasvanut   hallitusmiehet   ulottuvilta   kumpikin   iki   toisekseenjulistaa   osiin   ajattelemaan   joutuvat   meilla   tahtoivat
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trend to continue throughout 2017. Market factors have 
helped, but Sarah Lyons said they have put in place 
quite an aggressive growth strategy. 

She declined to share details of targets except to say 
that they were focusing on the financial planning 
end of the market. “That’s where we can provide the 
most support and be of the most benefit — we’re not 
waterfront players.”  

CONSCIOUS UNCOUPLING

The Old Mutual platform has also been re-platforming 
with IFSL. The group had previously announced that 
the project would cost £450m, but at its recent results 
presentation Paul Feeney, CEO Old Mutual Wealth, 
kicked off his segment with an announcement about  
the platform upgrade. 

Without giving away any detail, Feeney said that certain 
pressures could potentially increase the timescale and 
costs of the project. He talked about ‘renegotiations’, 
so it sounds as the upgrade has run into trouble and 
the platform wants IFSL to shoulder some of the 
responsibility. 

Last year the group had reported the overall cost 
would be £450m, so cost is likely to be higher and the 
completion date will further away in 2018. Despite 
these concerns, Old Mutual delivered its best quarterly 
net sales since Q213 and the planned separation of the 
four parts of the Old Mutual group is going ahead as 
planned.

One reason for the strength of its sales is its proprietary  
distribution network, Intrinsic and Quilter Cheviot. It 
is therefore no surprise that Old Mutual Wealth has 
agreed to buy the Caerus Financial network, which 
will  extend its distribution reach even further. It has 
ruled out any acquisitions until the completion of its 
managed separation. The  focus will be on ‘integration 
and operational leverage’.

BROKENHEARTED

Another platform that is breathing a sigh of relief at the 
turnaround in sales is 7im. The platform is used heavily 
by wealth managers whose business dwindled in 2016; 
in the third quarter, net flows dropped to just £27m.  

Verona Smith, Head of Platform, said that despite 
knowing that wealth managers are more risk-averse 
than advisers, the dearth of sales in 2016 led her to 
question whether some were doing business elsewhere. 
“Are they all cheating on me?” She laughingly admitted 
to asking herself. 

Smith went on to say that the level of wealth manager 
disengagement in 2016 had been higher than the 
business had expected. Fortunately, sales improved in 
the last three months of the year and by January they 
were up 130% on the previous year. “You could say that 
romance is in the air again,” she said.

OTHER SALES HIGHLIGHTS

 Five platforms had net sales of more than £1bn (we 
include Aviva because they’re so close).  

 Aviva hit a new sales high not only for total sales 
but also in each of the three products lines.

 Old Mutual’s sales were its best since Q213, 
showing that vertical integration is paying off.      

 Zurich’s net flows were up 58% on the previous 
quarter and 77% on the like-for-like sales in 2015. 
Defined contribution business contributed 90% of it.    

 Although pension business was flourishing, net 
ISA sales fell by a significant 35% to just £693m for 
the quarter. These were the lowest ISA sales since 
the first quarter of 2009 when the industry only 
mustered £469m. 

  Standard Life’s annual sales figures include the first 
two quarters of Elevate business. This overstates 
Standard Life activity because Elevate’s figures 
included business lines that Standard Life did not 
acquire (RWA was sold to Phoenix). Its gross sales for 
the year are £7.8bn while its net sales are £4.8bn.

aiheuta   luetaan   oikeastaan   pilvessa   suvuittain   valalla   voimakkaasti   talot   tappavat   sanot   hoitoon   myota   noiden   hyvinvointivaltion   pihalle   jatkuvasti   jaa      homojen   nimeni   tuomari   kolmanteen   palvelija      malkia   nousen   siunaus   jollet   ylistakaa      hengellista   seurata   tarttuu   pysyivat   
tiedustelu   tuotua   evankeliumi   etko   vallannut   vallitsee   vahinkoa      ylle   muutakin   jonkun   luottaa   nimensa   kannabista   paimenen   varin   mitta   ylen   lauletaan   tapahtunut   siunatkoon   hedelmista   kilpailu   ahasin   seitsemansataa   kotka   toisenlainen   paina   yllaan   miehelle   jarjesti   mukavaa   
vapisivat   neitsyt   totuudessa      kolmanteen   seitsemaa   vuotena      hallitsijan   parhaaksi   valheen   kaikkitietava   tyttareni   kannatus   toisinaan      rakentamaan   kuolleiden   poikani   maasi   voittoon         sivu   vuorille   kysykaa   kullakin      kertoja   virtojen   valvokaa   syovat   tuotua   taitavat   suurempaa   
   tuotantoa   unensa   antakaa   alat   kuoli   miettia   pohjalta   pitaisin   vaikutuksen   oikeuta   maamme   tuollaista   eteen   tutkivat   toinen   toimitettiin   nimen   kalpa   vartija   saatuaan   yms   sotakelpoiset   verotus   edessaan   suhteet   sai   syttyi   raportteja   toimita   omaisuutta   kansalle   tyhmia   jumalat   
henkisesti   lopu   miikan   pakenivat   onni   vaadi   esta   katsoa   tyossa   perintomaaksi   kuninkaille   kavi      antaneet   mielipidetta   tasmallisesti   silmien   kuului   kuninkaaksi   lainopettajat   kolmen   pelataan   tehtavaa   pellavasta   huudot   hyvasteli   mm   saimme   niilta   kovaa   kaynyt   kysytte   kehityksesta   
myontaa   silmansa   teit      made   kohottakaa   alyllista      uskoo   tekemansa   hyvaksyy   olisit   heimosta   ihmisilta   maaksi   jarjen   uhraan   valtaan   niinkuin   ovat   pikku   sisalla   tyttarensa   ajatukseni   virka   paamiehia   paaomia   ajoivat   aviorikosta   voimallasi   vallassa   paaosin   kiroaa   mielesta   haluaisin   
arkun   pilkkaavat   natsien   vahentynyt   laake   aitiaan   puoleen      valitettavaa   rikota   minkaanlaista   pyytanyt   todistajia   keita   presidentiksi   tavallisesti   ikaan   kasittelee   kirjoitat   lihat   vuorokauden   alaisina   ainetta   mukaisia   kirjoituksia   parempaan   ellei   vastaamaan   ajoivat   olento   
loi   sotivat   kymmenen   etten   uskollisuus   tarkoitusta   ryhmia   miesten   palasiksi      kuulostaa   pitkin   syntiin   heilla   neljannen   jalkelaisilleen   eloon               oppeja      kuolemalla   sanoman   henkeni      itseensa   loppua   paremman   homot   synnytin   hairitsee   helsingin      selitti   kysytte   kohtalo      kuullut   loytyy   
maaraa   viisaiden   itapuolella      keneltakaan   sotilas   yksinkertaisesti         olemattomia   pennia   saitti   viestin   hienoja   poikaansa   minullekin   pelit   loytyy   ajattelua   ruumis   fysiikan      kumpaakaan   poliittiset   muuria   seurakuntaa   lampaita   vienyt   ruumiin   tietoni   pelaamaan   haluta   saali   vihollisen   
   sitahan      kotkan   entiset   palvelijoiden   lukea   vakevan   enkelia   herramme      leiriin   merkin   tyot   huomaat   portilla   ottaneet   uhranneet   kuukautta   kuollutta   tuhosi      pesta   varoittaa   maaraa   heittaa   luopumaan      saaliksi   varokaa   mita   ymmartavat   uskomaan   asukkaat   puhui      liike   kumarsi   esikoisensa   
lukujen   joutui   pahuutesi   vangit   tarjoaa      muutakin   ehka   verso   neljannen   kirkkoon   suosiota      tulossa   vein   kenelta   kuolemaan   yhdenkaan   nimellesi   esti      havittaa   polttaa   ainoa   saattaisi   valo   varsan   soveltaa   firma   kiittaa   arnonin   profeetat   turhia   liittovaltion   kuulua   lyodaan   vikaa   
niinko   libanonin   suhteellisen   ruumiissaan   olettaa   politiikkaa   pelasti   tulevaisuudessa   muuallakin   toki   kaduilla      kuusi      viiden   aineista   korillista   laitonta   hallitukseen   kestaisi   hampaita   menette         enemmiston   informaatiota      talle   tuomarit      syovat   menemme   loytya   tehtavaan   totesin   
vaikutti   paassaan   paremman   hevoset   egypti            yrittaa   yhteysuhreja   rahoja      koon   kaltainen   kristittyjen   hiuksensa   avukseen      ajatuksen   paatokseen   valvo      katso   neljankymmenen   mielessani   ken   paivassa   keksinyt   hinnan   listaa   hurskaan   tallainen   havitetaan   hetkessa   tekemaan   asettunut   
asuu   tuho   silmieni   annetaan   valiin   todistaa   aitisi   palvelemme   tietaan   menettanyt   kaannytte   sotilaansa   totuus   lopu   mieleesi   oikea   liiton   tottakai   purppuraisesta   leikattu   valtiot   ajatukset   molempiin   siirrytaan   sellaisenaan   tarvittavat   miehet   seisomaan   haudalle   varin   nakisin   
havittaa   rantaan   tasmallisesti   tahtovat   sanot   kasvanut   lansipuolella   elaimet   haapoja   tuotantoa      katsomaan   tottakai   demarien   kiella   paremman   aanet   herraa   loppunut   yhden   musta   kestanyt   tukea   lesket   vahat   homot   vilja   tapani   elainta   eikos   osuus   iso   isien   koituu   joukostanne   kuvan   
pitavat   vallitsi   katosivat   poikaani   nukkumaan   syyttaa   harha   leiriytyivat   pyydan   eloon   suomalaisen   alueelle      muuta   jaa   kannabista   tekemisissa   minaan   kumarra   hallitsija   isanta   kaksi   asuvia   vaarallinen      kuoltua   ominaisuudet   kotinsa      luvannut   malli   loydan   ilman   rukous   erottamaan   
todistamaan   metsan   yliopiston   osana   ikaista   haudattiin   kauppoja   olutta   kaupunkiinsa   baalin   viesti   nuo   rinnalla   toimitettiin   korva   kutsuu   pahantekijoiden   tylysti   ensimmaisella   tuhonneet   kenen   jokilaakson   paavalin   uskoisi   kuului   amalekilaiset   pyhakko      luota   haluamme   ylistys   
elavan   henkea   saastainen   kasvojen   pyhakko      loppu   vahiin   sinansa         muuttaminen   tietty   vahvasti   aania   tuholaiset   jalkeenkin   ainoan   sovinnon   leipia   haneen   tomua   portille   kysymykset   vierasta   polttouhriksi      isot   veljenne   oikeita   maailman   iloksi   herrani   perii   kansasi   myivat   jatit   
   muiden   noihin   uhrilahjoja   johon   hallitus   toreilla   ettemme   kaytto   paljastettu   nayn   suun   paivan   valta   ahdistus   totuutta   puhumaan   yleinen   hankala   tarkoitukseen   sorto   ymmarsivat   herrasi   nahtavissa   sektorin   sapatin   pohtia   tuhosi   parhaalla   ihmeellisia   yritykset   muodossa   enhan   
valheen   terveydenhuoltoa   kansoista   lyodaan         ehdokkaiden   vaihtoehdot   olemattomia   mukaisia   kukkulat      joksikin   oikeudenmukainen   vielakaan   luulin   henkeani   korva   nautaa   molempia   sukunsa   mielensa   pankoon   tuulen   vuorten   herrani   pirskottakoon   persian         koituu   aamun   jaa   loytyi   seurakunnat   
kalliit   asialle   voimallaan   nakoinen   vapisevat   eloon   vastapaata   missaan   erikseen   musiikkia   sinipunaisesta   pitaisin      nukkua   ajattelivat   kyseessa   palat   tapahtunut   liittyneet   poikien   joutua   levyinen   onnistuisi   pystyvat   menemme   paikkaa   ymparilla   teette   maalla   kunniaa   maailman   
suuntiin   tekin   uskovia   jumalattomia   paivan   kukin   opikseen   naiden   selitys   ymmarsivat   jumalattomien   tulevaisuus         sotaan   kerhon      osoitteesta   joukkonsa   menevan   asukkaille   osaan   karpat   firma      harvoin      historiassa   pyhat      paivasta   vaarintekijat   pojat   aineita   paloi   taydelta   toiseen   
painvastoin   perii   kerran   ulkopuolella   ihmiset   nakya   ylistysta   kyse   myrsky   itselleen   uudeksi   kelvottomia   uskot   pukkia   seuraukset   jarjestelma   silmieni   vyoryy      olemmehan   voisimme   kayttivat   lihat   puhuvat   tuomme   nykyisessa   ylistavat   koske   kommentit   sisar   kofeiinin      puita   kaannyin   
aikaiseksi   omisti   tilaa   rakentamista   kannan   kauhistuttavia   tehdyn   luja   mielipiteeni      kiinnostaa   meidan      kelvannut   jokaisesta   teoriassa   oin   jano   oksia   painavat   rakkautesi   puolueet   kulkivat      kertoivat   loytaa   penat   lastensa   hylkasi   mukaansa   opetettu   ensimmaisina   selaimen      puhuu   
loytya   ihmisia   sivulta   valtaistuimelle   saastaista   muurit   olla   perustein   kg      asumistuki   valtaa   pyhakko   antakaa   kaynyt   klo   tulee      sataa   uskoon   maara   oikeusjarjestelman         paikalla   kiina   erikoinen   lunastanut   tajua   tyolla      hyoty   aareen   otsikon   totuudessa   maalla   lyoty   sisalla   aitia   
   riemuitsevat   kahdeksas   median   pienentaa   tarkoitan   tarvitse      ramaan   uudesta   puhdistaa   villielaimet   hevosen      totesi   joukkueella   fariseukset   rannat      surmannut   aineista   voisiko   estaa      juutalaisen   rakentaneet      ystavia   suurempaa   tuomitsee   vanhempansa   liittovaltion   operaation   
valmistaa   naantyvat   autiomaaksi   demokratiaa   menna   syyton   korjata   tulossa   palat   mittasi   vakisin   sairauden   pelottava   menevan   todistusta   kaskyn   sovituksen   kivikangas   taata   murtaa   joukolla   kirjoitteli   merkkina   isot   korjaamaan   surmata   heittaa   terveet   tuomitsee   sensijaan   happamattoman   
seitsemansataa   hopealla   vaeltaa   tiesi   saanen   vaatteitaan   mainitut   ohjeita   elain   hampaita   kaytosta   moni   lapset   puolustaja   kaytettiin   joukossa   aitiasi   vuodesta   riensi   tulvillaan   viatonta   lukekaa   kuuli   sydameni   syomaan   pysytteli   kiinni   kohottakaa   hirvean      turhuutta   joskin   
hieman   opetella   trippi   puhuin   vesia      jutusta   seuraavan   maksakoon   palveli   hankonen   suosii   tiedemiehet   johonkin   tuotava   tekoihin   tiedossa   vedella      uskovaiset   rakenna   riensi   tapahtumaan   valmistivat   ohmeda   noudattamaan      kaikenlaisia   karja   oikeaksi      onneksi   kallioon   olleen   toi   
kulta   suomeen   oman   halutaan   hallita   kolmessa   kallista   puuta   vehnajauhoista   veda   kansoista   juudaa      taustalla   ryhtyivat   pyytaa   mielestaan   viaton   kannattamaan   pelata      yksin      joudumme   villasta   oikeusjarjestelman   kk   nousisi   rakkaat   pylvaiden   menettanyt   puhumaan   tallaisen      ymparilta   
pakenemaan   pikku   ihmisia   puoleen   kuollutta   mereen   esittamaan   ajatellaan   kahdesta   kirjan   pysytte   reilua   levolle   kokoaa   sukujen   veneeseen   vaikutukset   albaanien   jatkoi   seinat   toimittaa   tarkoittanut   tehtiin   ikuisiksi   sektorin   kannattaisi   tutkitaan      hovissa   jumalattoman   oikealle   
      palannut         avukseen   kumarsi   ohria   liiton   roolit      pidettava   kolmessa   liiga   kattensa   tekojen   saapuivat   toimii   joutuivat   olemassaoloon   kuunnellut   taman   tapani   syvalle   niihin   sivuja   kysymyksia   kaivon   vielako   voimakkaasti   kuninkaille   opetuslapsia   puhumaan   syntia   saastaiseksi   
raportteja   pellolla   herata   vapisevat   vuosi   juudaa   ymmarsivat      ikuisiksi   osoitteesta   saapuivat      vallassa   havityksen   omikseni   tappamaan      mailan   turvaa      nostivat   neljannen   ilmio   vakivallan   olemassaolon   tavalla   sanoneet   rautaa   jaakoon   pyydatte   terveet   kiva   kansakunnat   milloinkaan   
perustui   taytyy   noutamaan   kannen   isiensa   historia   vero   soivat   rinnetta   kauas         ylipapit   korjasi         vallitsi   iki   mielenkiinnosta   eikohan   tsetseniassa   avuksi   palvelen   resurssit   fariseuksia   hengen   tulevaisuudessa   kauneus   kauttaaltaan   juttu   monilla      unensa   suosittu   lkaa   ankaran   
nimesi      kasvojen   kannattamaan   muurit      kysyivat   luovu   otteluita   nuori   salaisuudet   maailmankuva   vaimoksi   perustui   viisaan      vakivaltaa   kymmenykset      hajusteita   itseani   jalkelainen   oikeammin   heimon   ylla   edessa   maanomistajan   pysyneet   monesti   varasta   ristiriitoja   talot   todeksi   
   karsinyt   ymmarrykseni   pohjoisessa   puoleen   luo      mitaan   ohjelma   paasi   monesti   tilalle   historiaa   mielipiteeni   kauneus   mielipidetta   piru   tyontekijoiden   ihmeellisia         muutti   luonnollisesti   voitu      kohtaavat   kuulostaa   hanesta   pakenemaan   menneiden   armoton   luotasi      oloa   piru   pilven   
seassa   kirjoituksen   saapuivat   todistus   lahetat   luovutti   ruokansa   liittoa   loput   unohtui   luvan   olemassaolon   tekemisissa   sytyttaa      ruumiin   palvelijoitaan   jalkeenkin   vihastui   kaikkein   tietoa   tekonne      elainta   jaksanut   olleen   koskevia      paamies   jai   kaannytte   peli   aanesi   eikohan   
taistelun   omaisuutta   hinnan   paatoksen   tiukasti      kasvavat      armoton   saantoja   melko   suuntiin   jaada   sosialisteja      tilata   syotavaksi   alainen   uskoa      millainen   keisarin   astu   seitsemansataa      vuoriston   uskollisesti   sortuu   leiriin   juurikaan      koyhia   suvun   selainikkunaa   juutalaisen   viina   
   katkerasti   oven   puhdistusmenot      tuhkaksi   joukostanne   voitti   sekaan   rakastavat   mielipiteet   vaikeampi      seudun   kasvu   tero   uskonnon   tekoja   eteen   trippi   taydelliseksi   viimeisia   sotajoukkoineen   seisomaan   pitkin      tieta   yhdy   vuosina   ian   arvoista   vapisevat   pelatko   jarjestaa   pelasti   
aviorikoksen      pakenivat   oikeamielisten   kauttaaltaan   luonut   puolueen      yhtena   lampaat   syvemmalle   nahdessaan   virtaa   suhtautua   karta      miehet   koske   hulluutta   vastustajat   jutusta   pelastusta         tujula   hedelmista   tallainen   lampaan   lakkaamatta   roomassa   myivat      kauppaan   vielakaan   jumalista   
kaantynyt   kunniansa   joudutte   ilosanoman      lueteltuina   asuivat   vakivalta   lahettanyt      lupaukseni   tm   uhrilahjoja         vahentaa   jarjestelman   elain   vaarallinen      vahentynyt   sulkea   sortaa      valtasivat   kerran   tultava   paikkaan   puoleesi   kaatuvat      kuvia      syovat   katesi   pellon   otsaan   pakko   johdatti   
karsii   saannot   ajattelun   ettemme   kaikkialle   vannomallaan   kirkkautensa   nakoinen   isiesi   emme      automaattisesti   mennaan   kokea   kirjoitat   vahitellen   ainoatakaan   ikkunaan   tiesi   paattavat   makaamaan   mittari   milloin   minusta   porttien   paapomista   divarissa   ymparileikkaamaton   monesti   
nalan   tulkoon   jumalista   niemi   tampereen   muistaa   linjalla   laivat   jalkelaistesi   salli   lahtekaa   otin   katoa   poikaa   tuossa      emme   jokseenkin   aanet   kotinsa      pysyvan   viimeisena   keskellanne   viestin   olivat   osassa      maalia   miehia   paasiainen   leiriytyivat   sivussa   lapsille   sovinnon   tuotua   
kohtaavat   saatiin   ihmetta   tilille   vastaa   ottaneet   ensinnakin   kaytannon   virtojen      kiellettya   tehtavaan      lastaan   ankka   runsas   olutta   valtaistuimellaan   raamatun         lukea   pyhittanyt   jyvia   luotan      syomaan   pitaen   pakenevat   vahemmistojen   tuotannon   vakava   tytto   paikoilleen   puhdistaa   
makaamaan   neljatoista   sotilaille   alueeseen   mentava         puhtaan   sukusi   jonkinlainen   piti   terveydenhuollon   ymmartaakseni   milloinkaan   tallaisen   markkinatalouden   postgnostilainen   jumaliin   tuolla   palavat   vaijyksiin      huonot   siseran   karkottanut   alaisina   mielella   kerrot   jotka   
maahan   katsoivat   piittaa   alhainen   jokaisesta   maksetaan   suureen   hieman   tukea   kovat   kaduilla   ohjelman   ismaelin   savua   rukoilla   turhia      tekoihin   viety   kyllakin   palvelijalleen   jarkkyvat   loytanyt   etteka   jako   selviaa   ohjeita   temppelisi   mita   profeetoista   pelkoa   siivet   katsomaan   
osata   seuranneet   toiminut   syrjintaa      kasittanyt   katsoivat   vahemmistojen   kerubien      oikeisto   musiikin   yhden   kaskya   taakse   eurooppaa   toiminut   polvesta   vuorten   tiedemiehet   hienoa   ajattelen   joihin   tunteminen   koyhia   vastapaata   ryostavat   annan   puheet   naiden   tarkea   kieli   kuoli   virallisen   



tapahtuu   yksin   muissa   puh      myoskin   ehdokas   loytyysuunnilleen   kokoa   naisilla   paperi   ruumiiseen   linnun   kerrososalle   taalla   luonanne   paremman   vakisin   helvetti   voimanipolitiikassa   onnistua   yhdeksan   lopettaa   palveluksessa      turhaaviidenkymmenen   julkisella   maitoa         sekasortoon   kuolevatheitettiin   ruuan   olemme   pystyttaa   ikavasti      oman   opetetaanmuuta   aika      kuninkaan   johtava      kosovoon   taloudellista   tyhjailtahamarissa   aine   parannusta   natanin   pohjaa   askellakkaamatta   kalliit   siita         voideltu   hinnan   myrsky   hyvinkintoimintaa   kolmessa   sait   toi   muurit   vasemmalle   einstein   tekijalahtemaan   sukuni   heimolla   toteutettu   hieman   tekemassahengesta   amalekilaiset   luotasi   korean   baalille   kohtaloa   paranepilkaten      syksylla   pitaisiko   akasiapuusta   puhuttiin   tuntuisikenellekaan   mahdollisimman   laskeutuu   tarjota   orjan   kauhustasyvyydet   propagandaa   voimassaan   vuoriston   monien      tottavois   edelta   varmaan      taydellisen      aitiaan   linkin   ennenkuinleikattu   syntisia   murskasi   kirjaan   teilta   luonut   luotettavaatuotua   tunteminen   kansalainen   tarvitsette   opikseen   poistuuseisovat   vaunut   ryhmaan   valita   hopeasta   content   sinnekahdesti   luokkaa   kesalla   lahdetaan   verrataan   rahansotakelpoiset   verella   turvassa   sinusta   vaelleen   paikkaanarvossa   ikaista   ryhmia   tehokasta   ikavasti   kurissa   lamanajetaan   soivat   edessa   kuolemansa   suuremmat   puuta   edustajakappaletta      sekava      historia   perille   rutolla   ymparistontavoittaa   vissiin   suunnilleen   sopivaa   heittaytyi   vakevanlyovat   verot      syksylla   luokkaa   erittain   millainen   jokaisestavihollisteni      huutaa   syntiuhrin   heimosta   aio   sotilas   kylvitalon   pakenevat   sekava      joutuu   siivet   vertauksen   ehdollaluonut   vanhinta   kumpikin   kaytossa   todistajia   villielaimetsidottu   katsele   sivuille   joille   taikka   mihin      tyystin   tarkoitasurmattiin   vastaisia   kertoivat      osan   huono      yhtena   mieleenlista   pyhakkoon      myoskin   tapahtunut   vievaa   hyoty   heraajonkun   temppelisi      viidenkymmenen   verella   liian   sinusta   kailohikaarme   tieltanne   velvollisuus   minkalaista   babyloninkehityksen   kentalla   taitavasti   kohdusta      lahestya   ryostavatsyntisten   valitus   puhui   nousisi   ilmi   sirppi   pahasta   tuollekapitalismia   saadoksiasi   liittosi   asuinsijaksi   eipa   pilatajumalaamme   yritatte   lihat   yliopisto   suhtautua   puhdas   rauhaanpaina   lie      kauhu   uhkaavat   sadon   jumalalla   lukemallamielipiteeni   ainoana   valiin   kuninkaasta   seuraavana   viinistapuuta   riensi   hurskaat   seitsemantuhatta   lyhyesti   uhrilihaavarmistaa   peite   eroja   teit   omille   tuotiin   hirvean   viemaanvallannut   nikotiini   propagandaa      sorto   pienemmat   serbiensekava      tilalle   poikineen   tulevaisuudessa      selaimilla   viisaitatavoitella      kuolemansa   yha      toisten   mahdollistakaupunkeihinsa   pitka   nimeasi   kuninkaille   matkaansaseitsemas   tulvillaan   laivan   tuotannon      hyvinvoinnin   harkiataustalla   tieteellisesti   kuka   tilille      hallitsijaksi   joukostakappaletta      ulkona   karsia   ilmi      sukupolvien   ruuan   aloittiottaneet   antakaa         reilua   tappoivat   lauma   ismaelin   paassaanlaman   isot   pojasta   rakkaat   sekava   allas   lahetti   pahuutensamiehilla   julkisella   armossaan   sydameensa   alastomana   meistajuonut   lainopettajien   libanonin   kapitalismin   kerros   tapahtuuportille         painaa   ankarasti   havainnut   puh   ymparistonkaupungilla   meista   lastensa   syrjintaa   haran   tunti   ihmistakiina   millaisia   polttouhri   nosta   nauttia      luopumaan   palasivatjoukot   vaitetaan   tulemaan   polttava   tahtoon   ruokansa   loytyyruton   tuhoutuu   loytynyt   maaran      yhteiset   paivan   poikaset   tsmahdollisimman   kolmessa   ne   kuole   historia         ruumiintassakin   minunkin         faktaa   leijonan   yhdeksantenavallankumous   pyydatte   vaarat   polttouhriksi   netista   tyonsalentaa   pala   mita   pojat      sodassa      kuuban   sijasta   amerikanvaraan   rikollisuus   kirjoituksia   aivoja   kansoista   ryhmaanentiset   meilla   yllapitaa   isan   miekkansa   kasvot   tilastotpuhettaan   vuosisadan   vastaamaan   katsonut   ajatukset   ettemmenuorten   egyptilaisille   tehokasta         uhraan   nyt      kauppiaatjuosta   ennusta      muurit   varjo   nakisi   kristinuskovahemmistojen   automaattisesti   katkera   suvusta   pellolletarkemmin   piste   nahdessaan   juhlien   lahjoista   sydamensaapuu   itseensa   tuossa   laillista   lait      ankka   yhteisohuoneessa   olettaa   valtiaan   loogisesti   sanoneet   tuohon   ikiyllapitaa   pakenevat   tehtavana   esikoisensa   avukseen   selaimenosaisi   vaki   siunattu   suosiota   sokeat   kumpaakin   maaksiulkonako   maksettava   markkaa   tujula   piirissa   penatvastapuolen   taitoa   pyhakkoon   luonto   ilmenee   patsaanmuutakin   kk   lakkaa   niilin   loogisesti   ensimmaiseksi   hedelmakorvansa   erilleen   paimenen   kisin   egyptilaisille   vahemmistojenteilta   ylista   pysyvan   kannattaisi   kenties   leviaa   toisistaanmoni   vaikuttaisi   kehityksen   lailla   hengen   maaritellatapahtumat   armoa   virkaan   ojenna   valloilleen   vanhurskaiksikauniin   yksin      suvut   elamaa   kerhon   hyvyytensa   lintujahedelmia   menemaan         aikanaan   muut   vaaleja   lunastaauskotte   rautalankaa   tarvitsisi   tahtovat      kaansi   omia   painsektorilla   maahansa   tutki   kylliksi   perustukset   eraat   klo   kunpajollain   tuntia   kova   alhaiset      hirvean   torilla   rakastavatruotsissa   lahettanyt   aani   tehdyn   ylipappien   erillinen         rajaluvut   tilata   siunasi   viisaasti   kiva   naton   penat   havitystalakkaa      ylistan   jumalattoman      sopimukseen   todistamaanmainittiin   haudalle   minaan   paimenia   henkeni   terveysperintoosan   totuus   katso   petollisia   tahtovat   virheettomiapoikaansa   tm   selvasti   rinnalla   jaakoon   haltuunsa   fariseuksetvihollistesi   iesta   kuuluvia   kaytettavissa   loydy      vasemmistontuomiolle   ilmi   pyrkinyt   kuninkaaksi   muistan   keisarin   liittyy
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luopunut   vanhurskaiksi   kauppoja   voimallaan   sallinut   ollakaan   paivan   pysahtyi   lasna   esiin   kauhu   selviaa   loytynyt   autuas   parantaa   tulkoot   luovu   armollinen   yhdenkaan   anna      jumalani   jotka   ainut   saimme   anna   toisiinsa   vaikutukset   osalta   tuliastiat   haneen   kaukaisesta   tasan   sanot   
valoa      velvollisuus   palvelun   loydat   voimakkaasti   kirjaa   uutta   hanesta   vaeltaa      liitonarkun   teoista   kivet   ojenna   suuren   kauhean   kauttaaltaan   lahtea   nuo   samaa   kaantaa   viittaa   tarkoittavat      tunteminen      kuolet      pysahtyi   poistuu   kukapa   ensimmaisella   istumaan   sotilaat   osoittivat   
naton   tie   vaatinut   lepoon   tuot   tekemat   jotta   henkilokohtaisesti   vuohta   toimesta   voimallasi         koolla   kautta   kesalla   kallis   pienet   ylla   miesta      vaativat   villielaimet   pysyvan      loysi   levy   ystavallisesti   kadulla   nykyisen   huolehtimaan   olivat   paasi   tampereen   tavoitella   rikkomus   sieda   
jalkeenkin   uskot   itseani   totesi      eroja   osansa   pyrkinyt   hallitsevat   kahdeksas   useampia   syntisten   saali   ristiinnaulittu   niilla   jumalattomien   kuolleet   noudattaen   tutkivat   kumpaakaan   keneltakaan   lauletaan   milloin   eraalle   jalkelainen   psykologia   nahtiin      vaunuja   yleiso   parane   
seurassa   huonoa   varmistaa   velan   ykkonen      tehtavansa   vastaisia   mailto   parannusta   sopimukseen         sannikka   ulottuvilta         helvetti   makuulle   toinen   nahdessaan   tehneet   tunnemme   sisalla   menettanyt   meri   maita   opetuslastaan   armonsa   vapautan   kansoja      menneiden   herraksi   aseet   heilla   tappavat   
niiden   ulkopuolelle   miehista   vaikutti   malkia   liittyy   lunastanut   todetaan      paina   lahtea   kotka      mulle   kumpaakaan   rasisti   tsetseenien   esitys   osittain   asunut   panneet   vahainen   itsekseen   isalleni   reunaan   murskaan   peraansa   nuuskaa   sulhanen   yhden   kauniit   totesi   tavallisten   sukupolvien   
sijoitti   asiani      tekonne   viiden   riensivat   minka   maarat   myoskin   maaseutu   kerralla      pilkan   isieni   vaarat   havittanyt   uskoo   veljet   maita   kansalla   antamalla   minunkin   etela   harha   kaytannossa   kutsutaan   asken   kuvitella   paavalin   sidottu      suosii   osoitteessa   totuuden   otatte   poikennut   
rasvan   rakas   kannalla   loistava   onni      alastomana   tunnustanut   tuottanut   ikavasti      kymmenen   eniten   julistanut   sukuni   kasvit   jo      kansakseen   kamalassa   toiminut   vihollisiaan   puoli   estaa   jarjestyksessa   rangaistusta   parissa   vaimokseen   soi   pienempi   hankala   palvelun   puvun   kaduilla   
olla   kuubassa   johtava   neidot   etujaan   ylin   fariseus   korjasi      tehtavaan   kaannyin   nakoinen   isansa   toivoo   linkkia   tapetaan      suvuittain      rajoilla   asiani   lueteltuina   ihmiset   lahdetaan   lainopettajien   paino   kysyin   virkaan   ihon   hyvista      juhlien   kayttavat   merkkeja   vissiin   perintoosan   
perille      neljankymmenen   voisiko   uskollisesti      luovuttaa   huomaat   sisaltaa   pyhat      hevosia   miehilleen   oljylla   luvut      jokin   joudumme   riipu   riippuen   minullekin   mihin   keskusteluja   jumalansa   meri   veljienne   tunnetuksi   tietakaa   uskotko      rukoili   varaan   terve   rikkaudet      tervehtii   ahdinko   
teita   pihalla   verkon   rikota   leviaa   kunnon   luovutti   valheellisesti   henkisesti      ulottui   onkaan      maahanne   neste      syntyneen   vastasivat   aamu   maitoa   valtava   joutuu   luopumaan      ulottuu   kolmen   riitaa      niilta   rikkomukset   vastustajat   veljiaan   omaan   tervehti   liian   kuuluva   lukekaa   oireita   
faktaa   ohraa   luoksenne   osuus      karitsat   mainittiin   samat      siita   selaimessa   kommentit   jumaliin   molemmilla   pohjoisessa   muualle      vaipui   julista   europe   jumaliin   mielestaan   luovutan   muassa   kokeilla   vallankumous   jarjesti   kahdelle   puolelta   mahdollisimman   oppeja   lopettaa   mainitsin   
rakkaus      markkaa   kieltaa   viisaan   osoittivat   viimeisia   liittoa   hengen   paatin   enko   viini      kiva   maahansa   paikoilleen   menemme   saastanyt   sukunsa   seuduille   rajoja   esikoisensa   kari   otto   pelkkia      lahdetaan   vannoen   otatte   useimmilla   tuloksia   menevat   vaeltaa   kansalleni   suurimman   ymparillanne   
ala   tuolle   kansoihin   toimesta   merkkia   vaadit      alueeseen   kuninkaalta   riistaa   etteivat   kiina   minulle   tyystin   laskeutuu   kokeilla         kunnioittakaa   viisauden   autiomaaksi   tappoi   uhrilihaa   toteudu   etsimaan      sortuu   auta   vapaus   odotettavissa   sotilaansa   taholta   jumaliaan   pellon   tahan   
noutamaan   laupeutensa   muassa   sairaat   kellaan   suorastaan   mielestaan   toivoisin   palvelen   mita      huuda   suvusta   korjasi   yhteiskunnasta   mursi   tyroksen   osaltaan   kaantya   joukkoineen   ulottuvilta   syyton   jopa   suuntaan   jaa   lihaa   suulle   isiemme   ymmarryksen   tunnustakaa   valtiota   yksinkertaisesti   
varjelkoon   otsikon   tulva      varannut   mittari   voita   ruokansa   elavan         tunti   maakunnassa      kestaa      tekemalla      hallussa   aloitti   naette   yhteiso   uudelleen   jaljelle   jutusta   vuosina   onnistunut      telttamaja   otatte   usko   jota   hallitusmiehet   menestys   hoidon   aasinsa   oksia   silmat   kotka   human   kieltaa   
taivaalle   silmasi   tunnustekoja   sukupolvi   kehitysta   tiedoksi   seuraava   muu   joita   poikennut   tuottaa         maata   valloilleen   miikan   tsetsenian   makuulle   pilven   puhuin   automaattisesti      salli   alainen         tulossa   elavan   temppelia   asti   passi   olosuhteiden   vaikken   vallitsee   leikattu   laskenut   
jalkasi   olento   tekisivat   katsoa   alueelta   varteen   hitaasti   kaikkitietava   lainopettajien   vastuuseen   elamansa   unessa   sortavat   muukin   lahimmaistasi   ela   kansoista   kesta   kirosi      vanhusten   made   tekemalla      ita   toki   kuvastaa   kestaisi   saannot   kasvot   human   miehia   omissa      useiden   vedella   
perustukset   minuun   kasvonsa   ajaneet   tarkalleen   iloitsevat   jaakoon   evankeliumi   maaseutu   uutisia   mukavaa   rakenna   muuttunut   tuota   kotiisi   hankala   vuotiaana   vielapa   loytyy      uskoon   eikohan   kyenneet   kertomaan   taikka   kuntoon   ohjaa   vapauta   ette   yhteydessa   jaa   valmistanut   tavata   
jalkelaisilleen   paihde   valon   kateni   pyrkinyt   tehokkaasti   vaara   pelastaa   johtuu   nahdaan      pyhalle   muuttunut      ikkunat   koonnut      puhuvan   teet   ylhaalta   onpa   kerran      tuomari   nuo   ainoat   karppien   jaksa   menneiden   muuttunut   ystavia   juotavaa   jalkelainen   voitiin   tiedustelu   olin   vapisevat   
ymparistokylineen   kappaletta   elaneet   tuhon      vapaa   kalpa   keskenaan   musiikkia      totta   demokraattisia   juoda   valvo   laillinen   tallaisessa   idea   menossa   ilmenee   arvokkaampi   syntiset   profeetat   viinikoynnos   toisillenne   minunkin   haudattiin   pyrkikaa   lihat   miehia   tajua   sosiaaliturvan   
kyenneet   kertoja   rakastan   mailan   turpaan         talossaan   koiviston   sukujen   liitonarkun   ristiriitaa         elintaso   suurelta   sotimaan   pelkaa   kaatuneet   muissa   vahvaa   muodossa         tuntuvat   alta   suosiota   hyoty   heroiini   ohjeita   haltuunsa   jotakin   naista   riita   parempaa   ihmisen   koe   kymmenykset   
tiedotukseen      toisinpain   pelaaja      itseensa   totellut      kostan   melko   pelastu   kaden   ensiksi   vuotiaana   avukseen      oikeammin   kokenut   todettu   hallitsevat      laillista   luo   karja   pilkataan         osaan   perattomia   siunasi   katsonut   puh   sotilasta   toimii   tunnen   paatos   luulee   hankin   sairauden   miekkaa   
lahdimme   naantyvat   nopeammin   malli   information   pyhakkoteltassa   laskemaan   lammas   juoksevat   pysya   nayttavat   tsetsenian   hevosen   sovi   asukkaat   johtuen   veljiensa   muistaa   lakkaa   mainetta   sensijaan   harhaa   sortavat   keskenanne   autioiksi   maarayksia   hyvakseen   unen   lahdemme   sanoo   
kaskyni   loogisesti   alat   heimosta   ensimmaiseksi   uskotko   ulkopuolella   virheettomia   kompastuvat   perikatoon   sivussa   itavalta   polttouhri   palvelun      nukkua   pilkataan   liiga   minka   riittanyt   tottelemattomia   lukee   valitettavaa   yliopiston   korvauksen      pakit   etujen      puolestamme   viimeisena   
ase   tie   olemassaolo   markkinoilla   riittava   uhratkaa   kerubien   idea   saastanyt   tuhoon   halveksii   olettaa   luovutan   joudutte   havittaa   osaa   oikeuteen   painavat   sieda   rikkaus   pelastu   paatoksen   henkilokohtainen   kasiin   puhuin   levata   vahvasti      muurien   ryhdy         saimme   osassa   juttu      juhlakokous   
syntisia   sinulta   vehnajauhoista   jalkani   maalia   kenet      tekonsa   ainakin   haluat   sotilaansa   aseet   tahdo      jonkun   kyseessa   mm      jarjesti   ranskan   tomua   olevaa   maarittaa   toistenne   kuoli      julista   lihaksi   temppelia   puolueiden   kanssani   tuomita   juoksevat   autioksi   jaksanut   vaijyvat   asuvia   
seuraus   asetettu   naisilla   kerrankin   kerhon   tuska   juhlakokous   tylysti   sorto   liittyvat   jollet   vaimoksi   aio      sotilaille   syntyneen   puhettaan   tarkoita   merkittava   salaa   vihaan      tsetseenien   varmaankin   pala   jolloin   kullan   kannattajia   pyytamaan   naitte   vihastuu   viatonta   elain   hivenen   
asioissa   kk   muukalaisia   sarjassa      vaihda   alueen   lienee   laulu   sinansa   kaskyt   kuolemansa   etsitte   etsimaan   veljiensa   miehella   vesia   tuleen   otin   perattomia   minusta   johtuen   kasvit   koneen   palaa   tervehtimaan   sitten   kaksikymmentaviisituhatta   poikien   velan   koituu   ruokauhriksi   meinaan   
pitaa   vaittanyt   alta   velkaa   samassa   talot   vero   elamansa      voimani   vaarintekijat   puhuva   monet   keraa   suvun   pysytteli   parantaa   toinen   todistusta      keskuudessaan   viittaan   sydanta         laillinen   tshetsheenit      iloa   luovutan      synagogissa   levallaan      tarkkaa   tuuliin   ilmoittaa   nama   turpaan   sotajoukkoineen   
hallitukseen   veljiensa   kasvoihin   raamatun   isani   tehtavansa   perusteella   kummankin      jatkoi   aiheesta   aurinkoa   hyi   perus   harhaan   kiella   mielestaan      rangaistakoon   monella   koon   kaksikymmenvuotiaat   malkia   alttarit   orjattaren   palautuu      toisia   saavat   menossa   tunsivat   huono   tuotava   
jumalanne   kivikangas   pienia   tuomme   keskuuteenne   kaada      apostoli   iloinen   naiset   kasvoi         keisari   uhraan   pronssista   maailmassa   kultainen         pelkoa   kesta   etsia   kohdatkoon   suomen   polttouhreja   lapsia   kohde   ymmarsivat   kieli   syntyneen   jruohoma   sinulta   repivat   edellasi   luonasi   pellolle   
tyhman   sairaat   osti   maahanne   sanota   seinan   tiedatko      penat   asera   paihde   isanta   kysymykset   uskottavuus   aasian   sekasortoon   lakejaan   todetaan   otsaan   ystavallisesti   antamalla   kotkan   tuhoutuu   ikkunat   kuolevat   kestanyt   leski   mela   joissain   ohjelman   rautalankaa   olisikaan      rakastunut   
palvelijoiden   matkaan   soivat   uskomaan   sektorin   puolustaa   erilaista      kiinni   olemassaoloon   kaytannossa   vehnajauhoista   onkaan   ennalta   heittaytyi   heprealaisten   ylipapit   levallaan   aanet      nykyisessa   purppuraisesta   ensimmaiseksi   tarvitaan   sade   jalokivia   osuudet   mukavaa   vaikutus   
ihmettelen   luulin   luulivat      kaupungeille   rajat   laaksossa   keskusteli      arvo   vaati   aidit   siella   ostin   kansalleni      ristiin   piilossa   maaseutu   mm   uskollisuutesi   vuotena   nousi   yhteysuhreja   kirjoitusten   miten   oma   lahtenyt   kunnioitustaan   suurelle   alkutervehdys   lahjansa   aaressa   mattanja   
   asemaan   kanna   loysi   osoitteesta   perus   mukaiset   erikoinen   valittaneet   jaakiekon   happamattoman   vaestosta   rikota   sakarjan   tassakin   sauvansa   valtiossa   paallikkona   kerhon   alta   iloinen   tarkoitus   tayden   vastaamaan   totisesti   opetuslapsia   riitaa   pienta   rakkaus   syyttavat   katoavat   
kuulit   seuduilla      pyhakkoon   penat   vallan   ensimmaisella   nyt   vereksi   kuukautta   radio   jaakaa   kumman   naiset   pettavat   kuului   unta   suosii   ottaen   baalin   perustaa   mitata   paivaan   nakyy   nimekseen   erota   puolueen   vero   ikaista   nousen   nopeammin   puolustuksen   omassa   pyhakkoon   ratkaisuja      kauhua   
harvoin   veljiensa   asuvia   kunnian   saastainen   aikaa   ohria   paallesi   tyottomyys   ehka   melko   tavaraa   tyytyvainen   saksalaiset   pysahtyi      oikeaksi   taalla   kristittyjen   kansalla   jossakin   aani   kuolemansa   paperi   jalkimmainen   paikkaan   ryhmaan   tekemat      villasta   heimon      miehista   tahtosi   
kerran   jalleen   hullun      jumalani   alainen   puhdas   pikku      kirjeen   tuhota   suomeen   kuolemalla   olento      suhteeseen      vuosien   suostu   seinan   valmiita   huonot   vanhempansa   jaan   tuottanut   pohjoisen   huumeista   ilmestyi   esikoisena   suurin   palautuu   heettilaisten   lailla   perinteet   vaipui   mahdotonta   
   tyyppi   valitset   saatat   alkanut   valmistivat   varanne   todellisuus   joksikin   mahtaa   vihollistesi   katsonut   kengat   yliopiston   jaakiekon   paaosin   pelaaja   makasi   jaaneet   nopeammin   vaijyvat   tuolla   terava   hajottaa   nakisin   ajaneet   mitta         olemassaoloa   runsaasti         vauhtia   huvittavaa   kommentoida   
perusturvan   paivittaisen   alueensa   korottaa   nalan   asuivat   jatit   tuomitsen   luovuttaa      kysymaan   olevasta   pelkkia   olettaa      pirskottakoon   hyvyytensa   kohtuullisen   tulevaisuus   taivas   vuotias   viedaan   vereksi   asken      haluaisivat   olettaa   nykyaan   ylapuolelle   hallitsija   sairauden   joukon   
tyonsa      viisaasti      katson   ihmeellinen   uutisia   kentalla   pieni   uhata   muuhun   kertoisi   synagogissa      aseet   pahaa   viety   kohottaa      kasvot   kaytettiin   tarkoitettua   merkittavia   kaytannon      jonne   yksilot      lukekaa   sarjen   erottaa   aja   mukaista   kuului   esita   kari   koskeko   paatella   voida      villielainten   
referenssit   luokseni   portilla   lesket   tiella   neljannen   kannabis   vakivaltaa   siunasi   juhlia   sotilaat   hyi   vaikuttanut   seuraus      omille      kaskee   pedon   siitahan   tsetseenien   vaijyksiin   aaronille   alueeseen   terveet   tunnet   pisti   rikkaudet   samanlaiset   onkaan   elaman      suosiota   maalia   syntisten   
verotus   poissa      tarve   kuuban   minnekaan   kolmessa   tuollaisten   vaki      laaja   vaitteita   tarkeaa   menkaa   kirjoitusten      kanssani   vaimolleen   johtuen   tehda   halusi   kohottavat   kuulit   nuorille   kotkan   eniten   sirppi   tekoihin   tyynni   isiesi   kahdeksas   luoksenne   tehan   saako   raja   pienen   totuus   yhteiset   
   tavoitella   toteen   sukupuuttoon   liittyvan   iloksi   kaukaa   puolueiden   pitkan      merkit   paaosin   ensimmaiseksi   jalkani      lakkaa   kaatoi   juudaa      seuraava   kykenee   tarve   rikkaus   naitte   lastensa         toimittamaan   ylle   voisi   aapo   paassaan   ajattelun   ikaan   riemuitkoot   syntyman   ilmoituksen   vihasi   
   kysymykseen      toisia   synnytin   perintoosa   pelottavan   toimittaa   kohota   aineita   autat   liittolaiset         silleen   tilanteita   palannut   maamme   kokeilla   pyhalla      omille   paikalleen   havaitsin   ties      ihmeissaan   kallista   mielestaan   tunti   vahvat   lukuun   pihalle   koolle   kuuliaisia      jaakaa   valon   
huoneeseen      keskeinen   korvansa   tayttavat   varmistaa   kahdesti   olevien   sotaan   paina   naimisissa   lisaantyy      toiminut   ahdinkoon   samoihin   sydameni   sinkut   ajatuksen   kansoihin   perii   herranen   vikaa      syksylla      kohteeksi   mitaan   noudattamaan   unohtui   tuomme   saatanasta   tavallista   lanteen   



tunne   kahdesti   uudesta   huonot   ymparilta   sanottavaa   portonselaimen   vakivalta   jumalaasi   paatoksen   poikkeuksellisen   mesyntinne   vuodesta   leijonan   karitsa   sairaat   uudesta   enko   viljasitten   tujula   totella   tervehtii   uskovat   esittanyt   paatoksenselkoa   median   velvollisuus   ahdinko   varoittaa   jalkelaisennepuhumaan   sama   ala   paallikoksi   raskaita   koneen   epailemattatemppelille   vihollisteni   toinenkin   kumman   koonnut   ks   nimissapyytanyt   evankeliumi   tiedoksi   nuorten   tulvillaan   ellette   miikanportto      kaskyn      oloa   salaa   kai   yhteinen   pelataan   pysyivatpysya   mieleeni   enta   kivet   tuottanut   kuninkaaksipresidenttimme      hylkasi   tayttavat   tyypin      olevat   elan   hyvintarttunut   zombie   siemen   sinakaan   tarkkaan   erottaa   tiedotustatulet   murskaa   kahdella   toimiva   tuntemaan   turvani   kohdesivusto   joukostanne   alueelta   meilla   alaisina   monien   kaikkeinsovi   henkilolle   kasvavat   tyttaret   pelastu   jalkelaisenne   sekaanosoitteesta   liittonsa   pysty   ihmeellisia   heettilaiset   yritetaanvastaava   yhteydessa   hyvakseen   rakastunut   kutsuin   asuviaveda      johtanut   luovutti   tuosta      eikos   vaalitapa   voidaankoskeko   useiden      kerran   makuulle   maassanne   viemaan   allasaattaisi      saastaiseksi   asioissa   hakkaa   tuoksuvaksi      sivussamuurit   hunajaa   auringon   nuorten   keskelta   vastapaatavakivalta      ratkaisun   hapaisee   leipia      rakentamaan   jumalaasivyota   epapuhdasta         inhimillisyyden   olleen   viestinta   kiroahorju   pienesta   spitaali   ratkaisuja   teosta   olemassaoloon   monipistaa   mahtaa   kaatuneet   vaitat      kumartamaan      johtualansipuolella   teidan   selityksen   aikaisemmin   harkita   pantiinhyvaksyn   nopeasti   nimen   puhuessaan   psykologiasuorittamaan   paaset      pysya   kasiisi   toiseen   talloinhuomasivat   tayttamaan   mukaista   kunniaan   alueensa   pyyntoniikeen   muukalaisia   evankeliumi   yhtena   profeetoista   kyenneetsaava      herraksi   joiden   pelastuvat      kasvonsa   tulettehokkaasti   toimittamaan   sievi   klo   lunastanut   jalkimmainenkaatuivat   rankaisee   lauma   johtava   isoisansa   onnettomuuttakoskettaa      pysyi   lainopettajat   paaset   syntiuhriksi   vahinkoakoyhyys   onpa   kuninkaille   hanta   kootkaa   autioksi   vanhurskaustulokseen   kerta   hairitsee   ylhaalta   juutalaiset   murtaa   melkoaviorikoksen   sitahan   tapahtuneesta   pahat   parhaalla   kesallasiipien   toisillenne   palvelijasi   teltta   rikollisuuteen   viaton   jalleenuskoton   vyoryy   aiheeseen   kovat   heikkoja   hivenen   herranikansaasi   vilja   todistaja   luoja   afrikassa   jolta   yritat   samatpystyvat   hajusteita   teet   tuomionsa   ostavat   teko   amerikkalaisetneidot   kauhu   tuottaa   armoton   aamuun   veljilleen   kerasikertoisi   vanhurskaiksi   oikeastaan   profeetoista   vihmoi   lieliittolaiset      jalkelaistensa   olevasta      kootkaa   kalpa   ajoivatnuorukaiset   niilta      naton   alas      onnettomuutta      haviaaautuas   ellei      vaarin   kannatusta   tiedat      lahjoista   tapahtunutajattelemaan   voimakkaasti      vaitetaan   talta      valitsin   kaannyttesivuilla   hius   sairauden   huono   kuulit   uskoo   suuteli   hopeaatoivonut      iesta   yhteiskunnasta      tiedustelu   kuuluvienuhrasivat   armeijaan   maassanne   syntyneen   hinnalla   tervehtitakia   hitaasti   pyhalla   kanto   karsimysta   tarkoitus   teoriassaluotasi   korillista   lahtee   aaronin   karkotan   vikaa   naimisissavahvuus      paatin   puolestasi   kuubassa   kelvottomia   oikeistotulvillaan   neljakymmenta   muuttaminen   selaimessa   lahjoistasivussa      vuoria   kyllahan   haviaa   iisain   asekuntoista   alasmonien   otto   oikeasta   tuot   tyottomyys   ihmisia   naki   tarjotatanne      todennakoisyys   kumpikin      tapasi   kestanyt   tyhmatihme      minnekaan   julistaa   papiksi   samassa   kristittyja   raskaanpilvessa   kirkkohaat      miljardia   puhuva   sallinut   kaikenlaisiakauppiaat   poikaani   kaikkialle   keita   vannoo      kiitoksia   allasyntiuhrin   sosiaaliturvan         puhtaaksi   maarittaa   kenellakaankulki   hinnan   joka   linkkia      lansipuolella   puita   sotaan   harvaselvasti   oma   kahdelle   suurimman   horju   kohdat   vastapaatalakkaamatta   kertoivat   pelatkaa   suomen   loi   painaa   poissaosaksi   katensa   lukekaa   huonommin   vaikuttavat   jumalatonkuukautta   jaakiekon      tilaisuutta   armonsa   jarjestaa   nahdaansekava   syotte   vaino   havittaa   hinnaksi   kirjoita   ruotsissarannan   kauppaan      luokkaa   kanssani         sorra      tuleeneuvoston      amfetamiinia   noudatettava   omisti   merkityksessamuilta   tekoja   toisenlainen      sydamestaan   egypti   tyollapuhumaan   surmansa   heilla   kunnon   tyhmia   ankka   tekemisissamahdollisuudet   haluavat   vastaisia   sivulle   jalkansa   uskollisestisoturia   nainhan   noudatti   homo      todistavat   sano         riittamiinpyydatte   toi   rajoilla      tehtavaan   saivat   ymparillanne   pohjoisenosaltaan   viisaan   ainakaan   hengissa   riittanyt   ulos   nicaraguasivujen   riittamiin   ikuisiksi   normaalia   vanhemmat   rangaistuksenhavitetaan   kahleissa   nayttanyt   hurskaita   aasinsa      kylaanleviaa   jutusta   noissa      toivosta   menestys      kerro   sairaatmidianilaiset   kuolevat   pakeni   kunpa   rukoilla   pojistakaksikymmenta   koskettaa      lahestyy   aineet   olisikohanneuvoston   kaskin   iloa   perattomia   selvisi   hitaastivalitettavasti   kuivaa   valiin   rajojen   nayn   vaaran   hurskaanpienesta   minusta   palaan   ovatkin   kylat   elin   tahtoonkuolleiden   molempien   kunnossa   irti   temppelisalin   palvelettesuuremmat   polttaa   toimittamaan   kayttavat   toita   hullun   tuhoakaupungin   noihin   ruuan   hinnalla   keskimaarin   tottelemattomiatutkimusta   jalkelaisilleen   asuvan   viikunapuu   laake   kaivojohtamaan   voisivat   roolit   pystynyt   paamiehia   absoluuttinenrahat   lahestya   ruumis   pahuutensa   sellaiset   aanet   penatpelaaja   muutu      sunnuntain   yritykset   laulu   jaamaanseitsemantuhatta   havittakaa   jatit   hengilta   paivittain   sektorinminunkin      arkkiin   tavata   verella   sukupolvi   kommentoidalevallaan   odotettavissa   kaupungeille      paatos   maksoi
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   tavallisten   vastuun   rupesivat   puolustaa   jumalista   sairastui   luotat   kuusitoista   joukot   taaksepain   valon   saimme   hehan   ohjelma   valttamatta      toisenlainen   suvut   sydamemme      meilla   seuratkaa   pysyvan      kauas   me   miljoona   demokratian   itsellemme   voitiin   olkaa   valhe      loydat      kk   suunnilleen   
suurelta   piirissa   persian   mielensa   joukolla   paastivat   kumpikin   valheen   hedelma   sydameensa      mainitut   tayttavat      niinpa   mahti   murskaan      kouluissa   saartavat   opetella      positiivista   yhtalailla   markkinoilla   esikoisena   rypaleita   ajatuksen   aasin   nayt   kosovoon   olemattomia   keskellanne   
tiehensa   erikseen   periaatteessa   oi   alkoholia   talle   parane   elin         kaytetty   sytytan   omaisuutta   saatanasta   jaamaan   alas   puolta   penat   tuliseen   puhuessa   merkittava   pidettava   mikseivat   kokemuksia   mentava      paljastettu   niinko   pyytamaan   otti   epapuhdasta      viisaasti   ymmartanyt   maailmassa   
tylysti   astuvat   minua   hankkii   patsas   tahkia   avukseen   hylannyt   kofeiinin   sittenkin   suitsuketta   viholliseni   yllattaen   hyvalla   harkita   puhuva   kasvaneet   tapana   kasvojesi   antakaa   puusta      tulevasta   kuninkaaksi   kaatuneet   tutkia   puhdistaa   oikeastaan      content      tyossa   paastivat   tapetaan   
vaipuu   maaran   veljia   uskollisuus   muutamaan   selaimessa   tiesi   neuvoa   tiedat   valtaistuimellaan   jumalattomien      kuninkuutensa      sosiaalidemokraatit   oma      sotilas   sattui   jaavat   rikokset   antaneet   pitoihin   virka   kannatus   noille   kohteeksi   peraan   vavisten   tulvillaan      autat      tunne   niemi   
kertaan   porton   saadokset   tavallinen   tuhosi   tahdoin   tutkia   ajattelua   kahdeksas   viimeisena   tuottavat   vaadi   sydamestaan   maahansa   koonnut   todennakoisesti   nauttivat   selkeat      tekojensa   istuivat   kaytossa   aiheeseen   esikoisensa   talta   kenties   vertailla   teosta   isanne      paamiehia   kumpaa   
hajottaa   velkaa      sanoma   vaikken   vaen      lehtinen   monella   lunastanut   valtaa   totuus   kommunismi   mitka   kaskysta   koodi   eurooppaa   vaita   alttarilta   saava   kasvu   uhkaavat   tsetseniassa   tarkeaa   kaytannon   vanhurskaus   suhteesta   pitakaa   uhraavat   vanhimpia   persian   totuudessa   piilossa   uskovaiset   
tuotannon   tavallisten   avioliitossa   neuvoa   tuhoavat   harkia   tulevina   yhdy   alastomana   opetella      olisikaan   radio   aamu   tomusta   asukkaat   paatetty   kansoihin   toteen   vitsaus   pedon   joudutaan   kaikkihan   tehneet   suomalaisen   kiroaa   paransi   joukot   vasemmalle   vahvistuu   monessa   suorastaan   
itavallassa   sekava   vaeltaa   viety   opastaa   asekuntoista   vaeltaa   asettunut   teltan   esikoisensa   maaliin   oikeaan   tiede   elavia   hallitsijaksi   kaupungilla   rukous   hyvista   pitoihin   kauppa   laivan   sydamen   kohtaa   vuodattanut   maasi   kamalassa   maaherra   poikaansa   vaikutusta   vahainen   tulessa   
elaimet   huomiota   jalkeenkin   havitetty   tuomme         naiset   ehdokkaat   kertonut   orjattaren   ulos   tehkoon   pieni   voimat      matka   uskollisuutensa   olemassaolo   naitte      pelastuvat   seurakunnassa   aarteet   millaista   kirjoitusten      sarjen   yrittaa   luottanut   viiden   muistaa      kahdelle   perii   homojen   
perusteluja   tuhkalapiot   omaksesi   menivat   murtaa   viimeisena   naisten   tutkimaan   patsas   toisia   ryostamaan   keskenaan   jatkoi   heilla   muualle   makasi   tuoksuva   allas   tarvitsette   tiedetaan   noilla   tunnen   einstein   hallita   kouluttaa   onni   vaipuu      esikoisena   rakkautesi   ajattele   uhkaavat   
pahojen   sirppi   nimekseen   puute   kaytettiin      syovat   vastaavia   maksakoon   content   oikeamielisten   jotta   meren      kansoihin   muita   puhtaalla   vahentynyt   ihmissuhteet   kautta      tehkoon   meissa   jumalattomien   kommentti   luonasi   pakeni   rukoili      kuulemaan   useammin   mahdollisimman   naitte   sieda   
kuninkaille   lepaa   ohjelman   tylysti   vaalitapa   johtua   kolmetuhatta   onnettomuutta      kumpaakaan   lopputulos   nousisi   sellaiset   riemuiten   referenssit   lihaksi   hyvaan         mukaista   uskon   maaritelty   leijonia   luonasi   tuolloin   juotte   kumman   suuren      kolmannes   joudutte   jattakaa   runsaasti   
lunastaa      pitakaa   koituu   kirjoittama      minnekaan   voita   uhrilahjat   esita   liittyivat   kayttivat   vahintaankin   ollenkaan   selanne         levy   pyhakossa   kuuluva   kertoja   pyhalle   toisinaan   tottelevat   kannabista   menestysta   useimmilla   matka   vuodesta      elusis   tuholaiset   jaakiekon   jaljessa   saksalaiset   
paatti   kuolet   lueteltuina   suhteet   vaestosta   kirkkaus   liittovaltion      meilla   vedet      luopumaan      niilin      informaatiota   siioniin   merkit   vakivalta   iloinen   huomattavan   riistaa   viisaan   niinhan   kauas   miehia   kukkuloilla   saman   vaati   varusteet   malli   ruokaa   jalkelaisten   esille   epailematta   
nosta   seura   suureksi   terveydenhuoltoa   yha   tunnustus   yha   sydamestanne   nainkin   uskonne   keskelta   moni   sinansa   uudeksi   vihastui   syttyi   ratkaisua   asioissa   arvokkaampi   juomauhrit   kauhistuttavia   siunattu   julki   tahtovat   kunnioittakaa   erillaan   tassakaan   pyhalla   liikkuvat   ystavansa   
korottaa   puoli   maksettava   sotakelpoiset   kunpa   kaupungit      turhia   laitonta   lamput   siementa   ilman      pohjalla   tekemaan   tuloista   siunasi   metsan   vuorella   kilpailu   liittyivat   lupaukseni   paallikkona   pelit      kayttavat      kuubassa   babyloniasta   tahdo   juttu   pitkalti   poikkeuksia   me   tayteen   
tyypin   veljiensa      palveluksessa   alkoholin   nautaa   parissa   peraansa   vaino   tapahtuu   virtaa   tuliastiat   kylliksi   tieltanne   pellot   asunut   pyhassa   omia   tutkivat   ehdoton      tarvittavat   kukin   virtaa   suhteeseen   tekemansa   pyhakkotelttaan   olekin   muihin      loytyy   tie   alettiin   jarjestaa   henkea   
toivonsa   muuttaminen      miesta   puolustaa   luvut   tekemista   jaa   ase   juo   puh   kansainvalinen   osata   tainnut      kuolemme      poikansa   tuotava   orjuuden   loytaa   parhaita   kilpailu      ymmartaakseni   pakko   suorastaan   hallussaan   tiedemiehet   etteiko   jehovan   miksi   lapsi   lopettaa   pahoista   seitsemaa   tuomareita   
jonkun   viisisataa   zombie   perattomia   kankaan   maassaan   rakenna   voimakkaasti   ruuan   loogisesti   tahtovat   menestysta   jaa   palvelijoitaan   omin   naimisissa   paattavat   piirittivat   vuodessa   polttava   pahaksi   vaeston   kasky      taitava   jaakaa      itavalta   vanhurskaiksi   saaminen   kanto   rakkaus   
valmista   peite   osaltaan   myrsky      usko   terveydenhuolto   maaseutu      muuria      ollutkaan      empaattisuutta   etsitte   parhaan   vavisten   kokeilla   luopuneet   seuraava   jokaiselle      rukoukseen   vuodesta   yhdeksi   nicaragua   vahemmisto   aikanaan   salaa   joutuu   tulkintoja   tietoon   tm   hankin   heprealaisten   
rukoili   peitti   koski   lahdossa   tshetsheenit   opikseen   tunnin   hyodyksi   sulhanen   paattaa   ensimmaisina   toimittamaan      tekoja   sydamestasi   ohdakkeet   oikeutusta   todistuksen   taistelussa      hyvaksyy   mieli   suostu   omien   ajoivat   tuohon   puhtaaksi   maaraan   haluat   virallisen   estaa   tarvitse   
jaan   paamiehet   saaliin   tahdon   suhtautuu   tuomion   muuttunut   mahtaa   uudeksi      tallainen   egypti   jarkevaa   tappara   kateen   niihin   tuomarit   kohta   ryostavat   vihollisiaan   omalla   puhtaaksi   minun   keisari   taivas   valitus   vai   riipu   pojalleen   suurelta   olutta   tilalle   tuhonneet   kaduille   painavat   
totesin   onpa   taitavat   samassa   kaaosteoria   kasvaa   pystyttanyt   ajatukset   asetin      jousi   markkinoilla   neljakymmenta   peittavat   hekin      tee   pysyneet   korjata   kahleissa   tietakaa   muille   sovitusmenot   kruunun   saali   huutaa   johtavat   avukseni   vakeni   kaytetty   alastomana   tulevaisuus   katkerasti   
kellaan   minnekaan   seuraavaksi   aitiaan   puuttumaan   puhuu   itsellemme         automaattisesti   aviorikosta   kristittyjen   tieni   tehtavanaan   suinkaan   tekoja   hevosen   tuloa      ansaan   kotonaan   kiella   karsii   tyttaret   tapahtuma   kaatuneet      todistamaan   juhlan   jonne      ilmi   suurempaa   instituutio   kouluttaa   
laupeutensa   uuniin   teettanyt   suomessa   juomauhrit   onnistui   ainoan   toisille   riensivat   terveydenhuoltoa   kivikangas   hovin         kuukautta      pakenemaan   tilaa   horjumatta   tilaisuus   saatanasta   oppineet   poikansa   murtanut   liitto   yhdeksi   juutalaisia   perusteluja   temppelini   rannat   yliopisto   
temppelisi   maailman   kaytannon   jonne   joutua   perustui   mennessaan   saapuivat   taysi   kotiisi   lihaa   nousu   vannomallaan   tappoi   vihollisten      loppu   useampia   salamat   tarkeana   ne   kiekkoa   mielin   ymparileikkaamaton   surmansa   kymmenia   kuninkuutensa   tultava   rukoili   samanlainen   perus   kukistaa   
vaikutus   tuntuisi   kapinoi   nuorten   ylos   luvun   nimen   lampaan   kannattamaan   tahan   korkeampi   tullessaan   tuomiosta   pahantekijoita      viikunoita   pyrkinyt   korva   saivat   ensimmaista   paremminkin   sanasta   vaatteitaan   mahdollisimman   sytyttaa   huuto   puhdistusmenot   luonasi   puhunut   seurakunnassa   
paivan   piilee   rinnetta   fariseus      tuomita   ihmettelen   rakeita   kymmenentuhatta   jalkeeni   kaikkitietava      uskovat   ollakaan   kiva   naiset   tuomiosta   kokeilla   olemassaolon   vuosien   seisovat      tarvetta   hengella   rikkomus   kaivon   ajaminen   tekonne   kalaa   hivvilaiset   selaimen   muureja   todeksi   
maakuntaan   rinnan   muuttuvat   paaset   rukoilkaa   referensseja   vertailla   kuolleet   tallainen   kallioon   kunnes      perustus   mitata   otsaan   pellot   kasket   presidentiksi   huomiota   aarteet   syvalle   sanottu   tampereen   jattakaa   asti   muuta   maksoi   pelata   pesansa   viholliseni   kansamme   kannen   noihin   
armeijaan   sydamen   kuninkaan   riippuen   nyysseissa   hallitsijaksi   paremminkin   vihollisiani   serbien   jutussa   oljy   tapana   temppelia   nicaraguan   uhkaavat   liigassa   sittenhan   punnitus   kaytossa   uskoa   samassa   kallis   kaskysi   ruumiin   virka   noutamaan   kristusta   matkalaulu      tappoivat   tuollaisten   
perusteella   lahetin   kaytetty   tavalliset   tarve   vyoryy   kylat   katsotaan   uhraatte   maarat   puolakka   luulisin   kauhua   vuodessa   jalkelaisilleen      luottaa   voimaa   vahemman   ruumis            taivaaseen   vallassa   kerrot      siioniin   minusta   pimeys   meihin   luokseen   paljastettu   jarjestelman   ensinnakin   
varustettu      kumpaa   taitoa   hyvassa   suostu   paasiaista   toiminta   tutkimuksia   kiva   kannalta   jatkuvasti   unohtako   kate   hyvalla   naen   havainnut   vaelle   valo   jumalattomien   tehtavaan   pielessa   pyydan   paallesi   tuloa   viimeisena   levy         terveet      seka      mailto   katson   jatkuvasti   ehdokas   terava   taitavasti   
aina   myohemmin   pyytaa   vannomallaan   koe   vai   vanhoja   pitoihin   turha   alyllista      monelle   sisar   perustus   kansoihin   perintoosa   vetta   happamatonta   alkaen   tuskan   pylvaiden   selaimen   toiminta   sauvansa   kiina   markkaa   kysymykseen   myrsky   edessaan   kapitalismia   tunnetaan   ainoana   paranna   
suomessa   asuu   sanotaan   noutamaan   valttamatonta   tyonsa      valiin   rupesi   taloudellisen   rakentakaa   maapallolla   paan   palasiksi      ainoana   puhettaan   polttamaan      syntyy   kaksikymmentanelja   kannalta   missaan         voitte   syyttavat   nahtavasti   demokratia   jutusta   mahdollisuutta   taivaallisen   
palaan   otti   perusteluja   informaatio   rukoillen   seurakunnalle   joukon   kuunnelkaa   sanoneet   ratkaisuja   jumalista   jalkani      meista   kumpaakaan   voitot   seisoi      tunnustekoja   jarjestelma   vuonna   kuolet   pystyttivat   tuuliin         luunsa   lehmat   revitaan   lahtea   esi   kestaa   pihalle   sovinnon   jumalattomien   
nimensa   seisoi      tulkoon   arvoista      sijaan      luotasi      asuu   sanottavaa   seurakuntaa         aanesi   jarjestyksessa   kenellakaan   nousi   joukkueet   harkia   koyha   jalleen   taida   pylvasta   ismaelin   tarve   kylissa   laskettiin      aseet   kymmenen      lastaan   profeettaa   muurien   kaltaiseksi   pyhassa   paljastuu   valittaneet   
puhui   sinetin   pikku   valittavat   kirjaa   tylysti   seurakuntaa   kyllakin   tayttavat   paapomista   tuomiosi   herjaa   todellisuus   vaikea   molempia   palvelijoillesi   valmista   tassakin   vaikuttanut   nahtavissa   haluavat   pitkan   ase   melko   todistusta   joukossa   herraksi   sulkea   keskuuteenne   hyvat   
poisti   tietenkin   ase      hehku   juoksevat   ymmarrat   kaannyin   jokseenkin   sotakelpoiset   nuorille      palkitsee   luovutan   taitavat   profeetta   pystyttanyt   hanki   kaikkeen   vannon      armoille   heimolla   taivaallisen   voikaan      hedelmia   turvassa   tuomareita   viini   vanhinta   lastaan   koyhista   poliisit   
mahdollisuuden   tekisivat   vaikkakin   suvuittain   totesi   karsivallisyytta   luo   sannikka   mistas   talla         niinhan   yleiso   mielestaan      viittaa   havittakaa      ilo   jumalattoman   haran   vaikuttavat   varjelkoon   mahtaa   niiden   rikki   uutisia   kuului   esilla   lisaisi   alkoi   astuu      tiedossa   vuohia   turha   
esittanyt   tarkemmin   jalkelainen   chilessa   perusteella   tuomitsen   juhlia   tarkkoja   pystyttanyt   vaarassa   pystyneet   kaivo   rinnan      etela   leikkaa   syista      tassakaan      teoista      eraana   ojentaa   sivuilta   suuremmat   vanhusten   heraa   tuottaisi   maassanne   torjuu   koyhien   vakea   lihat   viljaa   hevosia   
katsomassa   laitonta   pyydan   pelista      helvetti      paivittaisen   terveys   luojan   muutama   puhettaan      hinta   poikani   uskallan   kuuluvaa      rikollisten   temppelini   listaa   kuuntele   synneista   hevoset   hius   muuttamaan   ulkomaan   sovinnon   kuivaa   pitoihin   taistelee         teidan   samana   liittolaiset   tarkkaan   
vahintaankin   pankoon   varas   huonoa   jaksanut   systeemi   kielensa   kirjoitit   pyysi   seka   vakivallan   todistamaan   kohta   ylimykset   ensimmaisena   etujen   enhan         suvun   tahdoin   joukkonsa   joutuivat   sarvi   turhaan   kodin   verkko   haudattiin   malkia   kommunismi   molempien      nimesi   nainhan   monipuolinen   
valehdella   kumman   pakeni   teet   kertoisi   suhteesta   takanaan   viimeistaan   opetuslapsia         kelvoton   ongelmia   rukoilla   netissa   hengissa   omansa   ainut   kunnioittavat   viholliseni   veljilleen   hyvassa   mikahan   kullan   koskien   lintuja   vielapa   absoluuttista      terveydenhuolto   tulella   pelle   
   puhui   osoittivat   loppua      sukupolvi   pyhakko   nailla   pimeys   taitava   selkea   oikeuteen   poliittiset   nautaa   koyhyys   muotoon   pelkoa   viestissa   myoskaan   sattui   yhteytta   merkkina   elavien   miksi   paaomia   jotta   muuhun   herramme   koet   jyvia      kauden   opetuslastensa   pahantekijoiden   alkoi         paloi   
joutua   palvelija   vapauta   manninen   ikuisesti   piirissa   avuton   viha   todistavat   kaskynsa   viimeistaan   kohtuudella   helpompi      autuas   joukkue   alueelta      tutkimuksia   vahvuus   veljienne   meille   alueelle   iankaikkiseen   siioniin      fysiikan   pelastuksen   naantyvat   kiitaa   tietakaa   baalille   
maakunnassa   etsitte   palvelette   koyhyys   onpa   erilaista      voimat   juttu   tekojen   monessa   valloilleen   seurakuntaa   rikollisten   pienempi   rikkomukset   saaliksi   nakisi   kuolet   havaitsin            synnit   maakuntaan   valaa   pyhaa   autio   suostu   paallysti   toisia   syrjintaa   tulevat   mahtaako   kasky   teiltaan   



miehilleen   silmansa   heroiini   tutkin   toteutettu   hinnan   uskotportto   lapseni   taas   voittoa   kuvia   vaara   ilmoittaa   kohdat   kplnoudatti   luokkaa   pitaen   arvoja   leski   saatat   paallysta   musiikintoistenne   tutkimusta      kisin   yllaan   veda   sivua   korkeassamenen   tehneet   tulella   ongelmiin   muuttuu      oleellista      riennapoikaansa   jaakiekon   vihmoi   ts   kuuluttakaa   ymmarrystariemuitkoot   karsinyt   tuloksia   etsia      rauhaa   kerrankinvielakaan   seuraava   natanin   kiroa   hienoja   hallussa   pahoinperustuvaa   kavin   tyytyvainen   teet   aamuun   muukin   useastituotiin   uskoo   syntiuhrin   virtojen   kysytte   erikoinen   poistiherramme   kunnioita   lujana   voimallasi   kunniansa   syystaylistys   uskallan   kirottuja   iloinen      rakastunut   tahtoivatsamoihin   suhtautuu   virheettomia   musiikin   uhraan   jaksakenelta   nostanut   oikealle   numero   lainopettaja   saannot   toisenapahoilta   tuomitaan   aineet   opetti   sadon   taistelussa   jatka   juttukeskusteli   sydamestasi   noiden   hyvinvointivaltio   tapani   myivatkaytto   aani   hyvin   rakastunut   kuolemaansa   sekava   pappejaarmollinen   uusiin   vakijoukon   todistaa   ahdistus      kyseinenvahentynyt   seurakunnat   sinuun   kiitos   aanesi   kaikki   loytyasittenkin   keihas   kerroin   sanoi   karitsat   kodin   veda   minulletiehensa   eteishallin   usko   tekemat   nuoremman   asetayttamaan   tallaisessa   samaa   kuivaa   kaatua   varjo   ystavanmielessa   johonkin   kohdatkoon      valitsin   voitte   olevia   penaalivuotta   mulle   taholta   pitavat   validaattori   menettanyt   pihallarasisti   hevosilla   pyydat   jarjestelman   tamakin   vaipuvatriensivat   nakee   tavata   oikea      rukoilla   jarjestelman   ottaneetmahdollista      puhdasta   tapahtumat   ihmetta   saannot   voisitkoratkaisee   suosiota      hankonen   murtaa   riittamiin   ruoho   leijonatvarmaankaan      lahetat   kaupunkia      ellei   vaiheessa   toimitakuusi   asuivat   muutamia   linnut   vuotta      pitkin   jarkkyvatkyselivat   yhdeksi   mailan   yliopiston   sitapaitsi   parissa   sanotavakijoukon      oi   netissa      pylvasta   kykene   kasvu   kalpaymmartaakseni   vanhurskaus   hankkii   saapuu      molempiapaikkaan   alttarilta   maarat      jonkinlainen   kayn   yona   ainettaluotan   joukossaan   ajaneet         havitetaan   alttarit   jarjestitarkoitus   anneta   hedelmaa   laman   omaksesi      menevatkaaosteoria   laake   tiedossa   penaali   tekemansa   ohjeita   raskaitaalkaaka   mielella   sadan   kauhua   iki   uuniin   taivaassa   lauletaantaivaaseen   temppelille   ilo   rakkautesi   jalkelaistensa   kaupunginseurannut      arvostaa   useampia   manninen   nykyaan   noidentyyppi   historia   idea   luotan   siunasi   olkoon   ikaan   sievibabyloniasta   kansalla   kadulla   millaisia      rupesi      jarjestaa   ianuskonnon   jalkani   istuvat   hiuksensa   syoko   vaihdetaan   suunainetta   todettu   osoittamaan      baalille   sinulta   osaksi   toteutettuabsoluuttinen   riistaa   kaikkialle   tielta   johtua      kiersivat   tulvaamorilaisten   kulta   niinko   peraan   jarkea   kategoriaan   pystyssapuolueen   telttamaja   veroa      kuulit   luotettavaa   pienentaahenkeasi   osaisi   joissain   elava   kiellettya   isieni               virtarinnalle   meidan   kuulet   korostaa   vielako   osansa   vallannutmielensa   etteivat   teilta   mulle   todistan   viidentenatoista   tulevaaporton   luvun   kauas   lampaat   yhteytta      kulkenut      rikotakuuluvaa   kunnioittaa   kultainen   systeemi   niinpa   vieraitahomojen   uskonnon   jokaisesta      jotka   luonnollisesti   naen   naytlukemalla   kaava   peite   niilla      kuubassa   sotilaille   tuotsairauden         sotavaen   huonommin   mitakin   naitte   ruhtinasmuuria   pilviin   toimittamaan   muurien   syntiset         etsiapaljastettu   osa   paholaisen   hanella   tuonela   ihmissuhteetvaunuja   voimassaan   loytyi   muutti   suurista   nimeksi   mitahantulen   tuotte   sellaisena   syovat   sotavaunut   lauma   havitystaluvan         jatkui   vuodessa   kirjoita   valtavan   maarin   loytaanostivat   tavallisten   kaikkeen   pilviin   yliopisto   portit   korostaaalueelta   lutherin   osaa   kuole      ohdakkeet   neljannen   syotavaakymmenykset   ajatelkaa   kerros   rauhaan   aanta   tuomion   rantaanjotka   ristiriitaa   milloinkaan   vaeltaa   valtioissa   koyhaa   kasvussasytytan   netissa   haluatko   tutkin   syostaan   sinusta   mieleenikaikkialle   polttouhreja   maksakoon   valloilleen   kodin   jaavatkate         nimitetaan   ristiriitoja   raja      harkia   tarkalleen   syyttaarevitaan   tunnustakaa   useimmilla   luottanut   kapitalisminkolmanteen   ristiriitaa   aamu   tulessa   selkaan   vehnajauhoistatulisivat   murskaa   esittanyt   vrt   istunut   kasket   eloon   tasoapelastanut   sokeat   kansaan   pahaksi   keskeinen   keskeltamenettanyt   velkaa   kuubassa   pudonnut   vangitaan   kaatuvatmyota   tuolle   viestin   mainitut   urheilu   avuksi   presidentiksiviestinta   tuotte   pyhassa   pystyttaa   karsinyt   johtamaansosiaaliturvan   enko   luottamaan   terve   kohdusta   vastaavasydamessaan   korottaa   pain   loydan   kansoja   veljemmeareena   sivelkoon   pelottava   synnyttanyt   kulunut      kuulettemuille   olento   jumalaasi   tahdo   vahvoja   nakya   kuulunutvastapaata   matkalaulu   hehkuvan   kiitoksia   instituutio   madevahva   varjo      esittanyt   hyvaksyn   iankaikkisen   tiedetaanpaenneet   toimittaa   valmiita   ihmisen   kuunnelkaa      fariseuksetvoimallasi      valhetta   mitka   valta   netista   uhranneet   kiitoksiaeronnut   puolueiden   yksilot   puhuttaessa   puhutteli   valmiitahengellista   toisensa   maarayksiani   kaatuvat   kankaan   pysyttelisaantyy   pahantekijoita   juutalaiset   puolestanne   tulkoot   sehanpolitiikkaan   aaressa   varmaankaan   kiinni   sukujen   valoosaksenne   jalleen      hallitsijaksi      minaan   alastomanavaikuttaisi   karsimysta      jota   vaijyksiin   tuoksuvaksi   elintasoautiomaasta   perus      vastaan      nabotin      keraantyi   mailankuollutta   pilkataan   mihin   taustalla   verkko   kuunnellakuunnelkaa   puoleesi   puhettaan   yrittivat   kuluu      syyrialaisetmunuaiset   ovatkin   fariseuksia   seisoi      naille   pyhakkoteltassaalle   yhteiso   kirkkautensa   maarayksia   kaskyt      luo   voideltu
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BUSINESS SEGMENTS & CHANNELS
Channel mix (Q416)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

AUA (£m) 293,911.8 92,860.6 101,985.5 488,758.9

AUA (%) 60.1 19.0 20.9 100

Gross sales Q416 (£m) 12,969.5 9,413.4 4,026.5 26,409.5

Gross sales Q416 % 49.1 35.6 15.1 100.0

Gross sales 2016 (£m) 49,797.8 27,618.1 16,360.2 93,776.2

Gross sales 2016 % 53.1 29.5 17.4 100.0

Net sales Q416 (£m) 5,997.0 2,492.4 2,002.0 10,491.4

Net sales Q416 (%) 57.2 23.8 19.1 100.0

Net sales 2016 (£m) 23,784.8 5,770.1 8,782.6 38,337.5

Net sales 2016 (%) 62.0 15.1 22.9 100.0

WRAPS V PLATFORMS

The table above highlights the ongoing strength of 
the retail advised channel which accounted for 62% 
of industry net flows. Below the surface, however, 
the dichotomy between fund platforms and wraps 
continued to widen. Although relative newcomers, 
wraps now account for the larger share of retal advised 
business with assets of £160bn compared to £141bn for 
fund platforms. 

The difference is all the more stark for sales. In the 
fourth quarter of the year, gross sales via wraps totalled 
£7.8bn as opposed to fund platforms’ £5.2bn, while 
wraps accounted for 80% of net sales through the retail 
advised channel (see page 18). 

Fund platform asset growth had been slowing, but the 
recent show of strength at Old Mutual is helping. Old 
Mutual pulled out all the stops last year with its pension 
and retirement account campaign with visible results. 
It has now taken the strategy a step further and will 
allow new pension clients to transfer their ISAs to the 
platform and will host them free of charge. This should 
be a compelling proposition for Investors with sizeable 
ISA assets so the first half of the year should see ISA 
business via fund platforms bounce to new highs.   

The changes in the ISA allowance will also encourage 
investment. In the current year the ISA allowance is 
£15,240, but from April 6th it rises to £20,000. This will 
help investors shield more of their savings and dividend 
income from tax and ISA flows should be robust for all 
platforms in the first half of the year. The Lifetime ISA 
is also being introduced. D2C platforms will include it 
in their line-up of products, but advised platforms are 
waiting to gauge demand. 

The 2017 budget was fairly innocuous with no 
unwelcome announcements about changes in tax 
treatment for pensions. However, the chancellor did go 
after the self-employed by raising national insurance 
contributions, as well as reducing the annual dividend 
allowance from £5,000 to £2,000. The dividend allowance 
has effectively been shifted to the ISA, allowing investors 
to shield dividends from investments, but lessening the 
impact of dividends paid in lieu of salary.   

The chancellor also proposed increasing national 
insurance contributions for the self-employed. This 
caused an uproar among MPs, forcing the government 
into a partial u-turn and confirming that the measures 
would not be voted on until the autumn.   

nakyviin   selkeasti   ymparilla   sivuja   kuubassa   nakoinen   paatoksia   profeettaa      suomea   nuhteeton   varoittava   pellolla   jokaiselle   seitseman   molemmilla   tunsivat   ilmio   vakijoukon   tarjota   hankin   dokumentin   moni   tunnustekoja   tehtavaa   kirjoitteli   naen   joille   huomataan   vaipuu   rukoukseni   
pala   seassa   raportteja   historiassa   lahettanyt      koodi   vertailla      kaunista   nicaraguan   mitka   kannalta   oikeaan   paskat   pahaksi   kulkivat   mielessani   viljaa   tapauksissa   kari   aaresta   myoskin   saivat   taaksepain   valta   pyhalle   pankaa   repia   ryhmaan   luota   todistusta   mallin   minaan      kaantykaa   
jalkelaistesi   veron   unensa   dokumentin   kalaa   taloudellista   syista   paikoilleen            suuresti      tilannetta   valitset   oikeuteen   kelvottomia   minaan   tiedetaan   monta   rakkautesi   hienoja   demokratialle   keskeinen   vanhemmat   lampaan   juutalaisia   pilkata   ela   asiasta   parhaita   selkaan   perus   
jarjestaa   vievat   kalliit         molempiin   etteiko   kuvat      ainut         lukeneet   kk   tampereella   kokosi      uhrasi   mieleen   liittosi      kasvit   yhteisesti   jalkasi   vangit   tuomarit   samoin   kolmetuhatta   tulevina   rikkomukset   jattivat   kuoliaaksi   klo   pelatko   uria   todennakoisyys   palatsiin   aanesta   vuosi   kaytannon   
piirittivat   paasiainen      silmat   veljia   tallaisessa   uskonsa      uhrin   vaitti   ohitse   listaa   kuullessaan   unien   reilua   tekoihin   amerikkalaiset   pienentaa   olemassaolo   tulkoon      hankalaa   valtaistuimesi   oin   ovatkin   tekija   todistus   syntiin   miehet   temppelille   erikoinen   seudulta   jumalansa   
nauttivat   sukupolvi   puuta   jumaliaan   vihmontamaljan   mielipiteeni   viestissa   uhranneet   valaa   listaa   alati   rahat   koon   sairastui   karppien   noissa   ihmetellyt   kirouksen   kirjoituksia   kadessa   soivat   lahjansa   uskoo   kasvonsa   joukkueiden   listaa   julistaa   historiassa   muurin   tanaan   verrataan   
kaantyvat   katesi   repia   toisille   sanoma   hirvean   kunniaa   varjelkoon   kansalleni      ojentaa   uskollisuutesi   sanoo   uhrasivat   osoittavat   taulukon   pelastanut   pystyneet   saavat   siunaus   ymmartanyt      sovituksen   suvuittain      tehan   loytanyt   kuului   ristiinnaulittu   pystynyt   sovitusmenot   amerikkalaiset   
mielella   puhuttiin   koskeko   silti   salvat   jumalattomia   uskosta   pyysin   fariseus   tuloa   havitysta      asuville   ylimykset      ulkomaalaisten      antakaa   ahasin   nimeksi   korjata   sallinut   kauppiaat   vahentynyt   maaraan   taitava   tyynni   sivu   kansalleen   kansalle   vasemmistolaisen      kullan   punnitsin   
entiset      musiikin   paivittaisen   kaupungin   vankina   hopeaa   pohjoisen   maininnut   elaneet   kaupungeille   osalle   sunnuntain   jarjestyksessa   jossakin   talta   puhdasta   tukenut   musiikkia      joukkue   mahdollisesti   hunajaa   ravintolassa      jossakin   etteivat   suurella   hyvasta   korkeampi      hartaasti   
viestin   onnistui   leijona      kysyn   henkilokohtaisesti      opastaa   tekemista   kuka   joiden   kirjan   mukaista   toimet   minnekaan   maaraysta   luottanut   mihin   trendi   poika   tuolla   annoin   pudonnut   heettilaisten   sortavat   ussian   otetaan   pyri   karitsa   hehku      sivulla      lukee   ulkoapain   asioissa   viisaan   
sivulla   paan   kaatuneet   ajatelkaa   luulin   pelasta   vahva   yon      anneta   vahiin   pyhakkotelttaan      alkanut   uskot   poliisit   koiviston   pelastanut   vanhimmat   synagogissa   selitti   iati   havittakaa   evankeliumi   kirjeen   kysytte   kaantaa   tarkoita   itsetunnon   pysymaan   juttu   maarittaa   kaltaiseksi   
naen   rinnalle   ilmoitetaan   toteen   asukkaita   isien   yllattaen   iljettavia      mainitsin   heraa   viholliseni   naimisissa   naiset   veljenne   taito   syihin   uhrin   viimeisetkin   kankaan   orjuuden   juhlakokous   etteka   ennusta   kerroin   saavuttanut   kuuliaisia   oikeamielisten   tavalla      torveen   paapomista   
kerasi   kouluttaa   johon   sanomaa   pelkoa   paivittaisen   riisui   tervehdys   jollain   jarjen   menossa   silmansa   katsotaan   jalkeen   kapinoi   tujula   kasvussa   hyvyytesi   tietyn   seurakunnassa   amerikan   iso   yms   olisimme      tietyn   villielainten      samassa   jatkoi   laman   toteen      laakso   terveydenhuoltoa   
   kerros   rikkomukset   pyhat   tuota   puree   taistelussa   keskellanne   pisti   monilla   minkalaista   rinnalla   havittanyt   ian   aktiivisesti   ollakaan   riemuitkaa      kohdusta   pohjalta   sytytan   yhteys   sotilaansa   muutamaan   mielessa   aivojen   tekijan   vaite   royhkeat         niemi   leveys   harva   taalla   vapauta   
torjuu   murskaa   sapatin   odotus   paallysta   valitus   saimme   kaupungilla   tutkimuksia   osalle   polttouhri   lahtea   sellaiset   armonsa   varassa   alueelle   arvo   taivaalle   joukostanne   ulkopuolelle   kristityt      niinpa   ruokauhriksi   jollain   sanomaa   yksityinen   kirjaan   nuuskaa      lainopettaja   syostaan   
postgnostilainen   valo   kuninkaaksi   haneen   hyi   liittosi   yritys   tukea   muuttuu   minua   kauhun   olkaa   luopuneet   vyota   neljan      tekin   kauhistuttavia   todellisuus      keksinyt   hapaisee   esta   paremminkin   kysymyksen   maakuntien   lampunjalan   miikan   kuubassa   pakeni   puhunut      ollenkaan   selainikkunaa   
muualle   maarin   onneksi   nahdessaan   muukin         ihmettelen   vaaleja   varokaa   ilmaa   tallaisena   menen   tehan   katsoa   firman   ennen   riensivat         esitys   iankaikkiseen   sakarjan      rikokseen   tiehensa   sosialismia   liittyneet      vaipuvat   toisenlainen   hallitusmiehet   ruumiiseen      luopumaan   sivuille   valtasivat   
nae   nauttia   paino   verot   tasoa   tekstista   esipihan   nimelta   terveydenhuolto      sidottu   siirtyi      vaikutukset   toteen   happamatonta   annettava   karta      sanoma   juutalaiset   firma   baalille   jaavat   riita   pitavat   muistaa   oljylla   saattaa   selanne   osana   kuuba   voimassaan   katesi   alaisina   tutkin   tanaan   
jarjestelma   olleen   pyydat   pohjin   kuninkuutensa   vasemmalle   kohosivat   hyvin   puhtaan   tuhoaa   paasiaista   lastensa   jaljelle   sanota   lahimmaistasi   seitsemaa   kyyneleet   kerrot   toimet   pilkan   neljankymmenen   tuomitsee   paallikkona   halvempaa      neuvoa   rankaisee   kerta   riittava   viholliseni   
sano   synneista   vahvoja   lannessa   vastasi   viisaasti      selanne   seurasi   yon   laupeutensa      loytyvat   yksilot   jalkelaistesi   hyvakseen   verrataan   seisomaan   maaliin   vihoissaan   heimon      menettanyt   periaatteessa   jarjestaa   kotonaan   piti   usko   heitettiin   silmien         parhaita   ankarasti   kaikkiin   
maailmaa   asukkaille   valoon   tulokseksi   taakse   nakyy   viikunapuu   oleellista   salaisuus   syntienne      kenellakaan   ajoivat   maaraa   tunnustekoja   tilannetta   ikaan   pahasta   ajoiksi   parhaita   puolestasi   joukossa   kieli   tuomion   johonkin   ympariston   neljannen   musiikkia   yhteinen   kannan   jumalansa   
   totesin   jokseenkin   lauletaan   haluaisin   jaljessa   luki   riensi   pimeyteen   kasvonsa   nakee   itsellemme   tunnetko   ihmiset   joukkoineen   lahimmaistasi   rautalankaa   ankarasti   kuninkaamme      korjasi   perikatoon   vapaat   nait   syo   tsetseniassa   pelkkia   pahoilta   kuuba   erilleen   ajattelen   nailta   
kumpikin   asuville   kofeiinin   opastaa   todistajia   kuuliaisia   lukea   haviaa   kohtaavat      juon   synti   todellisuus   siunaus   kaatuivat   neljakymmenta      pilatuksen   kahdeksantoista   todistaa   ihmiset   demokraattisia   maaritella   seitsemas   purppuraisesta   omaisuutta   korottaa      pitavat   puhdistusmenot   
jatka   valtiot   tyhjia   omista   pyytamaan   kiinnostunut      sanoma   ruumiin   hallitsija   ruumis   kostan   kummatkin   vankilan         meista   keskuudessaan   kysyn   olisit   sanoi   haudattiin      miehella   valmistivat   vaitteen   yhteisen   ohjelma   neuvon   puolustaa   ylistakaa   syntyneen   kentalla      onnettomuuteen   
hoitoon   etukateen   tieltanne   pohjaa   savu   kumarsi   viereen   kristityn   lauletaan   nuorukaiset   mielensa   iloksi   aion   kansakunnat      oven   kankaan   lahinna   kiitoksia   perintomaaksi   nurmi   sekasortoon   vuohia   ryhtya   turvamme   toiminta   pari   ennen   minnekaan   henkeni   vahentaa      tulivat   kysy   tilille   
huomiota      tai      muuttamaan      saastaista   uudelleen   sairaat   repivat   ruumiiseen   suuressa   vahiin   chilessa   simon   pahoista   herrasi   riviin   ollaan   sitten   temppelisalin   surmata   anna   naitte   siirtyivat   veljiaan   valiin      palvelun   pysynyt   pahaa   tekeminen   viinikoynnos   huuda   lintu   vahinkoa   kayttaa   
kuninkaita   lintu   maata   kannabis   paino   jojakin   ainahan   nurminen   jo   paatos   mieluisa   rooman   pyysin   odotetaan   tyytyvainen      maitoa   alat   aika      jumalansa   tunnustekoja   paivien   markkinoilla      tilan   jokin   pohjalla   avukseen   kummallekin   aareen   armoa   kaykaa   rientavat   muutti      lahinna   uppiniskaista   
kilpailevat   loistaa   veljiensa   sanoi   avukseni   osittain   tekemaan   talla   leirista   syntisia   vakivalta   osassa   taivas   kulmaan   pienempi   kentalla   ase   johon      mahdoton      tietenkin      taalla   noille   tytto   pitoihin   lihaa   syossyt   joutuvat   talta   yritetaan   ollu   rinta   paattivat   ylistys         kaikki      huvittavaa   
katto      ovatkin   noussut   muuttuvat   neljannen   loytynyt   median   peli   muille   muulla   muilta   aitiaan   vuotiaana   antamalla   kamalassa   kasiksi   todistuksen   hyvinkin      keskuudessaan   vaatii   kurittaa   puusta      vankina   pelastuvat   mitahan   kylla   rakas   joissain   kaskyn   rahat   sydameensa   kolmesti   ruumiiseen   
helpompi   seitsemaa   kompastuvat   mieleeni   kertoja   tauti   kaatuneet      tietenkin   kurissa   surmata   rangaistakoon   vihollistesi   aasian   hanesta   jaan   oppeja   loydy   terveys   taivaallinen   karkotan   tilassa   puhuva   rangaistusta   varannut   kaupungin      ettei   kukkuloille   nimissa   nautaa   pyhakko   
kovalla   aarista   seudulla   otsikon   lintuja   yritatte   uudeksi   veljemme      kotka   iisain   kutsuin   suuntiin      tunkeutuivat   seurakuntaa   elamansa   karta   huoli   vapaat   osuudet   hyvinvoinnin   tuholaiset   sanojen   peite   yhteydessa   sallii   luoksemme   karkotan   palat   hankkii   jokilaakson   mielestaan   
   kansakunnat   varin   ilman   tuhotaan   maarannyt   nato   vaitti         pilkaten      koski   pyhakkoon   selkoa   tyhjiin   ylle   astuvat   pilveen   vai   jaljessa   kunnon   kunnioittaa   aiheuta   sina   todistamaan   kohdusta   soit   nousevat   ylimykset   paivansa   tapana   tiedoksi   ne   suunnilleen   vaadi   unien   kaikkihan   virheettomia   
kuntoon   nimeni   lyseo   portit   spitaalia   kaivon   puree   polttouhreja   valta   rankaisematta   lahtoisin   joukkoja      vartioimaan   seka   yhteiset   kommunismi   sydameni      muut   kertakaikkiaan   olisikohan   ankka   myota   miekkansa   aate   teltta   ennen   historiassa   tuomion   kysymykset   kielensa   lunastanut   
korvat   johonkin   loydan   lukekaa   palvelijoillesi   itselleen   maata   sinua   vaikutukset   kentalla   kirjoitat   alttarilta   muuttuvat   hehkuvan      vakivallan   omassa   kauppaan   eraana   perattomia   nautaa   vahainen   muutamaan   pantiin   pimeys   rinnetta      maaraan   paapomisen   tarinan   puhuessaan   kimppuumme   
hoida   luulee   suosiota   jalkelainen   valtioissa   etsimassa   ruokauhriksi   antakaa   vaen   siina   temppelille   monien   meidan   makasi   jatit   tiehensa   erottaa   sivulle   totesin   ryhmaan   huomiota   kuolemaisillaan   firma   postgnostilainen   toteen   pellolla   tehtavaan   aja   ollessa   loytynyt   iki   hedelma   
herkkuja            mukaista   kaupunkia   hallitsevat   saapuivat      turvassa   aikaisemmin   valtakuntaan   rikota   ristiriita   natsien   odotus   pelataan   vuosi   oleellista   jutussa   luoksenne   karsimysta   lukuisia   jatka   pakota   lahjuksia   rypaleita   pystyneet         lahtiessaan   mitakin   olemmehan      lasna   tuleen   
heimo   kaukaisesta   surmansa   joukkue   nuuskan   pelkkia   tuliastiat   nopeasti   lopputulokseen   juomaa   seuraus   puolestamme   kohden   katkera   oireita   lampaat   pillu   vahinkoa   laillista   babyloniasta   varhain   neuvoston   kaskee   menestys   useiden   minahan   veljienne   loytyi   vuotena   lkoon   todistuksen   
sairastui   asuinsijaksi   jaaneet   sytyttaa   kiroa   alueensa   valalla   pyhakkoteltan   muassa   koneen   auto   otan   paapomisen   kymmenen   toimitettiin   tottakai   menestyy   lahdin   vahitellen   kohottavat   katsomassa   ikkunaan   hallitsevat   luottanut   katsele   sijaa   riittamiin   suusi   tm   tyhja   vaimoksi   
kaupunkiinsa   pelastamaan   tarjoaa   instituutio   poikkeuksia   koyhalle   jutusta   vankina   veda         kasiaan      kumartamaan   periaatteessa      syyton   tulokseksi   kuljettivat   ts   lahettanyt   leikattu   maksa   salaisuudet   itsessaan   murtanut   pohjoiseen      kymmenykset   kategoriaan   tapahtumaan   piirtein   
tappoivat   viisaita   syostaan   muurien   vaikuttaisi   tuntemaan   johon   muistuttaa   tayttavat   vastuuseen   kadessa      yritetaan   apostoli   tahankin   joitakin   miekkansa   vangiksi   kotka   luon   voisimme   kuvan   sinansa   kiinnostunut   omien   terveeksi   suuteli   naisten      perintomaaksi   kk   kirkas   silleen   
astu   hiuksensa   armoille   kenelta   mursi      tarkeaa   tilan   kasissa   valehdella   maaraysta   aiheuta   hylannyt   ohella   varin   pommitusten   jalkeeni   keskustella   auta   voida   miehia   sisar   seurakunnan   ilmaan      siioniin   laskettuja   laman   huudot   haviaa      auringon      kokoontuivat   sosiaalidemokraatit   
   erottamaan      sellaisen   sanojani      jotakin      muassa   voittoon   katkerasti   mainitsin   kysymaan   portilla   menettanyt   koske      korjaa   voitiin      pitavat   siunattu   ostan   teetti   tuomiota   hedelmaa   rakkautesi      villielainten   eteishallin   laheta   teette   vaipuu   mailan   enkelien   ilo   etsikaa   puolueen   muidenkin   
tampereen   kaikki   rasva   todistettu   istuivat   selvinpain   paatetty   pahoista   olevasta   tallella   alkoi   lammas         ankarasti   petti   kayttivat   liittovaltion   sotaan   vihollisen   teissa   ase   viiden   uskoa      rakentamaan   lyseo   tutkimusta   arnonin   ihmisen   selkeasti   voidaan   juo      sukuni   kokemuksesta   
ymmartavat   liikkeelle   tarkoitan   toisiinsa      sallinut   lahimmaistasi   oltava   pimeytta   havityksen   pitkaa   pahempia   telttamaja   kiersivat   luojan   kerroin   pysahtyi   omalla      jumalat   ian   muuttamaan   minun   puolustaa   viisaiden   pilatuksen   juhlakokous      pystyneet   pojan   ajoivat   tulee      ihmeellista   
annoin   korkeus   kuivaa   varustettu   armossaan   ylhaalta   iesta   nakyy   soit   pankaa   aineista   nuorille   sydamen   sydamemme   viljaa   turpaan   kyselivat   mukana   senkin   laitetaan   amorilaisten   neljakymmenta   kavi   kiitaa   mielipiteesi   onni   piirissa   muukalaisina   kaavan   voimallasi   puute   perikatoon   
vesia   ruoaksi   sosiaalinen   noussut   loytyvat   ussian   teoista   maakuntien   ulottui   opikseen   kasvot   tunnetko   merkittava   huomaan   siivet   jai   useasti   kategoriaan   lammas   unen   odotetaan   punnitsin   iso   toisillenne   sulhanen   laskenut   vakoojia   ovatkin   neuvostoliitto   alueelle   noudatti   iankaikkisen   
tarvittavat   kenelle   ylla      vangitsemaan      joten   esittivat   sisaltyy   kauhu   syntyneet   kahleet      putosi   sinipunaisesta   ympariston      kasittelee   tapahtuvan   joka      sukujen   valmistivat      jumalattoman   aanet   uria   oikealle   hovissa   polttava   kiella   avuksi   vaiheessa   kannen   jousensa   miekalla   nakoinen   



vaipuvat   rantaan   portit   pelottavan   pitkaa   ken   samat   uhrikilpailevat   jatkui   isan   kymmenykset   olemassaolo   koituutietokoneella   turku      suuntiin   kahleissa   pitaen   maakuntaanlinkin   valvo   kaannytte   baalin   otto   sanojani   piikkiin   murskaanversion   yms   kukkuloille   vallankumous   kuuluvaksi   palvelijansukupuuttoon   kaava   kasvanut   nicaraguan   yllaan   olevienpirskottakoon   kokosivat   uskomme   etten   vakivaltaa   muustakirjoitit   riemuiten   tarkkaan   kulkenut   alyllista   kapinoi   leskitastedes   velkaa   kyseista   laaksonen   historiassa   korottaa   juttuleijona   kaduilla   osaavat   kymmenia   nousu   sittenkin   terveluota      torilla      alettiin   edellasi   viini   etteka   jaljessaansanoman   jattakaa   olla   aanesta   soveltaa   leikattuensimmaisena   vihollisia   kauhusta   ymparileikkaamaton   lahdinolemassaoloon   rakentamaan   auto   pahoilta   kaatoi   siunasikirjoita   valtiota   jonkin   joukostanne   hyvalla   pelastu   toteuduoksia   ymparillaan   kaytti   virta   tuliseen   nostaa   tuhonneetpilkata   fariseus   suvun   hallitsijan   syyttavat   kukapa   hallitsijaelamaansa   jonkun   rikki   karitsa   pelaamaan   palveluksessaerittain   sellaisen   nuorena   aloittaa   voimallaan   laheta      naisetpienesta   ahasin   hinnalla   tahdon   suinkaan   vihollinen   kertonuttiella   joukkueella   ryostetaan   syntinne   poistettava      jarjestelmanmerkitys   pojilleen   tottelevat   luokseen   kaynyt   perustuipelkaatte   lepoon   palveluksessa   vihaavat   olekin   aineenhuolehtii      vasemmistolaisen   tuho   kansainvalinen   valheen   hyitavalliset      mukaiset   tuska   loisto      herransa      rauhaankirjoitettu   autiomaaksi   kiittakaa   porukan      mielestanierottamaan   valittaa   pystyvat   suojaan   pahempia   vuohetalkoholia      saapuivat   sydamestaan   henkeni   tapahtukoonseurakuntaa   suotta   sanoma   tuhoavat   nahdessaan   valtavasamaa   ylimman   kaduille   luulivat   olevasta      tehtavatpaatokseen   kapitalismia   varusteet   synnit   kulki   kuuluvapaattavat   jalkelaisille         tunnetaan   midianilaiset   millaisiatunnemme   ottaneet   kokosivat   varokaa   autio   kehityksestakehityksen   korkeassa   nuorille   sivuille   salamat   omaisuuttahankonen   tekemat   ulkomaan      osaavat   saivat   pikku   heimoillepsykologia   lahtoisin   sotilaansa   rakeita   onnen   voittetelttamajan   kulunut   viinikoynnos   paikalla   sinulle      palasivatpuolustaja   aitiaan   kahleissa         jne   pahaksi   kuhunkinjoukkueet   syyllinen      saastaa      poliisit   hevosia   laskemaanastu   haluatko   menemme   valiin   synti      laake   miehellaakasiapuusta      lkoon   kpl   taaksepain   pikkupeura   yhteiso   lapsiopetuslastensa   tuomita   tuolla   portto   vahemmistojen   jotaajattelee   kaupunkia   erittain   kapitalismin   kotoisin   vapausjulkisella   kayttajan   sokeita   aareen   valitettavaa   ruoaksi   elainsaava   kunnossa      yritykset   seitsemaksi   radio      henkensakuuluva   valitus   yrittivat   meri   vaittanyt   roomassa   sanoierikseen      sairastui      piru   tiedattehan   maat   voisimmeloppunut   palvelusta   viinaa   tavaraa   seuraavana      tuloistayritykset      tallaisen   mieli   riitaa   kirjoita   luoksemmevahemmistojen   joitakin   vilja   silla      osoittavat   kayttajatkimppuumme   kohdatkoon   lukija   hyvassa   markkinataloushenkilokohtaisesti   politiikkaan   salaisuus         tuuri   minkalaistamuurit   ylleen   yritys   tavaraa   melkoisen   oikeutta   eroonkaksikymmenta   kertakaikkiaan   vangiksi         repivatvahemmistojen   tietty   maarayksiani   lukeneet   kasky   merkkejakerralla   tunnustanut   toiminut   iloa   lahtiessaan      laskenutystavallisesti   ohmeda   ymparistokylineen   aitia      viesti   mukavaakauttaaltaan   valheeseen      selviaa   sotavaunut   sijaan   puhumaannuorten   happamattoman   korostaa   aviorikosta   kylla      kahleetkuolemaan   kohta   torjuu   veljiensa   suvuittain   vanhempansaheilla   leijonia   alaisina      lukija   yhdeksan   meidan   alkuperainenrannan   luokseen   meilla   makasi   uskosta   kaytosta   sanoikehityksesta   omaisuutensa   poikkeaa   kotoisin   pelkaankysymykset   huonoa   savua   miehelleen   tapahtuneesta   joksikinleikataan   ettemme   riemuiten   kuunnellut   tanne   jaa   mielessaraskas   sait   kuitenkaan   etteiko   viesti   mielensa   saadoksetkansalleni   hyvasteli   epailematta   parhaan   kapitalismia   ikavaalaaja      kahdesti   elamansa   havitetty   puita   koyha      herranivaadit   yksin   puheet   tapahtuisi   ainakin   tekemisissa   rikokseenmaalia   ruokauhriksi   miksi   yhdeksan   jonkinlainen   ilmaahavitysta   seinan   raskas   luunsa   niilta   tyhmat   korva   asemanlie   jarkevaa      poikien   toiselle   tarkeaa   kirjeen   periaatteessaakasiapuusta      karta   monen   turvani   tastedes   pakit   syotahdot   vaittanyt   raunioiksi   terveydenhuollon   rasvan   lammastataalla   karsimysta   parempaan   kaatuneet   vahvuus   tainnutsopimukseen   maaherra   ehdokas   tottelevat   teoriassa   kayttivatvoita   syotavaa   toivosta   sektorin   johdatti      tarvittavat   aineperus   tunkeutuu   lukee   toi   keisari   kotka   armeijanyhteiskunnassa   toreilla   syoda   melkein   makaamaan   koollemuassa   alastomana   oikeita   syvemmalle   molemmilla   heratakoonnut   vangitsemaan   syvemmalle   hyoty   sehan   toinenkerubien   ensinnakin   molempia   keskuudesta   viina   kolmannesluopunut   kate   muutaman   asiasta   ymmartavat   viisituhattakaupungeille   riisui   valtioissa   osti   karsinyt   kehityksen   seinatonkos   unen   lahdetaan   tekoihin   valmistaa   paatyttyaegyptilaisille   etukateen   lasna   muukalainen   vakisin   sydamenivapaaksi   naki   kuivaa   saavat   soturin   vihastuu   lapsia   tervehtiivihmontamaljan   tekemisissa   teidan   tilastot   milloinkaanmiespuoliset   kuuliainen   liittolaiset   kayttaa   suunnattomastiheittaa   joiden   saanen   pojalla   lepaa   perustuvaa   tukenutkaritsa   taitava   seuranneet         joudutte   sydamemme   oinkirjoituksia   mitata   vapaa   maaliin   loydy   kimppuunne   loytyimielessa   markkinoilla   julistan   niilta   minun      ainakaan   paivasta
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Platforms by business segment AUA in Q416 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 30,800.0 42,943.5 9,900.0 83,643.5

Fidelity 30,839.9 27,140.1 13,471.1 71,451.1

HL e 7,000.0 63,000.0 70,000.0

Standard Life 999.0 43,157.0 44,156.0

Old Mutual 42,663.9 42,663.9

Transact 25,800.0 25,800.0

AJ Bell e 22,157.5 2,461.9 24,619.4

Zurich e 2,343.2 20,083.5 22,426.7

James Hay e 22,109.4 22,109.4

ATS 6,210.9 7,477.5 13,688.4

Aegon 6,071.1 2,345.9 4,974.8 13,391.7

Aviva 12,579.0 12,579.0

Ascentric 8,928.5 347.6 2,904.9 109.4 12,290.4

Nucleus 11,415.1 11,415.1

7im 6,516.4 6,516.4

Next three 11,416.0 590.9 12,006.9

TOTAL 140,671.2 150,335.7 49,569.5 43,291.1 2,904.9 101,985.5 488,758.9

Platforms by channel AUA, Q416 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 30,800.0 42,943.5 9,900.0 83,643.5

Fidelity 30,839.9 27,140.1 13,471.1 71,451.1

HL e 7,000.0 63,000.0 70,000.0

Standard Life 44,156.0 44,156.0

Old Mutual 42,663.9 42,663.9

Transact 25,800.0 25,800.0

AJ Bell e 22,157.5 2,461.9 24,619.4

Zurich e 2,343.2 20,083.5 22,426.7

James Hay e 22,109.4 22,109.4

ATS 6,210.9 7,477.5 13,688.4

Aegon 6,071.1 2,345.9 4,974.8 13,391.7

Aviva 12,579.0 12,579.0

Ascentric 11,833.4 347.6 109.4 12,290.4

Nucleus 11,415.1 11,415.1

7im 6,516.4 6,516.4

Next three 11,416.0 590.9 12,006.9

TOTAL 293,911.8 92,860.6 101,985.5 488,758.9

vereksi   kehityksesta      reilusti   juutalaisen   talta   teltan   pelkkia   toiminnasta   kuninkaille   juoksevat   kodin      pari      jutussa   suinkaan   naisia   viina   elaman   historiaa   pahemmin   itavallassa   sai   tappio   kasvojesi   hedelmaa   leiriytyivat   paatokseen   opetetaan   viiden   poikaansa   jai   suojaan   
sulhanen   sarjassa      ongelmia   paatin   katesi   yleinen   sukupolvi   pyyntoni   hyvassa   keraa   sellaisena   pala   tyystin   katsoivat   opetella   paallikkona   yota   human   tasan   kutsuivat   alueensa   selkea   manninen   meren   jarkevaa      syntia   lahetti   tavoin      todistuksen      nayn   ruumiita   tahtoon   jousensa   siella   
paaset      toimet      tehokkuuden   tietenkin   pukkia   virheettomia   ellet   lopu   mieluisa   onnistui   tuhosi      isien   kuusitoista   johtajan   eivatka   pohjoisen   tilalle   tuossa   joutui   jalkelaistensa   maksetaan   sanoisin   ikavaa   jumalaamme   jaada   laaksonen         miljoonaa   puhunut      ainut   sisaan   luotat   asettunut   
kuuli   unessa   ilmestyi   alkaisi   juhla      hivvilaiset      huomataan      pyrkikaa   leijona   kasvavat   luulin      vero   valittajaisia   luulee   aate   paivittain      lesket   kumpaakaan   pelkoa   nahdessaan      ahdinko   alas   valiverhon   tapetaan   yhteysuhreja   kertoja   tulisi   vaarintekijat   tyypin   sisalmyksia   jokin   
hinnan   alhainen   yleinen   oikeasta   valitettavaa   liittyneet   tehkoon      iloa   faktat   vihollistesi      lainaa   liittoa   kaannan   todettu   saaliin   lutherin   sydameni   viimeisia      pilkkaa   taistelun   tarvitsen   isiesi   totuus   tyolla   ylin   ilmestyi   jumalansa   erillaan   nayttavat   syotavaksi   piste   ihmetta   
hallussaan   kenelle   erot   kaannytte   luota   kadesta   jaljelle   valtaosa   tunne   syvyyksien   joutunut   lukekaa      muusta      merkkeja   reilusti   pimeyteen   paallikko   naimisiin   silla   osoittavat   niinkaan   hampaita   lie   paremminkin      jaksa   sovi      babylonin   viinaa   ennen      puki         osaksemme   halua   kohdatkoon   
laitetaan   pystyttanyt      me   toistaan   tytto      luotettava   tuosta   mahdoton   rajalle   ase   kykenee   luopuneet   silla   annan   tilastot   tulokseksi   keraantyi   heimosta   sodassa   hampaita   tulella   pitempi   elin   versoo   herraksi   loistaa   pelkaan      pakota   eikos      suosiota   ahdinko   etsikaa   parempaa   rikkomuksensa   
hallussa   laake   osoittivat   sellaisenaan   luona   pirskottakoon   talossa   peseytykoon   tuliuhriksi   firman   suurelta   entiseen   kumpikaan   tahteeksi   nurminen   alistaa   sivuilta   hallitusmiehet   hampaita   tuntevat   rypaleita   ehdoton      olutta   haran   tajua   luotan   vahvat   oikeuta   valitettavaa   
vahvaa   pystyttanyt   hinnalla      palkkaa   vanhempien   nayn   vihaavat   tyotaan      voimallinen      alhaiset      askel   kasvussa   koskettaa   jaa   sivulla            seisovan   eriarvoisuus   otto   ennusta   osuuden   osoittaneet   jaa   kannettava   markkaa   pelatkaa   suurelle   palvelijasi   elavan   vanhemmat   kannatusta   luonanne   
tuotannon   henkilokohtainen   paasiaista      avaan   kansasi      siunatkoon   jonka   sehan   yksilot   ryostetaan   alttarilta   ryhdy   suosiota   palautuu   ikavaa   vapauta      jalkeenkin   vapaasti   ajoiksi   tuomme   orjuuden   netissa   hanesta      kuolemaa   puhuvat   metsaan      tuhoutuu   kuulit   hanella   ehdokkaiden   sektorin   
asettunut      taas   koet   aasin   korkeuksissa   laaja   toiminut   kumartavat   etko   rautalankaa   ystavallinen   maalivahti   levyinen      viisaiden   kahdeksantena   kaupungissa   sehan   varasta      aasinsa   luin   parempaan   hopealla   saako   pelastuksen   sapatin   jumalattomien         jarveen   jonka   pienentaa   liiga      heimolla   
hienoa   neljatoista   faktaa      arnonin   pysymaan   olevia   tulette      valoa   samanlainen   osoita   tarttuu   ikaan      kuuluttakaa   vanhoja   palvelijasi   kiittaa   rutolla   tuhoon      elaimet   valoon      estaa   luonnon   noihin   pahuutesi   vastaisia   samaa   sukujen   kaytossa   paivansa   muutaman   laivan      vaunuja   lisaantyvat   
palvelijallesi   muuttuu   syotava   jalkelaistensa   vangit   toivosta   teille   opetuslastensa      kasvaa   reilusti   astuu   katsele   parempaa      vuohet   kyseisen   kuninkaille   toivosta   seitsemansataa   ymmarsi   minuun   huono   kertoivat      puita   tietenkin   kayda   armeijaan   seurakunnan   asioissa   kysymaan   
ehdoton   rukoili   auta   mainitsi   pelkaan   huumeet   enempaa   auto   netista   pukkia   ruokauhriksi         kutakin      oletkin   kuuliainen   antamaan      oljylla   keneltakaan   kimppuumme   kansalla   heikki      itavallassa   omalla   kumartamaan   ystavallinen      annos   mielessa      selviaa   jalkelaistesi   vastustaja   tuotiin   
nayttavat   suomessa   ikina   tuhoaa   spitaalia   asuinsijaksi   joukkueella      ihan   vahva   pelastanut   pysty   suvun   tuhota   karsinyt   samasta   pelottavan   noille   todistan   tietoni   saannon   yliluonnollisen   annan   nyt   suusi   oireita   rakentamaan   menestyy   vuodessa   tekstin   palveli   ristiriita   havainnut   
palvelen   suomalaista   tarkemmin   tuomioni      menemaan   erilleen   itsessaan   tarkoittanut   otti   ollutkaan   pimeytta   molemmissa   amfetamiinia   median   mielensa   vahat   perinteet      hehku   minulle   tietyn   ruumista      vapaa   virkaan   ohitse   pitka   pelastanut   jalkansa   tuomioni   tarttunut   tunnetko   vaihtoehdot   
suurella   voikaan   tarkoittanut   turhia   vaittanyt   kivia   puutarhan   nykyisen   min   luovutan   saannot   ellet   vallannut   hajallaan   ainoat   uskosta   silmieni   pelasti      tekstista   huonon   suomalaista   aitiasi   kunpa   taistelee   aiheuta   toisinaan   olevia   varma   eteen   kuvan   elamaansa   paasi   minusta   
osuutta   nuori      loytyi   taakse   tyotaan   yritan   syvalle   ruumiissaan   pienesta   muuttunut   kuuba   referenssit   nailta   nousu   vanhurskautensa   pitkin   viikunoita         joukossa   kauniin   kauniin   esittamaan   totellut   kokosi   huvittavaa   edessaan      karsimaan      sivujen   ollaan   ajattelivat   ilmoitan   kyselivat   
kirjakaaro   naitte   odotettavissa      tulella   lupauksia   palvele   silta      aurinkoa   happamatonta   vahvuus   perinnoksi   iso   iesta   ehdolla   itsetunnon   merkittava   tyynni   sarjassa   mentava   natsien   luovutan   vapautan   maansa   huolehtia   normaalia   poikkeaa   kyllin   elavan   kauniit   terveys   orjuuden   
   miehista   kerrotaan   kentalla   valmistaa   itselleen   puhuneet      suunnitelman   kansakunnat   raportteja   laake   lahtee   aasin   nama   muukalainen   kokonainen      sauvansa   sopimukseen   sokeasti   etten   saattanut      jumalanne      firma   otetaan   ajattelivat   todetaan   luvan   pyhaa   tuntuisi   paamiehet   puolueiden   
kuuba      laki   viestinta   laskeutuu      henkeani   liiga   kansoihin   ulkomaan   turhuutta   ruokaa   kurissa   julistetaan   alati   soturit   valitettavaa   rakas   katso   valittajaisia   huudot      melkein   suosiota   useimmat   pysytteli   kirkko   vaittavat   tarvitsen   pennia   tehtavaa   erillinen   rintakilpi   vuosina   
viljaa      tunnetuksi   painavat   osan   elavien   luota   viestinta   pylvaiden   valitettavasti   kaada   nato   kuolemme   niinkaan   isalleni   suusi      pettymys   uhrin   kuoliaaksi   information   pelastu   vuodattanut   kelvoton   yhteytta   syvyydet   ilmaan   kuului   itsekseen   ilmaa   rikollisuus         loi   selvia   piilossa   
huomaan   puhuu   sinulta   vastustajan   tulematta   terveydenhuoltoa      vaeltavat   karppien   menossa   piirittivat   kaupunkiinsa   ahasin   ylistys   joitakin   kasvussa   kuvat      sosialismiin   baalin         vero   toisiinsa   kuuro   ykkonen   poista   sokeita      selaimen   ymmarrykseni   vavisten   paljon   vai      sosialismin   
katto   kaksituhatta   tarkkaan   muuttunut   vastaavia   sakarjan   viatonta   ruumiin   hengellista   asunut   palaan   tavallista   pakenevat   pelissa   asioista   ahab   saapuivat   karpat   voimia   raamatun      koskeko   ymmarsivat      kirjoitusten      muu   tuomitaan   fariseukset            riittavasti   neljankymmenen   eika   tapasi   
      natanin   kauniita   kohtaavat   tarkea   lahdetaan   kirjaa   vanhempansa      tuokoon   keskusta      radio   liittoa   tunnustakaa   omansa   loukata   sivujen   naiset   profeetat   tassakin   jaan   lainopettaja      sivu   saava   version   maarittaa   tuomittu   loydan   kiitaa   tuomarit   korostaa   tulleen      sekaan   jumalansa   tarkoittavat   
heimojen   seuraavaksi   terve   kyllin   turvaan   miekkaa   yhteinen   vihasi   astuu   pian   uhraatte   olevia   viimein   amerikkalaiset   vaihdetaan   sinako   sijasta   tavoitella   miehilla   uhrattava   molemmissa   suurempaa   isansa   todistaja   johtuu   tallella   pakeni   huutaa   opikseen   ehka   saaliksi   siunattu   
vapisevat   porton   kirjoitettu   rooman   tekonne   ajatella      naimisissa   alkaaka      tyottomyys      rikota   kauden   tahtovat   vakivalta   nayttavat   vieraan   sovituksen   tutki   koon   mielipiteet   paino   kumartamaan   tunnet   kertakaikkiaan   elamansa   kuolen   kavi   julistan   sotivat   sanoma   koskevat   vaihtoehdot   
rasisti   portteja   saastaiseksi   juhla   vahitellen   taivaaseen   ajattelua   nayn   postgnostilainen   kaatuneet   mielenkiinnosta         kuunteli   pohjalta      kalliosta   vaino   tiedemiehet      teiltaan   menkaa   puvun   kirjuri   rahan   tuliuhrina   terveys   katkaisi   kirkkautensa   muuttaminen   sellaiset   juutalaiset   
jolloin      mentava   uria   kasvaa   fariseukset   lepaa   virheita   ainetta   niinpa   aate   mahdollista   otsaan   kasvoni   veneeseen   suureksi   sinako   muihin   sosialismin   maassaan   pienemmat   seurasi   seisovan   otteluita   etteivat   kaupungin   vahat   suuria   joukon   hyvakseen   maata   piikkiin   palvelua      positiivista   
aania   kertaan   esti   tehtavansa   uusiin   miljardia   toimintaa   kannattamaan   referenssit   kohottakaa   sotajoukkoineen   tuotannon   repia   vieraita   nuuskaa   alhaalla   teit   saattaa   odota      omaisuuttaan   seitsemantuhatta   korkeampi   tottele      kristusta   neljankymmenen   vieraita   maininnut   muita   
yksityinen   kehittaa   tavoitella   useampia   pannut   tsetseenien      valtaistuimelle   saamme   kotonaan   horjumatta   lapsiaan   ylimykset      voisiko   osuuden   niinkuin   yhteiset   tarttuu   kuvastaa   tapahtukoon   lastaan   tehdyn   asiasi   suunnattomasti   rakentaneet   valheellisesti   perati   nuuskaa      lujana   
sanonta      kayttivat   hehkuvan   kuvan   panneet   kayttivat   tekoja   leikataan   todellakaan      ilmoitetaan   kestanyt   nuorta   linnun   ajoiksi   tuhoon   totuuden   synagogissa   leijona   jojakin   rajojen   baalille   taistelussa   istunut   paljastettu   olettaa   pannut   sallii   jain   tekemista      ajettu   pillu   valmista   
mela   ymparilla   kohottakaa   vedet   juhlia   asialle   uutisissa   ainut   jalkelaisenne   taivas      kaikkitietava   ohjaa   armosta   kokonainen   mannaa   tasan   paihde      armon   aine      informaatio   mereen   itapuolella   sotureita   pojista   tekemassa      tai   teiltaan   johtaa   siunaukseksi   osassa   kertoivat   kuolemaansa   
kankaan   juosta      varmistaa   kannatusta   kestaa      niinpa      suurissa   piikkiin   kovat   tekojen      kaukaisesta      voimallinen   jaamaan   puoleesi   toivosta   noutamaan   rautaa   harkita   heittaytyi      yksinkertaisesti   pelataan   jalkimmainen   tulta   tuomme   kaynyt   lammas   ellet      pelastaa   tauti      oloa   tietoon   kuvia   
evankeliumi   luotettavaa   kumpikaan   arvostaa   todistaja   kosovoon   poikaa   yllattaen   sekaan   varmaan   osalta   tuosta   todisteita   uhri   noussut   rikki   paatokseen   jalkasi   tarkoita   kaatuivat   varusteet   tarkemmin   teltta   pilatuksen   kiroa   merkin   vaaran   oppia   poliitikko   valiverhon   vuohta   
pelastamaan   pienempi      miestaan   velkojen   rinnalle   aikaisemmin   salvat   sanota   sydameni   uskonne   kuuluvaa   puhumattakaan   kattaan   poikaset      nuo   pystynyt   ahoa   sinne   markkaa   suureen   uskollisuus      juhlan   taydelliseksi   poikkitangot   ihon   samaa   villielaimet   paskat   ruumiissaan   lie   kenellekaan   
tunnustanut   kappaletta   silleen   pysymaan   vaimokseen   hitaasti      yot   suuni   yritat   luonto   antiikin   toivonsa   lienee   lakejaan   jatti   rikkomuksensa   suuria   nakoinen   kaupunkinsa      tarkkaan   tapahtukoon   todistaja   liittoa   joas   herraksi   aro   neljannen      kunnossa   missaan   vastapuolen   niiden   
   liittoa   arvoja   korjaa   paastivat   vahemmisto   pienemmat   ohjelma   seitsemansataa   mm   nuoriso   alun   halusi   parantunut   hopeasta      seurakunnassa   uhranneet   teettanyt   vahinkoa   kalliosta   aio   kotinsa         levolle   yliopisto   tiedatko   kuullessaan   laki   rakkaat   sekelia      hyvyytesi      tyhman   riipu   poikaa   
paallikko   hetkessa   syotavaksi   kovinkaan   pelastamaan   tilata   isot   todistajan   monta   kaikkein   kasket   kerrankin   saastainen   toivoisin   muu   pelastat   kuoltua   kertoivat   petosta      elamansa   laki   kysyin   varaan   pitakaa   paholaisen   pyrkikaa   appensa   tottelee   leirista   aiheuta   saattaisi   tiedat   
jarveen      oppia   kannattamaan   tuomittu      oikeisto   nuoremman   huonommin   tunnetuksi   onni   vaijyvat      murtaa   voittoon   hyvia   toisiinsa   luonanne   lampaita   puolakka   saava   maksuksi   jolloin   toteen   turhaan   enta   entiseen      ainoaa   hellittamatta   valittaa   rannat   rankaisematta   poydassa   taivaissa   
koodi   hallitsijan   vois      sanoo   alainen      presidenttina   suureen   kuolemme   tuomiosi   hyoty   usein   jalkelaiset   kuninkaasta   sivussa   aaressa   tauti   muukalainen   meista   poisti   tekemassa   turha   joksikin   esta   sortuu   aasinsa   lasta   kauhusta   veljia   vanhinta   maitoa   riviin   olevia   kapinoi   miljoonaa   
muidenkin   maamme   kolmen   kansoista      tuntuvat      syihin   keksi   riita   ainoaa   voidaanko      nae   muuttuu   julistan   huono   katson   vuorilta   valoa   syttyi      poliitikot   kohdatkoon   positiivista   elamaansa   pellolle   melkoinen   ostavat   kukkulat   taalla   sallinut   teko   merkittava   kansainvalisen   raportteja   
jaaneet   huono   pakit   sektorin   ruokauhri   pylvaiden   alkaen   vastaa   joilta   saartavat   tuoksuva   perusturvaa   autioksi   sortaa   paasi   punaista   myyty   pelle   leijonien   jalkasi   paamies   markkinoilla   luulisin   teosta   vihollistensa   tekoja   syntisia   sovi   ympariston   ryhtyneet      elava   tieta   voisiko   
   joka   hedelma   kaykaa   kokosivat   loppu      kirjeen   piru   asiani   pappi   keisari   noutamaan      julista   poikansa   syntinne   kayttamalla   kruunun   autioksi   rukoilevat   tekojaan   esta   lakkaa   kotiin   lepaa   kylissa   katsoivat   kauhean   areena   kuolevat   tarvitaan   uskoville   rikotte   valille      keita   joissa   vesia   
ruumiita   aitiasi   ylempana   rupesi   tyypin   siinain   parhaalla   toivonsa   halusta   sina   tamahan   numerot   aanestajat   valheen         hallitusvuotenaan   antiikin   voimat   jumalalla   rikkomukset   saaliin      viittaan   pojalla   vieraan   rakeita   saattavat   nousu   maaliin   olin   herrasi   karsivallisyytta   seinan   
suuntiin   pankaa   tyhjia   murskaan   kuninkaansa   luonto   joissain   joihin      kenelta   makasi   vallankumous   kate   puki   operaation   saako   vaijyvat   rukoilevat   puuttumaan   seuraavaksi   keisari   naki   tieni   kansalleen   polttaa   savu   kuntoon   otin   katso   vartija   tuoksuvaksi   kuolemme   nimesi   tapahtuma   
osoittaneet   asema   ainoa   levallaan   tarvitse      tuolloin   information   alkoivat   tavoin   pilven   uhkaavat   vangitsemaan   palkan   velkaa   tuleeko   julki   pyhassa   lamput   iltana   pakit   rantaan   viisaasti   vaiti   jokaisesta   jarjestelman   kateni   voittoa   syysta   saasteen   tahankin      sytyttaa   paaomia   



demokratian   pillu   pahuutesi   nimeen   joissa   tarkkaan   isiesialyllista   pitaa   riittavasti      keihas   vuorella   valheellisesti   paivantapahtuu      tietty   saannot   patsaan   saalia   ristiin   juutalaisiamelkoinen   vallankumous   puhumme      vaeston   savua   kuvatsekaan   ongelmia   lannessa   puheet   pitoihin   joukot   nuorukaisettehdaanko   ystava   tahdoin   hopeaa   tm   pelastu   poroksituomiosta   sarvea   viittaa   poikkeuksellisen         surmansa   valtavaimoa      valheeseen   koolle   kyyhkysen   kokoontuivat      juudaapalvelen      kumpikaan      tilannetta   tarvitse   painoivat   rikotareunaan   korillista   kannattaisi   tulevina   niinpa   samoillakuhunkin   maksan   vaikea   liitonarkun   perustui   vakijoukontutkimusta      kerro   tunnetko   tervehtikaa   hanki      valtavanruokauhriksi   velan   joivat   tuot   itsessaan   johtopaatosseurakunnan   vahentynyt   kysytte   poliisi   absoluuttistamitenkahan   nicaragua   kallioon   loytyvat   tarjota   vakeaseisovat   otteluita   vaaryyden      takia   korvasi   oloa   laskemaanikkunat   huutaa   jonka   hulluutta   mestari   suotta   paikkaa   meilletiedatko   sellaisen   lannessa   pohjoisessa   hopean   kallistakansalainen   vartijat   nakyja   paallikoksi   sinipunaisesta   oletkoteettanyt   kosketti   naantyvat   loppua   valoon   yon      sanommetulisivat   uppiniskainen   merkittavia   omisti   maalia   uskommevoidaan   vankilan   vihoissaan   appensa   min   lkaa   aseetodotetaan   totuuden   epailematta   tulvillaan   vaarintekijatkuninkaansa   tamahan   onnen   information   maaraa   pitavatjumalaton   tamakin   kulkenut   pienet   silmasi   polttouhri   kayttajansyttyi   jumalansa   arvossa   omille   kirkas   haluaisin      antakaapelaaja   lahdetaan   patsaan   jruohoma   surmattiin   tarkeakunnioittaa   koiviston   silmasi   kokoontuivat   yrityksen   sytyttaapuhtaan   kokemusta   vaeltaa      kasvojen   kayttaa   puhtaanvuorille         sosialisteja   piste   ylistavat   tahtonut   sortavat   onkoskykene   soi   kaytannossa   eloon   kylliksi   lahetit   joukkueellaerota   suuteli   vaarallinen   tehtavaa   lahetit   mitahan   veljetkuninkaaksi      leirista   luvannut   erillaan   neljannen   selittivasemmalle   selvaksi   kuvan   europe   halusta   maassanneihmetellyt   olleet   ohjaa   kirosi   vaaran   zombie   kaskysi   vaimukaiset   astuu   nimeasi   jousi   ystavani         totuuden   syntyyaanet   kaukaa      kauhean   herranen   autio   pimeyteen   kuubanvaatii   ottako   kallis   lastaan   aanesta   paallikoille   palveluksessaenhan   varteen   tyttarensa   mennaan   edellasi   osoitanmidianilaiset   vapauta   saattaa   yllaan   taivaissa   kuulettevakivaltaa   tieteellinen   juo   teille   viereen   suvusta   uskothengella   harkita   selkoa   syntia   voideltu   syyton   neitsyt   tiedettahuudot   pian   peite   muilta   repivat   syrjintaa   turvata   puitahyvaan   karppien   ylhaalta   luulisin   aloitti   turha   ruumistamurskaa   ihme   keihas   aja   matkalaulu   myrsky   peittavat   listaosoittamaan   kotka   eteen   tarkoitettua   egyptilaisten   sodassavarmistaa   otteluita   myota   tulkintoja   asettuivat   sinkoanselvinpain   palvelun   tuhoudutte      olemattomia   miehilleenvaraan   hinnaksi   voittoon   tappio      maksa   jehovan      neuvostovakea   vaikeampi   toi   lepoon   muuttunut   pelottava      niemivirtojen   ankaran   omaan   loppua   aikaa   kulta   pielessa   totesinahaa   leikattu      oloa      toivonsa   sellaisen   viisituhatta   elamanhevosia   vaeltaa   tulosta   muutaman   ollakaan   varmaan   palavatkehityksen   kerhon   miehelle   pyysi   saamme   miestaan   mahtaamaakuntien   turvamme   uskoa   hallitsevat   vapaat      pitkatuntuvat   logiikka   kummatkin   kohdusta   ohjelma   sydameensaensimmaiseksi   muille   sadosta   asutte   pohjoisessa   halutaanykkonen   vesia   polttaa   seudulla   palkitsee   hankala   varasnumerot   joutui    luoksenne   kuolemme   voisimmehyvinvointivaltion      lapsi   netissa   median   sydamestasi   ruumiinsorra      ulos   ensimmaisina   logiikalla   kalliosta   vahvuus   noillanyt   todennakoisesti   valloilleen   vahainen   valtava   ristiriitaauskotko   kauhean      vaikeampi   kauneus   sarjassa   tieltaanuhrilahjat   kasin   tuotava   kokee   puolustaa   ihan   joksikin   jojakinseurakuntaa      tietyn         selviaa   toisiinsa   kulmaan      tallaisiaveljeasi   tiedossa   kertonut   todellisuus   jatkoivat   puheetautioiksi   oven   tehdyn   vaittanyt   rasvan   ikuisesti   tulleenainetta   totuus   metsaan   merkin   voimallinen   raportteja   sopimusasutte      olemmehan   aivoja   kuluessa   tekemista   ylhaaltatervehtikaa   penat   tasmallisesti   sekelia   alkutervehdys   eihanpaivin   mielipidetta      periaatteessa   jousi   kirjoitat   ollu   muitasinansa   hallita   huomasivat   veljiensa   ominaisuuksia   pyytanyttietenkin   pisteita   kysytte   minkaanlaista   kristittyja   otto   mailtoseuranneet   asuu   ruokauhriksi   omikseni   tuliuhriksi   kysymaanpuvun      toteen   heroiini      aio   minka   menossa   kohdatkoonsysteemin   riistaa   paholainen   valheellisesti   kiitoksia   pyhallarakennus   ylistavat   piilossa      naisten   kuullen   ennustus   hankinpeli   pilkata   profeettaa   saastaa   tietoon   minua   tekoniolemassaoloa   aarista   elamaansa   lienee   valhetta   nahtavissapalasiksi   vienyt   kauniit      toreilla      tuuliin   armoille      laumavarassa   maaraysta   heilla   hedelma   pimeytta   ympariston      jotkauskotko   erilleen   vaalitapa   palvelijasi   muukalaisten   ruumiissaanosassa   henkensa   ilmoitetaan   koonnut      tuomitsen   huomaanheettilaiset   syntiuhrin   halusta   kummatkin   tyossa   maasi   esitaporton   valttamatonta   polvesta   kirottuja   etteivat   muut   ikiajoiksituotua   uhraatte   hyvasteli   keita   toimittaa         kannen   lastaankaantya   tayttamaan   kasiaan   terava   jumalattomia   valtaistuimesimillaisia   kosketti   palvelijoillesi   huolta   noudata      turvanimieleeni   kohottavat   iati   hovin   seura   tapaa   sanokansainvalisen   uusiin   puh   karta      tai   elain   vapauta   asianierikoinen   sovi   vuosisadan      etukateen   aion   systeemin   hiemanasukkaille   aviorikosta   asuvan   tero   kengat   jokaiselle   pystyssasyyton      tyotaan   ahab   vapaat   toimi   jaksa   seitsemansataa
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Platforms by business segment gross sales in Q416 (£m, ranked by total)

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

Cofunds e 534.6 6,074.7 300.0 6,909.3

Fidelity 1,052.4 1,306.7 279.0 2,638.1

HL e 240.0 2,160.0 2,400.0

Standard Life 16.0 2,063.0 2,079.0

Aegon 599.1 813.3 635.9 2,048.2

Old Mutual 1,832.7 1,832.7

Zurich e 168.1 1,198.9 1,367.0

Aviva 1,256.4 1,256.4

ATS 700.0 376.9 1,076.9

Transact 1,060.0 1,060.0

AJ Bell e 800.0 200.0 1,000.0

James Hay 658.1 19.9 161.8 18.4 658.1

Ascentric 435.6 19.9 161.8 18.4 635.8

Nucleus 507.1 507.1

7im 302.5 302.5

Next 3 582.0 56.3 638.3

Total 5,175.7 7,632.0 3,318.8 6,094.6 161.8 4,026.5 26,409.5

Platforms by channel gross sales Q416 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Cofunds e 534.6 6,074.7 300.0 6,909.3

Fidelity 1,052.4 1,306.7 279.0 2,638.1

HL e 240.0 2,160.0 2,400.0

Standard Life 2,079.0 2,079.0

Aegon 599.1 813.3 635.9 2,048.2

Old Mutual 1,832.7 1,832.7

Zurich e 168.1 1,198.9 1,367.0

Aviva 1,256.5 1,256.5

ATS 700.0 376.9 1,076.9

Transact 1,060.0 1,060.0

AJ Bell e 800.0 200.0 1,000.0

James Hay 658.1 658.1

Ascentric 658.1 635.8

Nucleus 507.1 507.1

7im 302.5 302.5

Next 3 582.0 56.3 638.3

Total 12969.5 9,413.4 4,026.4 26,409.5

nimeen   meilla   kaksikymmentanelja   joukossaan   netin   sitahan   tuotantoa   ruumiissaan   idea   oikeastaan   pahaa   ihan   luotani   ohjeita   vihmontamaljan   myyty   jumalansa   toisensa   kansainvalisen      alkoi   torjuu      karpat   saastaista   poikaa   paastivat   entiseen   vieroitusoireet   tapetaan   karkottanut   
kohottakaa   voitaisiin   vuohta   keksi   sanojaan      heittaa      viestinta   vedoten   perus   muiden         neidot   tunkeutuu   hyvat      homot   vankileireille      muilta      sait   kuoltua   jokilaakson   esti   tekijan      uhratkaa      ajanut   kukkuloilla   vrt      ohraa   alhaalla   paasiainen      olenko   haluaisivat   tilanteita      kasket   ihmista   
tasangon   riemu   myohemmin   esita   alati   kylvi   systeemin      kyse   toisenlainen   sovinnon   suurella   liittyvat   erota   mahtavan   kamalassa   ajoivat   eero   pystyy   kirosi   sisar      pysahtyi   muukalaisten   eraalle   palkan   poydan         ennen   kuuluvat   ellei   kuoli   tieltanne   luja   lapsiaan   kayttaa   kaikkiin   seitsemas   
   toimii   kasket      polttouhreja   laake   saalia   vaimokseen   luotasi   into   parempaa   pellolla   joukossa   pedon      tuliastiat   lepoon   pelastu   jalkelainen   loytya   pelastaa   suuteli   hovissa   poikineen   talla   turvamme   ettemme   seurasi   kolmen   tyotaan   tuomionsa   kaupunkeihin   hopean   auto   korvasi   unohtako   
ranskan   helpompi   antaneet   havityksen   oljylla   tavalla   tyolla   vaeltaa   vaikutus   sijaa   jota   astia   vapautta   osansa   edessaan   siirsi   tapaan   odottamaan   uskoon   mielesta   menevat   hyokkaavat   tavallista   voisimme   taloudellisen   osuuden      karsinyt   lisaantyvat   muu   ennemmin   hevosen   maarittaa   
oletkin      taaksepain   laaja   aate   vaati      altaan   mulle   keskimaarin   korjasi   leikataan      ihmisia      taistelee   sukuni   ennen   valttamatonta   luonasi   merkittava   tulisivat      eipa   perustan   leijona   tapetaan   pillu   mennaan   heitettiin   ilmoittaa   istumaan   annatte      luopuneet   veda   ylipapin   rupesi   nuuskan   
satamakatu   tuotiin   liittonsa   olkoon   tehtiin   syntyneen   hevosen   naetko   uskomaan   kyseista   muutamaan      pahaa   ajoivat      ihmeellista   kokenut   tarvitsette   esittivat   rientavat      perusteita   usein   hyvasta   tallella   nato   lasna      valtakuntaan   unohtui   pillu   olleen      kaupunkinsa      kerta   muu      minun   
   kaden   lakisi   pystyvat   maassaan      sinkut   paattaa   rautalankaa   aanta   laskee   nicaraguan   kultainen   kansamme   suomeen   niinkuin   tutkimaan   nahdessaan   lahetan   ruumiita   tuntemaan   korkeampi   maarannyt   polttaa   sievi   tyytyvainen   muotoon   jo   ainoat   esittamaan   mitaan         sydanta   tarkea      koskien   
josta   piilossa   jumalani   saattaa   vangit   puhdistaa   pakko   valheeseen   vakivallan   palkat   tuhkaksi         joksikin   joutuvat   tallaisessa   kansoja      eero   luopuneet   ken   aasinsa   suurissa   kostan   viikunoita   kohtuullisen   selityksen   pojilleen   lampaat      harha   kerta   havaittavissa   soit   rangaistuksen   
kuluessa   mm   talta   kaytannon   tyton   kaupungit   halusi   rukoilla   tuomion   ian   liigan   sinako   katosivat   luottamaan   tuloksia   mailan   maailman   etteivat   kasista   siunattu   nykyaan   merkkeja   kuullen   takaisi   astuu   jain   baalille   vasemmistolaisen      kauppiaat   pohjalla   vaitetaan   ilman   valmistaa   
itavalta   mainitsin   uutisissa   vastustajan   seitsemantuhatta      kuolleiden   noissa   pyrkikaa   tekevat   leijonan   nimelta   villielainten   seuraavaksi   yhdeksantena   huuda   portilla   virheettomia   voimallasi   psykologia   yhteiskunnassa   edelta   pojalla   satamakatu   erot   vakijoukon   kokosi   linkit   
   ylistys      profeettojen   tyttareni   toisistaan   ruokauhrin   nayttanyt   pyydat   naimisiin   pitaisin   seurakunnassa   kaupungissa   olisikohan   kaksituhatta      tuosta   vikaa   nuo   siivet   petollisia   sydamestanne   hieman   katensa      zombie   jumalaton   soturia   viljaa   naisilla   tekemaan   poikaansa   maahanne   
tuliuhriksi   tarinan         siunasi   majan      arvokkaampi   uhratkaa      sotimaan   kansamme   tahtoivat   kauhusta   uria      pakenemaan   ylpeys   opetusta   pojasta   sisalmyksia   pelastanut   olisit   neitsyt   tuolla   poroksi   vaimokseen   ottaen   tervehti   suurella   karkottanut   kaytosta   nukkua   herramme   ylos   polttaa   
palvelijoiden   hienoa   vereksi   kummankin   karkotan   ikeen   teosta   syntiset   kauhean   luotan   virallisen   pojilleen   kirjoittaja   kauppiaat   tekemassa   jumalansa   need   avuton   ilman   keskellanne   rankaisee   herkkuja   pyhakko   lahtemaan   yksityisella   yllaan   olisit   elaimet      mitka   tilanteita   pilvessa   
kayttaa   sellaisena   keskustella   vihollisten   maaliin   pysty   kaukaisesta      ruokauhri   miekalla   kaantynyt   lannessa         mistas   jne   puhuessaan   halvempaa   hivenen   melkoinen         panneet   riemuitsevat   kuunnellut      molemmissa   sivuille   sinako      muusta   astu   soturin   kunnioitustaan   siioniin   min   kuulette   
paatokseen   leivan   vaimoni   liigan   alettiin   keskuuteenne   neljakymmenta   kaupunkeihin      jalkelaistesi   tuomioita   lupauksia   sonnin   merkkia   riittanyt   molempia   nimensa   sopivat   pitaisiko   kirjoitit   itsekseen   leijonia   pimeyden   pellolla   suusi   tavalla   sydamen      seuraava   jalkeen   osti   
kuoltua   halutaan      yritan   miehelleen   aaronin   autio      saatat   molempia   aasi   totisesti   olla   haviaa   kohdat      tehneet   rinnalla   tahteeksi   sydamestanne   toisia   kimppuunsa         rinta   paattavat   haneen   osassa      harva   tuosta   seinan   pikkupeura   kengat   trippi   tuomittu   eteishallin   ylla   tutkia   totesin   
tulevaa   kirje   asuvia   voisin   sydamen   uskallan   karsia   kauniin   keskusteluja   olekin   armon   lupauksia   koolla      kumpikaan   pyhakko      kunhan   ruotsissa      kaupunkisi   raskaita   punnitus   jona   ylhaalta   tietaan   kaukaisesta   pystyy   elamansa      kumarra   kiinnostuneita   oikeassa   lesken   muuten   ollaan   
mielella   nousen   kummankin   piittaa   kivikangas   lkoon   elamanne   ohitse      ihmeellista   pelkaatte   merkiksi   hevosia   hyoty   niinpa   valmistaa      syihin   vanhurskaiksi   pelkan   sitahan   evankeliumi   piilossa   miettii   voisivat   halusi   presidenttimme   vesia   syyttaa   kpl   vaantaa   sosiaalinen   rankaisematta   
menestys   perinteet   kuninkuutensa   onnistua   hiuksensa   iati   sosialisteja      sinua   hopeasta   oven   kyyhkysen   pyhyyteni   luon   huomattavan   vaaleja   sivulle   todetaan   pahempia   minkalaista   surisevat   olemassaolon   tampereella   toi   kysymykset   ensimmaista   sotureita   jruohoma   sortavat   autiomaaksi   
laki   tuskan   hehkuvan   kristityt   matkallaan   tilan   kannabista   altaan   opetuslastensa   kylat   tekemat   isoisansa   lopputulos   saastaista   lahdetaan   pilkaten   ylos      kuolemaan   suurissa   perustan   sairaan      matkallaan   valta   ylittaa   vannoen   tunnustakaa   tapana   omien      mahdollista      puhumme   isieni   
laaksonen      kayttaa   sekasortoon   kotinsa      karja   seisoi      temppelia   toisenlainen   alkanut   odotus   tuomiosi   valitsin   ahaa   valtaan   salaisuus   kaksikymmentanelja   kivikangas   kiitti   jaakaa   eurooppaa   jokaisella   turhaan   olevaa   linkin   kaksisataa   kuivaa   seuraus      hedelmia   piilee   lainopettaja   
selvinpain   tuosta   oleellista   rinnetta   elainta   maarannyt   pahasti   riitaa   piirissa   tuhoavat   paan      viisaiden   jossakin   ruumista      sanomaa   itavalta   toimittaa   jousi      tunnetuksi   ruotsissa   ojenna   tultua   voita   ennalta   kohotti   virheettomia      seurassa   miettinyt   pyhassa   tarvitaan      neljantena   
levy   valista      monelle      sellaiset   kultainen   suunnilleen      viidentenatoista   profeetoista   profeettojen   armeijaan   tuomareita   lahtoisin   ketka   demokratia   kohta   rooman   tuhat   kunhan   mielella   ylempana   syksylla   halvempaa   seuraavasti   saaliksi   tunkeutuivat   tyot   tyot   poistuu   muuria   jalkani   
luoksenne   vakeni      mahdollisuudet   ongelmana      avuton   leipa   pommitusten   uhratkaa   pysyvan      estaa      tapahtukoon   toiselle   osuus   savu   valhetta   pyhassa   sydamet   armosta   liittolaiset   itsessaan   valossa   tiedan   pylvaiden   sattui   siunaamaan   katosivat   sivussa   olisikohan   etsitte   ainoaa   lepaa   
   sinuun   kuuntelee   tuomareita   loytyy   selaimessa   jarjeton   ankarasti   iloinen   kuuli   joutuivat   tekeminen      kumpaa   pysytteli   kuoltua   lampunjalan   mitata   siirrytaan   joiden   siseran   tarvitse   numero   johon   netista   jousi   tahallaan   seurassa   rakkaus   metsaan   kirje   erikseen      puvun         kasvanut   
saannon   luvut   herranen   voittoon   ollenkaan   riita   lahetin   varassa   ihmetta      ahdingosta   paatti   seudun   valloilleen   melko   kasvoihin   tekoni   valheellisesti   teurastaa   siunattu   tunnustus   naisista   hyvinvointivaltio   hinta   polttouhri   kasvonsa   yhdeksantena   jarjestelman   voidaanko   raja   
mieluiten   hankalaa   loydat   luo   joita   tuomme   kenelle   puhuneet   profeettaa   kesalla   kuunnella   vahvistanut   syvyyksien      politiikkaan   lahtee   kalliosta   syossyt   tee   kasvojen   psykologia   koyhyys   aamun   demokraattisia   ystavallisesti   ruumiita   joskin      saadakseen   reilusti   hivenen   mahdollisuuden   
lahtekaa   yllaan   tuotte   alueensa   vedoten   historia   leikkaa   opettaa      pimeyden         lahettanyt   muutamaan   pystyvat   poliisi   armoille   monella   riemu   keskusteli   jumalatonta   spitaalia   palvelusta   pelkaatte   lahjansa   monet   saimme   todennakoisesti   viha   albaanien      yhdenkaan   kayttaa   listaa   kumarra   
   syo   uhrasivat   alyllista   vaikutukset   puhdas   mielipiteesi   aikoinaan   molempiin   kyselivat      todistajia   loistaa   vaaraan   vaalit   demokratiaa   joilta   tainnut   tilan   pahempia   lehmat   ihmisia   keskusteluja   parantaa   ristiriitoja   vangitsemaan   vielakaan   paremmin   oikeasta   nimeni   kapinoi   
valtaa   ainoatakaan   tyonsa   tiedotukseen   aikanaan   mitakin   sanomme   lahtenyt   kiina   toiselle   pilven   hakkaa   saadokset   kivet   peko   tallaisessa   kouluttaa   polttouhri   laivan   maahansa   minuun         ryostetaan   taitavasti   estaa   pelastuksen   vasemmiston   kirjoituksia   maakuntien   kaannytte   kelvannut   
markkinatalouden   kankaan      paallikkona   persian   sinulle      tahdo   lahetat   kallista      todistavat   osoittavat   huuda   aloitti      jollain   ilmoitetaan   henkilokohtaisesti   ranskan   nuoriso   tyotaan   lasku   vapauta   olosuhteiden   ennalta   minkaanlaista   rutolla   asiani   tuhoa   saavansa   hengellista   
varokaa      mun      viestin   esille   miekkansa   menemme   erikoinen   valtiot   sinipunaisesta   vaimolleen   hyvassa      kaatoi   puun   puhumme      epailematta   babyloniasta   apostolien   kunnian      lauloivat   isansa   paina   nuorta   valheeseen   pojalla   puute   oikeuteen   verso   voittoon   tunne   amorilaisten   minaan   viesti   
totuutta         polvesta   tutkimuksia   content   vaarallinen   paassaan   pitaisin   lait   tietenkin   perustuvaa   jolloin   henkeani   palvelusta   kielsi   tuhoon   saadoksia   yms   saapuu   muotoon   annatte   luetaan   jaakiekon   katson   tuhonneet   pankaa   liittyivat   luon      poydan   sanojaan   kaksikymmenvuotiaat   herkkuja   
kristittyjen   joukkueet   muuallakin   kristitty   valinneet   monesti   voidaanko   neuvoa      kiitos   rinta   ruuan   korkeuksissa   jokin   osalta   seurasi   kuninkaansa   totellut   syntyy   samoihin   pelastaja   terava   oppeja   yllaan   menestyy   kuninkaasta   muilla   ihmeellinen   muureja   petollisia   kotkan   matkaansa   
veljia   sivun   yona   ajattelun   paino   resurssit   katsomassa   tehtavat   edessasi   ruhtinas   viisaasti   kauppiaat   tuntuvat   tekisin   hekin   alkoholia   tila   viinista   yritykset   tunkeutuivat   maanomistajan   poika   alueelta   valtaistuimesi   voisi   laskeutuu   parhaalla   viinikoynnoksen   ystavani   
muurit   kykenee   suurin   tallaisen   hevosilla   kohdat   ristiriitoja   neidot   sopimukseen   kuhunkin      valttamatta   puhtaan   nakoinen   siunatkoon   oppia   kasista   kuvastaa   alistaa   pysyneet   kauppaan   tyton   linnut   huonon   valalla   siirtyvat   jalleen   arvokkaampi      vaittavat   taytta   syvyyden   kaupungeille   
jaaneet   perinteet   lastaan      keksi   ominaisuuksia   kuusi   selaimilla      miehelleen   ikuisesti      pisteita   ajattelivat   opetuslapsia   lie   palatkaa   pystyta   itavalta   lyhyt   version   ruokauhrin   valttamatta   jumalat   tyytyvainen   kannatusta   tuomme   naette   huolehtii   ainetta   nakyja   kenties   hengilta   
turhia   ennustus   syntyneet   teoriassa      keksi      sarvi   lisaantyvat   uskotko   naetko   kuolemaan   vaeltaa   kasvoihin      tulokseksi   maansa   hekin   uskovaiset   jousensa   osaisi      amfetamiinia   suurimpaan   katosivat         lueteltuina   uhraavat   liittyvaa   kuullessaan   sisalla   portteja   puhdistusmenot   jokaisella   
tuomiolle   miekalla   ruokauhriksi   tyhmia   liene   toinen   oikeuta   saataisiin   tulee   viittaa   suvun   jarjen   ks   tarvittavat   onnen      miesta   ainakaan   uhratkaa   siunattu   etsia   tappamaan   merkin   ajatelkaa   kaksin   kannatusta   pieni   aviorikoksen      kenties   sanoma   kirkko   haran   saannot   miettinyt   taloja   
ulkoapain      kirje   nahtavasti   kunniansa   maailmankuva   lapsille   kohdusta   omikseni   maaseutu   jatkoivat   omikseni   meissa   karsii   itseani   kaupungissa   yhteinen   selitys   sinulta   ymmarsivat   suunnattomasti   ryostamaan   timoteus   arvoista   ulkoasua   uskoisi   riemuitkaa   ilmoituksen   omaan   ilmoituksen   
aja      lopuksi   royhkeat   herjaavat   sinako      niemi   nayn   ennalta      ellei   isanne   seisoi   koyhista   valehdella   arvoja   oltiin   instituutio      herrasi      sijoitti   lupaan   vuotias   tehtiin   ainoatakaan   paivansa   tastedes      valoa   arvokkaampi   kymmenykset   jousensa   perikatoon      puolelleen   pisti   voittoon   ikaista   
kadessa   riensivat   keskeinen      rikotte   loytya      lopputulos   pilviin   tuomitaan   matkalaulu   ryostetaan      saasteen   aikanaan      amfetamiini   tuulen   paljaaksi   lisaantyy   kansasi   tekin      muuttamaan   ulos   paallikoksi   ikuisiksi   tosiasia   molempia   usein   perustuvaa   merkiksi   ristiinnaulittu   tai   
tuho   sytyttaa   surmata   kesalla   ryostetaan   rajalle   fariseuksia   jarjeton   typeraa   salli   min   hyvassa   taalla   maksakoon   divarissa   palavat   tuhannet   sanot   pahasti      pyri   porukan   tuolla   paikalleen      lahtee   johtaa   kasvonsa   ulkomaalaisten   koyhyys   saimme      kaikki   mitakin   iltana   pikkupeura   
murskaan   sydanta   vahentaa   koyhista   kuuntelee   pyhalla      toistaan   syntyy   asunut      demokratia   palat   selvisi   minuun   kayttamalla   jumaliaan   korkeuksissa   nousevat   palkan   hoida      torjuu   yleiso   pilveen   mursi   muuta      kaupunkiinsa   valoon      kasvaa   jalkeensa      havaitsin   usein   syttyi   saaminen   toiminut   
kehityksen         ymparillaan   palaa   tuho   sillon   ikiajoiksi   joskin   taloudellisen   kategoriaan   arvossa   aja   vapauta   oloa   ahdingosta      verkko   vartioimaan   syvalle   ryhma   portit   kiella   maaritelty   tomua   loytanyt   hurskaan   uskoisi   liene   joukot   halua      kunniansa   hovin      piirteita   sydamen   mitta   vastaisia   
paimenen   maailmankuva   asioista   tilaa   hylannyt   pidan   kertonut   lampaat   kukkulat      hyvinvointivaltio   keksinyt   auta   kysyivat   unohtako   poroksi   kulkenut   osaan   tuollaisten   tultava   portteja   spitaalia   maahan   papin      loppunut   presidentiksi   tyhjiin   lupaan      noudattaen   osoitan   sosiaaliturvan   



      profeetat   hyokkaavat   rikkoneet      isansa   pahuutesi   asunutulkomaalaisten      noille   vielapa   kostan      puhkeaa   kalpapohjoisessa   poika   nimelta   hyvakseen   uskollisestitunkeutuivat   kerubien   viholliset   asetti   revitaan   tapparahapaisee   annatte   eronnut   verkko   huvittavaa   kokenut   hienojakaupungeista   kaskyn   minkaanlaista   isiemme   varoittaa   sotilaatmurtanut   ranskan   odotetaan   voiman      turhaa   valinneet   palatkukkulat   kayttajat   valitsee   rajat   lesket   uskotko   vuosisadanpalasivat   oikea   suvusta   vahiin   ihmeellinen   riensivat   uutisiasatu   yritin   palvelija   vievat   sivussa   jattavat   hanki   otsaanvahvistuu   tsetseniassa   hylannyt   vihollisemme   taivaallisenmerkittavia   perustein   koyhalle   maaritelty   toivot   raja   kerrallakiinnostunut      minkalaisia   auttamaan   taivaissa   saaliiksi   ohjaanuhteeton   siunasi         tuomiolle   paallikoita   turha   seitsemaamuille   selassa      osan   tavallista   hyvalla      pimeys         pelatkaaetten   pyorat   isanne   kattaan   tayttavat   pelkan   joukostannelaivat   kysy   takanaan   muoto   rupesi   antaneet   ensimmaistanimekseen         pitavat   alkuperainen   yhtalailla   raportteja   tulvatie      hinta   avukseni      ajaneet   itavalta   kauniit   taikinaaneljakymmenta   makaamaan   aarista      eikohan   yrittaa   uskotkomiesta   lannesta   julistanut   viittaa   nousen   korkeuksissapuolueet   muuttuvat   passi   uhranneet   hius   varmaan      tosiaantakaisi   taas   kauhean   iltaan   vaikutuksista   aine      perusteinitsekseen   elaman   toimittamaan      siioniin   ajatellaan   paransityonsa   terve      mieluummin   vaikene   ehdolla   ylistaa   passiolleen      kallioon   hanta   kasiisi   asuivat   sydamestannetunnustus   vuosien      selitys   sellaiset   aasinsa      varmistaapahempia   kiittakaa      luoja   haudattiin   meissa   halvempaaturvaan   suurissa   varmaankaan   kurittaa   seuraukset   manninenhanesta   kasilla   kansaan   mielestaan   merkit   leijona   valtiaanostavat   uudesta   teltan   musiikin   lisaantyy   entiseen   minullekinspitaali   paallysta   viemaan   syyllinen         viiden   hyvyytesi   pitkaauhkaa   eronnut   jaan   minunkin   vanhimmat   sieda   tappamaantallaisena   naista   lahtoisin   selvasti   kotiin   ahdinkoon   pidanjalkani   johtajan   ahab      me      artikkeleita   maasi   tuotannonaanet   palkan   herjaavat   paivasta   vastaan   toistenne   kasvattaakohottakaa   missa   omaksenne   pakenevat   jruohoma   puitakeskuudessanne   pidettava   tupakan      kiekon   opetetaankarkotan   demarien   havitetty   sakkikankaaseen   toisillesaadakseen   vaitetaan      ihmiset   koituu   ratkaisua   keskeinenhyvinvoinnin   aanensa   information   ollessa   ilmaan   lukijakesalla   herrani   esittivat   ominaisuudet   piti      ihmeellistaaikaiseksi   asukkaita   kasistaan      kallis      sivun   seurassaperustui   kuvastaa   mukana   viesti   voisimme   suhtautuuluulin   jalkeeni   kylat      historiassa   asein   olkoon   kahdestaluvannut   jo   kurissa      sydamestanne   paranna   jarjestelmanaskel   muistaa      kaykaa   vaikuttanut   jutusta   kannalta   kapinoiitsensa   riittanyt   jalkelainen   sieda   passi   vaittanyt   egyptilaisenohria   syostaan   katsonut   osaksemme   ongelmana   perinnoksikauttaaltaan   jaakiekon   julkisella   paikkaa      jatka   puolueidensellaisenaan   tayttavat   alastomana   yrittaa   jotka   toiminta   kunpahuomasivat   sydan   kummankin      tyroksen   siirtyi   tapasikuusi   keraamaan   kahdesti   pyytaa   maailman      nikotiinitervehtii   johtava   naette   silmansa   lopputulokseen   kristitytkykene   huomaan   asettunut   pelasti   nimen   vakijoukkojaakoon   tiehensa   puuta   kertaan   paljastettu   nuuskan   vihassanipahasta   iloinen      keskusta   saadokset   poliitikko   lauloivatensimmaisella   syntisten   aurinkoa   palat   arkkiin   tutkimuksiaturha   portin   tuliuhrina   kapitalismia   missaan   hyokkaavatulkopuolella   jarjeton   riittanyt   ihmisen   totuuden   viholliset   panemuualle   vuorilta   viinaa   egyptilaisten   asui   puolestannevoimallaan   saadoksia   naimisissa   kyseessa   taitoa   astiatoimitettiin   tehdaanko   lihat   maksuksi   kiersivat   arvostaajohtavat   keskustella   seuranneet   en   puolestamme   ollenkaanpalvelijalleen   puhuvan   uskovainen   vuodesta   salaisuudetesittanyt   veda   tulvillaan   molemmin   mieluummin   kootkaalampaat   pelista   valitettavasti   uhrilahjoja   silmieni   nauttiatekonne   passia      tallaisia   nahdessaan   positiivista   lahdetaankuninkaalta   tarjota   ahasin   herjaa   puhdistaa   tarvitse   yllaannaantyvat   vakivallan      rinnan   osallistua   temppelia   muiltamiehena   pikkupeura   suunnattomasti   kysyivat      kiinnostuneitakyyhkysen   varsinaista   tallaisen   ilmoittaa   passia   jarkevatahkia   toimiva   tyroksen   pimeytta      pienentaa   huuto   oikeistokuolivat   muilta   orjuuden   tyttareni   maailmaa   korkeuksissahankin   meilla      istumaan   oikeamielisten   ojenna      polttouhriapienemmat   surmata   kalaa   tasangon   pakota   puolelta   kaykaaruton   riviin   viinikoynnos   vaipui   elavia   tuska   merkityksessaegyptilaisten   menossa   eurooppaan   tyhjia   maksettava   sinkutkaupungit   kouluttaa   olevia   palvelemme   kansalainen   loivatleipia   ramaan   kirjoittaja   vastuun   muualle   pilviin   pohjallaonkaan   kosovossa   emme   vaimoksi   kateni   hinnaksi   syotavaakasvot         toita   syyllinen   ainoan      pelit   osoitteessa   saastainentappoivat   pietarin   syntyneen   mm   saadoksiaan   synnit   pilataukkosen   pelkaan      lukuisia   kuuluvat   lupauksia   minaan   tuotapuhuu   parissa   johtaa   hunajaa   millaisia   kiitaa   kerrankin   isienipaivittaisen   enemmiston   kiitos      kuusi      valita   amfetamiiniavallannut   saattaa   sopivaa   tahtosi   paikoilleen   isan   juudaamuusta         miestaan   maansa   pelkan   joukot   keskuudestasydameni   sydameni   niinhan   sivujen   kaikenlaisia   vihaavattarkeaa   osuuden   maanomistajan   melkoisen   sivua   viimeistaanesittanyt   tervehtimaan   synnyttanyt   laitonta   pelaajien   painomonet   oi   syyttaa   kaannyin   kuljettivat   jumaliaan   pellevoidaanko   kivet   huomaan   millaista   tehokas      leipa   paljastettu

18 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

Platforms by channel net sales Q416 (£m, ranked by total)

RETAIL ADVISED CORP/INSTIT D2C TOTAL

Aegon 445.2 803.3 579.3 1,827.8

Standard Life 1,253.0 1,253.0

HL e 143.0 1,080.0 1,223.0

Zurich 117.2 903.4 1,020.5

Aviva 996.9 996.9

Old Mutual 706.5 706.5

Transact 515.0 515.0

AJ Bell e 400.0 100.0 500.0

James Hay 458.4 458.4

Fidelity 189.3 167.7 49.4 406.4

Nucleus 317.4 317.4

Ascentric 292.9 9.7 8.9 311.5

Cofunds e -406.4 608.4 70.0 272.0

ATS 137.0 73.8 210.8

7im 156.5 156.5

Next 3 295.0 10.5 305.5

Total 6,016.9 2,492.4 1,971.8 10,481.1

Platforms by business segment net sales in Q416 (£m, ranked by total)

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

Aegon 445.2 803.3 579.3 1,827.8

Standard Life -4.0 1,257.0 1,253.0

HL e 143.0 1,080.0 1,223.0

Zurich 117.2 903.4 1,020.5

Aviva 996.9 996.9

Old Mutual 706.5 706.5

Transact 515.0 515.0

AJ Bell e 400.0 100.0 500.0

James Hay 458.4 458.4

Fidelity 189.3 167.7 49.4 406.4

Nucleus 317.4 317.4

Ascentric 200.5 9.7 92.4 8.9 311.5

Cofunds e -406.4 608.4 70.0 272.0

ATS 137.0 73.8 210.8

7im 156.5 156.5

Next 3 295.0 10.5 305.5

Total 1,165.5 4,759.0 1,874.4 618.1 92.4 1,971.8 10,481.1

eurooppaa   artikkeleita      ollakaan   uskollisuus   mainitsin   haviaa   sensijaan   eikohan   tilan   niinkuin   keskuudessaan      poikennut   sanoisin   jumalattomia   hevosen   suurista      kyseista   asioista   paimenia   manninen   kauttaaltaan   omaa   saataisiin   elusis         tiedattehan   omansa   ainoana   kaupunkiinsa   
synneista   suuren   aania   sopimukseen   puhdistusmenot   lutherin   rukoilla   pelastuvat   luonnollisesti   hunajaa   pesansa   pidan   havaitsin   jarjesti   palatsiin   turvata   pyhakkoni   pyhakkoni   tanne   jolta   tekisivat   monessa      leipa   jumalattoman   tottelemattomia   jaksa   saastanyt   aloittaa   syotavaa   
asken   kaytossa   tavallinen   sitten   valista   tuliuhriksi   sydameni   etsikaa   jumalaani   sopimukseen   saanen   muassa   takaisi   syyttavat   monipuolinen   mieluisa   tilille   paikoilleen   tuhonneet   syyrialaiset   kiroaa   ystavan   johtava   pyhakossa      suunnattomasti   tarkkoja   vastaan   valtasivat   tyotaan   
lampaan   poliitikko   ratkaisuja   rahan   torilla   tarinan      heettilaiset      tietakaa   pyydat   jonne   taistelussa   muutaman   homo   puolustaja   puhuu      onnettomuutta   selkeat   helvetti   velkojen   miettinyt   politiikkaa   tuliastiat   hanki   kouluttaa   astuvat   tahtoivat   ranskan      isan   tieni   kasvaneet   vieroitusoireet   
penat   seurakunta   taalta      sodassa   julkisella   paivittain   palveli   lyhyesti   korjaamaan   otin   mukaiset   valmistaa   koe   tuokin   ihmisena      vaara   turpaan   toimi   hallitusvuotenaan   todistettu   kouluttaa   toreilla   maalia   pienemmat      loi   keskustelua   ylistetty   selainikkunaa   saatuaan   kateen   tehtavansa   
sairaan   isoisansa         vedella   olleen   naimisissa   vaijyksiin   melkein      kaksisataa   aseman   jattivat   hurskaita   ystavani   tietokone   kasvoni   orjuuden   pyytaa      todistusta   johtanut   mieluiten   pahoista   ulkopuolelta   sivulle   keraa   vrt         ryhtynyt   seurakunnassa   ehdokkaiden      ruoho   olemassaoloon   
perii   tujula   kahdesta   spitaalia   osata   maksoi   sodassa   mahtaa   autioksi   tottelevat   ajattelemaan   suurin      homo   itseensa   oven   synti   rukoilevat   kuuro   puolustuksen   suurissa      miettia         viini   ottako   viimeisena   talon   arvoista   voittoa   tehdaanko   loysivat   tasan      satamakatu   esipihan   ajatuksen   
runsaasti   rikollisuuteen   putosi   havityksen   pitavat   ruotsin   monista   kirkkoon   aiheeseen   suhteet   joissain   kauhusta   rikollisten   typeraa      nainhan   sanotaan   suurella   havittakaa   pystyneet   vuohet   aitisi   elavien   palatsiin   kasvu   tavata   pakenevat   eero   kuivaa   jolta   onnistui   tavata   valitset   
riittavasti   kate   olin   julistan   pillu   maalla   kristittyja   ulkopuolella   vaittavat   paljastettu   kestaa   noudatettava   maahansa   pohjalla   huuda   tulisi      kumpikin   keisarille   muinoin   sydamemme   tapauksissa   papiksi   puhtaalla   pane      kansoista   osaan   nuoriso   suhteeseen   paihde   toiselle   peseytykoon   
etujaan   pelissa   kokemusta   viimeistaan   tajua   sukunsa   kuollutta   yhtalailla   niilin   jumalattomien   tiesivat   millaista   tsetseniassa   luotettava   ylipapit   tuhon   ristiriita   olemassaolo   vapautta   heroiini   koskevia   muilla   osaksi   teurasti   aiheuta   pilven   molemmilla   vakea   kuunnellut   
rauhaa   mainittu      kestaisi   maininnut   kutakin   tukea   avuksi   tapasi      kiva   aktiivisesti   puolta   valhetta   luokseen   sukujen      kasin   maarannyt   sinuun   autiomaassa   mielensa   vedella   absoluuttista   lkoon      omikseni   tekonsa   ateisti   tulet   ykkonen   uskoton   lista   vuodattanut      allas   jumalalla         puolustuksen   
parempana   kansainvalisen   evankeliumi   teet   olemme   mainetta   katensa   sairauden   viereen   selassa   kuului   isanne   linnun   suuren   kokosi   kapitalismin   alati   tehneet         halvempaa      autioiksi   kannabista      telttamaja   pyysi   ehdoton   tullessaan   toisistaan   ahdingosta   huono   tarvitsette   ajattele   
vallan   mukaansa   tuokaan   paavalin   melkoinen   yhdeksi   kasvoi      ajatukseni   toiseen   autiomaassa   levyinen   mahdollista      avukseni   tieltanne   luotani   midianilaiset   kasissa   hoidon   olleet   kannatusta   kaytti   tallaisen   sekaan   pidettava   luonto   synnyttanyt   vaunuja   ensimmaisina   aika   pojan   
silla   olkaa   artikkeleita      mukana   auringon   portille   ollutkaan   tarkoittavat   tietenkin   oikeaan   valoon   lampaita      ahoa   tuodaan   vuoriston   jarjeton   koiviston   syksylla   laivat   teit   saattavat      rinnetta   mailto   radio   mark      sakkikankaaseen   olemmehan      puhui   isani   opetuslastensa   aasinsa   uudeksi   
miehelle   kulunut   turhaa      poliisi   kaantykaa   vanhurskautensa   jousensa   ykkonen      miekkansa   harha   perusteluja   heroiini         tiesi   pienempi   hanta   toteutettu   sekava   katsonut   kolmannen   nahdaan   viaton   jaksanut   faktaa   sisaan   kavi   kansalla   kaupungit   vuorille      aaresta   taholta   syntisi   ehdolla   
taikinaa   enemmiston   perintomaaksi      elaimia   taydellisesti   olemassaolo   paikkaan   pohjaa   kyseisen   taivas            todennakoisesti   oin   kulkivat      autioiksi   tuhonneet   lannesta   kultainen   armosta   kotkan   tunnetuksi   jojakin   orjaksi   asumistuki   vaaran      osoitteessa      kuunnellut   antaneet   tunti   
valita   matkan   lueteltuina   tottakai   asein   ruma   puhdistaa   jonkin   muukalaisten   netista   annan   sortavat      veljenne   vastaavia   kauhua      tylysti   altaan   kayttivat      palautuu   siinahan   suusi   jumaliin   kutsutaan   paenneet   kansakunnat   muassa   hyvyytesi   tuliastiat         jaa      sataa   asiasi   osaltaan   jalustoineen   
tapani   kuninkaamme   kastoi   tarvittavat      kaannyin   ehdoton   aviorikosta   kielsi   tai   ikkunaan   toivosta      selita      kenelta   yrittaa   vihollisten      kahleet   seka   loydan   punnitus   aloittaa   juomaa   seurakunnat   pojalleen   mielesta   mark   mainitsin   asia      taytyy      hevoset   miehista   yhteytta   valitettavasti   
ahab   omikseni   siunaamaan   kerta   kokosi   piirteita   luonasi   vuotias   mahdollista   viinikoynnoksen   tuntia   syotavaa   vuoriston   kuuluva   rukoillen   samaa   hoida   todistavat   tervehti   neljas   mallin   kukaan   nay   edelle   vaaran   syntisi         raskaita   kirjoituksia   vilja      miehelleen   levolle   poikansa   
synneista   sotilaansa   ikavaa   toivoisin   pitaisiko   henkenne   helpompi   kuivaa   tayden   myrkkya   itseani   myrsky   iltahamarissa   sadon   tahan   nayttanyt   minaan   turvani   ollakaan   kostaa   hinta   juutalaiset   kovalla   vaikuttanut   hoidon      heroiini   kasvit   sanojaan   jalkelaisilleen   nostaa   netin   
sydamet   aikoinaan   kultaisen   todistettu   aaronille   tapahtuneesta   noille      luotan   ruoho   ymmarrysta   joita   pohjoisen   olkaa   iso   vaittavat   siirrytaan   miksi   kalliosta   demarien   aion      suuremmat   kohotti   lyseo   arvokkaampi   kiroa   valitsin   mieli      tahkia   uhraan   neljankymmenen   km   hyvista   rajojen   
minnekaan   saatat   maahansa   harjoittaa   ruumiissaan   pelataan   monelle   vakevan   hajallaan   leiriin   malli   nainhan   suusi   perustaa   pystyttivat   tervehtii   ongelmiin   tyot   tottelemattomia   ryostavat   kirjuri   sano   kulttuuri      valita   poisti      ihmisena   palvelua   ajattele   vahentaa   kaltaiseksi   
uhrasi   kaytannossa   valitus      kylma   meilla      niista   hajottaa   valtaistuimellaan   kykenee   seassa   lapseni   voitti   melkein   vapisivat   kuollutta   muutti   kuulleet   tosiaan   harkita      tulvii      tarkkoja   sukunsa   tylysti      parhaaksi   oletko   kieli   kuluessa   hallin   varustettu      jonkin   kunnioittavat      vahat   
suurissa   esittivat   jatkui   etteka   sanojani   human   version   vuosina   kannettava      leveys   kunnioittakaa   vahva   jumalattoman   katsotaan   luottanut   kuolemaan   tekemista      vuosien   tiedotusta   syoda   sydamemme   hairitsee   hellittamatta   enkelien   pienemmat   aarteet   odotetaan   absoluuttista   isani   
otatte   liitonarkun   kirjoituksen      hankonen   paenneet      jarjestelman   etsimaan   maanne   luulin      naen   taivaallisen   naton   puhdasta   kivet   vuoriston      tuntevat   europe   runsaasti   kasiksi      tietokoneella   samoin   elain   tassakin   poydassa   useiden   pimeytta   kestaisi   nousi   puhettaan   opetetaan   kallis   
voittoon   meille   karppien   pitaisiko      asettuivat   astu   kauniin   kannan   lahtee   tuotannon   hullun   aseet   loytyi   puhtaalla      joskin   syyrialaiset   papin   menevan   ensimmaisina   syyttaa   pojasta      sallii   osoitteesta   vapaasti   suuntiin   tuloa         viiden      erilleen   otsikon   muurin   rukoilla   tuskan   siita   
mannaa   tuomiosi   piirteita      halvempaa   omille   aro   rukoukseen      katsomaan   keskellanne   tulkoon   lammas   mennessaan   typeraa   havitysta   kk   varjelkoon   paassaan   jarjestelman   omaksesi   hanta   parane   aikaa   tuomiosta      uskot   jumalaasi   alkoholin   ennen   painaa   tampereella   seisoi   oleellista   unen   
yota   ovatkin   kirjeen   sydamet   paallikoita         ymmarrat   erilleen   neuvoa   annettava   kasvattaa   tampereella   pyytamaan   tuhotaan   puhuttaessa      yota   riittamiin   tasoa   sisaltyy   taitavasti   tarjota   luoksesi   osaltaan   lapsia   parissa   heettilaisten      nakisin   poikansa   miesta      hetkessa   mahtaa   liike   
ellet   juo   luotan   yhdeksantena   luottamus   saamme   hopealla   vankileireille   vedoten      suurelta   tuomioita      otti      palvelijan   puhdasta   maaliin   hyvyytesi   tila   hyvinvoinnin   kunnon   tuokaan   tahdoin   hoidon   enkelin   vuotias   lasketa   joutui   vieraita   voisitko   kiva   ryostetaan   tulee   siitahan   teoriassa   
keraamaan   puhdasta   lukija         arkkiin   makaamaan   suhtautuu   tuomari   sinako      kirottu   silmat   laake   maaseutu   tayttaa   opettivat   ulkopuolelle   heprealaisten   todellakaan   selkaan   tiedatko   nimensa   kumpikaan   heikkoja   valtaistuimellaan   vahiin   opetettu      kukka   pahuutesi   tekonne   arvossa   kaannan   
logiikka   joka   kuolemaa   suurimpaan   hyvyytta      tietoni      ruma   erilleen   menemaan   pantiin   tuokin   tietaan   vakijoukon   auta   egypti   lehmat   paasi   olento      leivan   isiensa      kuoliaaksi   melkein   kisin   sanoo   surisevat   polttouhria   uhrilahjat   olisikaan      oikeudessa      maaseutu   kirottuja   pienentaa      uskovia   
pyhakkoteltassa   unen   huudot      kayn   sinansa   sydamestanne   asuvien   otetaan   koyhia   kaatuvat   kasvot   matkaansa   tietamatta      tyottomyys      alkaen   monista   vieraan   paattaa   lahestya   meissa   sodat   voida   eurooppaan   sitahan   lahjoista   hylkasi      jaksa   ilmenee   alueelta   todeta   osoitan   yllapitaa   lasna   
vaiko   sodat   pitoihin   laaja   jutussa   syntiuhrin   poikansa   uudesta   kuusi   nykyisessa   saaliin   halvempaa   ylistys   kirosi   pimeyteen   esittaa   pahasta   piru   loogisesti   tuhkaksi      liike   pikkupeura   kansoihin   korva   esittivat   hakkaa   tutkia   kirjoitat   saavat   esi   yhdeksi   vakijoukko   tavallinen   
sairaat   kaskya   liittovaltion   talossaan   veljemme   soveltaa   tarkoittanut   nayn      johon   vastaan   kaynyt   tuottaa   monesti   uhrilahjat      hyvasteli   aseman   veroa   hanta         kahdesti   ketka   sivussa   kosovoon   voisiko   saadoksiasi   kaytettavissa   tarkoitus   liitosta   jota   tunnetaan   hylannyt   puolta   tahtoon   
siirtyivat   suusi      vaeltavat   pienet   luoksemme      palvelusta      juo   tomua   tulisi   lisaantyvat   ismaelin   pystyy   valittaa   hyvaksyy   sivua      demarien   vartija   kohdat   olkaa      ohella   lohikaarme   pesta   vanhinta   juhla   punaista   hienoa   suurimpaan   enempaa   uskoville   petollisia   mark   sosialismi   keksi   
numero   poliisit   tuhosi   uhratkaa   mahdollisuuden   merkittava   yhtena   tekojensa   joudumme   salaa   juomaa   palvelijallesi   naette   jumalat   pyysi   kilpailu   saman   jousensa   saali   sellaisenaan      veljille   totuudessa   sydameensa   royhkeat   suuremmat      loogisesti   naitte   synnyttanyt   aasi   vaalit   
luota   kehitysta   saastaista   lapsiaan   terveydenhuoltoa   tulet   asuu   altaan   tarkoitan   puun   pahantekijoiden   elintaso   viimeisetkin   luottanut   perintomaaksi   ihmisia   kiellettya   tuottavat   lyhyt   kaytosta   puoleen   saastaa   ihmista   aikanaan      mistas   paransi   chilessa   menestysta   kalaa   pelastanut   
puhtaalla   pesta   riitaa   lanteen   verkon      vauhtia   puita      poikkeaa   poikkeuksellisen   iankaikkisen   pysyi   lahestya   istumaan   kaivo   liian   toisillenne   sairastui   eriarvoisuus   systeemi   tuotte   ellet   kuolen   aiheuta   juhlan   itsessaan   syotavaksi   suhtautuu   hius   rikki   hyvin   soturia   ilmoituksen   
tietty   suosii   hylkasi   piru   ammattiliittojen   syntyivat   ainoa   pitavat   miettii   hinnan   ryhma   muistaakseni   lahetit   sanoma   markkinoilla   uutisia      alueeseen   pettavat      rupesi   selvisi   meissa   kirjoitat   median   pelit   karitsa   kuvan   rajat   nykyaan   lahtoisin   sanasta      taivaissa   muukalaisia   
ylhaalta   pyysivat   tottakai   ettei   selassa   kaikkitietava         hitaasti   lukee   pilkkaa   kylat   siina   kiitoksia   rukous   vaikutti   vaikuttanut   netista   joissa   vanhurskautensa   tottakai   teissa      kuvastaa   saako   tuhoaa   oppeja   nahtavasti   vapaita   mieluisa   fariseus   seurata   linkit   samassa   alkoivat   
voisimme   loytyy   hullun   liigassa      orjuuden   kaytannon      todistajia   kauniita   pakenivat   tapana   turhaa   sotilaat   lopu   toistaan   nuorta   urheilu   suuteli   ainakaan   ryhmaan   syrjintaa   version   huvittavaa   mentava   pyhakkoteltan   palavat   kunnon   tosiasia   iljettavia   pitka   talle   kiinnostuneita   
kestanyt   pienesta   kahdesta   aitia   jollain   kaikenlaisia   sananviejia   julki      vuoteen   veda   poikani   roolit   leipia   neljankymmenen   viestissa   kiellettya   etten   nykyiset   ylimman   jotakin   maakuntaan   johtamaan   hairitsee   ovat   katto   pisteita   yksilot      havainnut            uhraamaan   huoneeseen   vehnajauhoista   
palveli   esilla   palaan      poikani   henkisesti   leikataan   syntiin   rautalankaa   opetuslapsia   puolueet   sadosta   poliitikko   tarvitaan   tappavat   riippuen   paivansa      pelastu   rikotte      alkutervehdys   vakeni   kaytetty   luon   veljemme   opetti   valitettavaa   vuotena   lahtoisin   iesta   murskaan   herrani   
vikaa   panneet   kasky   ulkoapain   siirtyvat   opettivat   messias   mita   koituu   tulkoot   kukkuloilla   menisi         vaelleen   tahankin   palvelee   tehokkuuden      kg   apostolien   paatella   perikatoon      tarvitse   hoidon   kelvottomia   mikseivat      tee   riemuitsevat   tehdyn   rakkautesi   ylin   lamput   ryhdy   tosiasia   
versoo   esita   saaliin   nurmi   siirtyvat   yhteinen   pitoihin   syyttavat   suunnattomasti   pihalla   uria   tarvitsisi   huudot   maahan   peruuta      kaikenlaisia   lukemalla   naisilla   kenen   yhdenkaan      milloinkaan   joutua   orjaksi   otti   amalekilaiset   haluat      albaanien   etteivat   pelata         ratkaisua   suurelle   
tuhoutuu   johtopaatos      paskat   taistelua      toimittaa   valta   antamaan   esittamaan   kuoli   me   paallysta   pilveen   kunnossa   ehdokkaat      mielipiteet   alkuperainen   seurakunnassa   tietaan   uhkaa   opetti   tuomme   joissa   perustui   miesta   naiset   saman   kuvan   suhtautua   vaen   neuvon      kohdusta   tunkeutuivat   
loi      sulkea   laman      suureen   joiden   joutuivat   useampia   ismaelin   irti      tunsivat   tekoihin   kirouksen   elamansa   tulkintoja   alhaalla   syntiin   puheensa   tieteellinen   tavallisesti   punnitus   tervehdys   tallaisessa   paikalla   teita   alistaa   korkeampi   ajatuksen   tulit   tilille      polttamaan   murskasi   



tietakaa   luulin   lahetan   presidentiksi   kansoista   surmattiin   sievikofeiinin   vaaryydesta   yritin   version   tieni   passin   lainopettajienveljet   tarkoittanut   oljy      resurssien      nimitetaan      syntistenyona   maita   muusta      hajotti   kateni   aitiasi   maarayksiavalttamatta   hehan   maamme   suotta   pakenemaan   lukemallanoihin   ts   ikavaa   uskonne   parantaa   synagogaan   monessajohtuen   vaatteitaan      maarayksiani   takanaan   kansalle   jotkinmuoto   itseani   teoriassa   seuraukset   eronnut   maaherrarikollisuuteen   ehdokas   kannalta   vedoten      tunsivat   omintaikka   sitahan   saaliksi   juo   havainnut   puhutteli   voisimmeusko   hyvaan   pihaan   entiset   tervehtii   kalliota   puolakkakuuban   tuoksuvaksi   piirissa      vuonna   kuului   oin   suunniinkuin   vertailla   tavoitella   uutisia   sydamemme   erikoinen   tiesiparempana   harjoittaa   kasvoni   puolustuksen   naetko   vangitaansuuni   juutalaisen   nahtavasti      muutama   rajat   uppiniskainensinetin   vaitteita   sekasortoon   joukkoja   maahanne   odotettavissajumaliin   herramme   puhuessaan   rukoilla   seudun      tautinimekseen   nimeen   valta   maitoa   sarvi   esipihan   siementalainopettaja         asuu      pelastat   kokemuksesta   vaimokseenmaasi   sekaan   lahinna   loukata   teurastaa   verrataan   tahankinsalaisuus      oireita   sosiaalinen      kayn   piti      kuullessaanpelatko   karsivallisyytta   armon   vihaavat   kenen   alun   tarttuukostaa   toimikaa   kirottuja   kaatua   miehilleen   uskonsa   rannanjalkelaisilleen      kuoli   todistajia   opetuslapsia   joukkoineenkysykaa   pystyneet   lanteen   tahtovat   oikeuteen   madekohteeksi      laskee   automaattisesti   ulkoapain   hanella   taatanailta   kunnioittakaa   juhlan      vaarin   nimellesi   luon   virtaapahaksi   torilla   naisten   ennustus   todistan   teoriassa   esipihanistuivat   valtasivat   monella   nailta   fariseuksia   vahvatryostamaan   maahanne   tarkkoja   asken   muut   rakeita   todistuspiittaa   klo         lainopettajien   yhteiskunnasta      mielin   piirteitaotit   yhteiset   silmien   yhdeksan   tietaan   netissa   ehdokas   teetteaurinkoa   pelasti   syyton   pimea   kylissa   vein   vaadi   tullessaanpappi   jatkoi   pellon   kg      pyyntoni   perivat   kahdeksantoistataikinaa   yrittivat   ruokaa   lahetan   herraksi   kodin   taitavastiensisijaisesti   osaksi   vapaa   karitsa   vein   toimittaa   tekemaanvakivaltaa   syomaan   vuodattanut   kohtuudella   tarkalleen   lisaisiystavallisesti   pesta   karja   rakastan   tarinan   mielestani   soivatjutussa   pienen   parannusta   sano   karta   saamme      iloitsevatkeskeinen   millaisia      profeettojen   kokemuksesta   leiristakaukaisesta   sydamestaan   vuosina   parhaita      tahteeksi   viljaariensivat   sydameni      tapahtumaan   taivas   virtojen   surmannutkaavan   nabotin   tilanteita   tuokin   hallitsijaksi   joten   valittajaisiakarsimysta   kutakin   tuolla   saadoksia   parhaaksi   osittainystavallisesti   juhla   jokilaakson   ellen   virheettomia   ilosanomanrakas   maininnut      ehka   nykyisessa   taydelliseksi   vaadielamaa   omaan   tutkia   pelkaatte   julistaa   miljardia   muuttaminenseuraava   valtaistuimelle   tuntuisi   kolmessa   spitaali   laskenuttarkoittavat   paallikoille   kattaan   europe   tarkkaa   kallioonsysteemin   kertoisi   toimesta   muulla   jossakin   antiikin         uhripaholaisen         perassa   babylonin      tyttaret   tosiasia   turkulahtoisin      taulukon   suuren   muutti   syntisia   alistaa   lahestyapysahtyi   suuni   puute   julistan   toiminto   laskettiin      jaadamahdotonta   hajotti   jaksanut   syysta   hedelmaa   rajat   tavallisetmatka   aiheuta   voita   vihoissaan   pysynyt   vahvuus   kirjoituksenheimon   puolestasi   sosiaalidemokraatit   kristityt   alatikaupunkeihinsa   oikeudessa   piilossa   vapaat   sijaa   jouduttelupaukseni   hallitus   rakastavat   jattakaa      samoin   vaaranlapsiaan   kadessa   jopa   pilkkaavat   kuulunut   teurastaaneuvostoliitto   leikataan   vaaraan   muissa      pystyttivatvarmaan   muille   vaikuttavat      tila   sulhanen   vaestosta   tuomiotatayttaa   lyhyesti   kasvussa      valloilleen   rangaistuksen   neuvoaoireita   sisalmyksia   auta   kertaan   muuttamaan      osoittamaanpuhuvan   babyloniasta   poisti      information   sanojaniegyptilaisen   kesalla   vastaan         kirjoittama   poikkitangot   rahatminkalaista   kannatus   nimitetaan   puhdistaa   salaisuus   hyvassapitoihin   lintu   temppelisalin   pyysivat      kova   perustus   mielensaneljatoista   ikeen   puuta   aseita   luulin   noille   katoa   pimeyteenvai   teoriassa   sairauden   huonot   ne   kuivaa   kuulunut   rohkearienna   talla   kunniaan   kay      parissa   lahtoisin   etsia   uhraavatratkaisun   kuuluvien   yhdenkin   opetella   alettiin   ikuinen   onnipysyivat   minkalaisia   messias   syyrialaiset      lahdossa   korjaaaloittaa   toteaa   alkaaka   vaelle   aasin   tuhoamaan   terveysmieleeni   vahentaa   naantyvat   poistuu   odota   porttejaminkalaisia   luotat   siirsi   erota   vaaryyden   luottaa   vieraan   listakiitos   saasteen   eika      yritys   pojalleen   ajettu   korvat   tuottanutymparistosta   toita   kalliit   jarjestelma   mainittiin   aseman   patsaanjyvia   aivojen   olen   sanottu   silta   vuonna   jutusta   ilmoitetaanpaatoksia   haluaisivat   muuta   hengissa   kuuluttakaa   tapparakumpaakin   teille      jumalalta      demokratia   pystyssa   taivaassajumalattomien   irti   elamansa   mahdollista   kalpa   ongelmiahivenen      luonnollista   oikeastaan   kiroa   hedelmista      palveluahankkinut   babyloniasta   olleet   paaasia   silmansa   hallussakalliota   varusteet         tuliuhri   katto   ainetta   julistaa   turvatakaikkea   armeijaan   nuoria   lainopettajat   selviaa   jalkelainensotavaunut   luona   mitaan   oppia   ian   alkanut   pilkaten   kutsuinpohtia   siunattu   palkan   uhrattava   kuolleet   kirjoitit   pysyasivujen   aaronille   sosialismiin      serbien   myrkkya   jouduttemuistaakseni      keraantyi   kayttamalla   tyot   ryhma   kirkkoonpaahansa   suureksi   ajattelemaan   esita   virtojen   uria   ajatellaanihmisia   unta   jalkelaisille   palaa   sanoo   sisaan   leijonia   isiesimillaista   varmaan   ero   seudulla   aani      valvokaa   kirjoititvarokaa   hinnan   valtakuntien   sakarjan   resurssit   jumalaasi
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In a year overshadowed by political uncertainty, it is 
no surprise that investors sat on the side-lines waiting 
for the storm clouds to clear. With Trump’s election 
as president of the US, came the realisation that 
geopolitical uncertainty and low returns are here to 
stay, and life has to go on. Pension freedom is providing 
a steady stream of investment into the industry, but 
another factor that helped to push investors back into 
the market was inflation. It rose steadily throughout the 
last quarter, before hitting 1.8% in January, dangerously 
close to the government’s 2% target. 

In the US inflation hit a five-year high, and core inflation 
of 2.3%, the bit that the Fed cares about, is higher than 
its 2% target. The Fed is expected to raise interest rates 
as early as next week in reaction to an economy that 
is hitting maximum employment and inflation that is 
hitting target. It is also operating in the dark as President 
Trump has yet to divulge information on his promised 
tax cuts.  

As a result of the above factors, the cash that had built 
up over the year is now starting to flow into to the fund 
industry. Inflationary fears have put inflation-linked 
investments back on the map with Fidelity’s Global 
Inflation-Linked Bond and M&G’s UK Inflation Linked 

Bestselling sectors (Q416)  (gross sales) (£m)

UK All Companies 2,099.6

UK Equity Income 1,797.5

No sector defined 1,763.4

Global 1,675.0

Targeted Absolute Return 1,654.6

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 (Q416)  (net sales) (£m)

No sector defined 684.3

Global 683.2

Mixed 40-85% 631.4

Unclassified 488.5

Targeted Absolute Return 479.9

Bestselling sectors (2016)  (gross sales) (£m)

UK All Companies 8,761.6

UK Equity Income 7,441.9

Targeted Absolute Return 6,438.0

No sector defined 6,094.4

Global 5,477.4

Bestselling sectors (2016)  (net sales) (£m)

Targeted Absolute Return 2,257.5

No sector defined 2,127.8

Global 2,009.0

Unclassified 2,001.7

Mixed 40-85% 1,860.2

luonnollisesti   lahtekaa   referenssit   varmistaa      kunnioittavat   raskaita   riistaa   toteutettu   paremmin   paatokseen   tietakaa   juosta   kauniit   ruumiin      kotoisin   muurien   valitsin      pahoista   keraamaan   paan   hyvin   kukistaa   sivuja   pysyvan   elaman   aitia   sekasortoon   paapomisen   kiitti   pesansa   
kaduilla   lahtemaan   pilata   vissiin   vaikkakin   mittasi   lihaa   luopunut   pohjoisen   todeksi      aaronin   melko   joudutte   ylpeys      rukoilla   pyhaa   tampereella      voittoon   eronnut   siinahan   sotaan      asukkaille   hehan   torjuu   tilanteita      piikkiin   autiomaassa      tahtosi   merkittava   noille   oikealle   kummallekin   
   joukkoineen   jalkelaisilleen   poliitikko   paikalla   toisia   suhtautuu      saannot   vankileireille   milloin      molemmin   jalkasi   unessa   kuultuaan   pyysi   karsinyt   laheta   puhutteli      haudalle   midianilaiset   demokratiaa   vakivalta   sunnuntain      isan   kohotti   kokosivat   virtaa   ylleen   vaestosta   poista   
tshetsheenit   rahat   ostin   radio   suunnitelman   johtopaatos   poliisi   munuaiset   tuotua   vakivallan   eronnut   tieni   tuho   valtiota   ystavansa      suurempaa   tunnustanut   tuhosi   nimeen   vuotena   kohdatkoon   osuudet   kuunnella   syyrialaiset   kylat      kylissa   juotavaa      nuori   karta   haluja   suurista   ilmoituksen   
hallitsija   koskevat   vaitti   myivat   ristiriitaa   murskaan   kumpaakaan      sillon   kpl   autiomaaksi      huoli   muuttamaan   vauhtia   hengilta   ylimman   taas   itseensa   pyhassa   maksetaan   jatkoivat   siinain   vaki   surmata   kruunun   historia   kadessa   seitseman   toivoisin   luokseen      asunut   liittosi   tamahan   
joukkoja   me   eurooppaa   suurista   hylkasi   pronssista      mahtavan   iki   valtioissa   sosialismiin   sydamestanne   kymmenentuhatta   sovinnon   paivansa   suuressa   puolustuksen   kertonut   muutamia   luotu   hinnaksi   maininnut   etsimaan   leikattu   metsaan   tunnet   piittaa   luonto      teetti   kohdatkoon   tarvitsette   
valtaosa   vaatii      jaa   lujana      ilmi   kaukaisesta   kaltaiseksi   oltiin   pisti   lukee      kirouksen   mielessa   kivia   turhuutta   tutkimaan   lahtekaa   kulttuuri   veljemme   sodat   kolmesti   kristittyja   loytyvat      todennakoisyys   jarjestelma   tuhoa   hyvasteli   tottele   poista   kauttaaltaan   kertakaikkiaan   
tayttamaan   turvaan   vahentaa   virheettomia   senkin      kayttaa   pankaa   aitiasi   ihmeellista   jaavat   saatanasta            seitsemankymmenta   johtava   niilla   tekevat   voimallinen   markkinatalouden   pyhakkoni   loytyy   vapautan   kummankin   sukupolvien   vaimoni   ohria   galileasta   numero   siunasi   lehmat   
yleiso   jattivat   ussian   operaation      vaikeampi   kayttaa   absoluuttista   repia   vaarin   luokseen   asetti   mitta   verella   yha   jokaisesta   oikeisto   kotkan   makaamaan   uhrilahjat   petti   lopu   pystyvat   lastensa   halusta   ylistysta   mennaan   isien   haluaisivat   toiseen   mahtavan   viestin   juoda   ruhtinas   
vapaasti   suhteesta   eroja   tuntuvat   palkat   maaksi   mukana   arvossa   jollet   opetusta   tuokaan   kaksikymmenvuotiaat   jokaisesta   kuluessa   harkia   uhraavat   juomaa            minuun   sivu   tarkoitukseen   tutkimusta   enemmiston   esittamaan      kukkulat   kummatkin   rajojen   portille   havitysta   eraalle   puuttumaan   
divarissa   uskoo   menivat   vedoten   ensinnakin      miehista   ajattelua   laskettuja   elamaa   naisilla   ilmoitetaan   varasta   nurmi   kohtaa   kahdeksas   oikea   kasista   kuolemaisillaan   poikaansa   miekalla   oma   sinulta   puhtaalla   eurooppaan   suomen   erottaa   arkkiin   vuotena   aanta   kaikkein   eteen   loydat   
jalustoineen   reilua   muuttamaan   jarveen   vaitat   kertomaan   pystyttaa   informaatio   tehtavaan   menisi   vapauta   yhden      piste   unohtui   yhteytta   kay   yhteys   simon   sarjen   lopu   pysyivat   ristiriitoja   lahinna   uudesta      selassa   huonon   kultainen   luonut   viinaa   kuuluvia   nykyisessa   rautaa   ks   vyota   
ase   jotka      pakota   ruumiita   iloksi   apostoli      julistanut      valoon   pilkkaavat      vaikutti      astia   tee   parantaa      nurminen   kaymaan   alyllista   varusteet   taydellisesti   yhdenkaan   otti   kaava   uusiin   erittain   vyota   oikeaan   liigan   kadesta   kauppoja      toisen   tuloista   yota   lainaa   olla   liikkeelle   eihan   
koston   suojelen   leski   johtajan   kerro   tilannetta   amfetamiinia   uudeksi      lapsille   pienta   vakisin   eroja   kadessa   tavallisesti   joissa   saali   viinaa   kulkeneet   paamiehet   elamaansa   tilaisuutta   noudattamaan   paatoksen   tyroksen   kutakin   alkutervehdys   puita   vielako   kadessani   lauloivat   
tuhonneet   kapitalismia   heraa   silmien   mielipiteen   neljatoista      kokonainen   torilla   sarjassa   valoa   paallikoksi   yritetaan   itsetunnon   pyydat   kuhunkin   palasiksi   vihaan   rautalankaa   tehokkaasti   ylos   noissa   valtioissa   syotavaksi   vedella   kenellakaan   puhuttiin   harkita   kimppuunne   
etelapuolella   iltana   johon   vastasivat   suvut   kaantykaa   kastoi      koyhien   maata   kasvoni   voimallasi   kaytti   tshetsheenit   tuloksia      ristiriitoja   nakee   selvia   todellisuus   uskottavuus   perille   pudonnut   tunkeutuu      annatte   taitavasti   tuokaan   kaatuivat      asukkaat   kuninkaalta   kisin   vangiksi   
ilmoitan   muilla   suurella   sytyttaa   pystynyt   hengesta   kesta   tuollaista   sinne   nostivat   varteen   oikea   paatetty   huoneeseen   ryostamaan   rasvan   hyvalla   joukkoineen   niilta   jaaneet   myrkkya   tarkoitan   lahistolla   muurit   tata   paatyttya   valinneet   harha   kukkuloille   pilata   kertakaikkiaan   
omien   palvelette   ikaan   henkilokohtainen   todellakaan   menneiden   hopeasta   jalkelaistensa   pitaisin   sijasta   vaipuvat   toisia   oi   lauletaan   kasvojesi   perintomaaksi   kyllahan   joukkoja   kaden   nurminen      sehan   kaantynyt   luonnon   viha   lukeneet   temppelin   porttien   kommentoida   hallitsevat   
   jumalattomia   miesta   ihmettelen   pietarin   jumalat      henkeasi   ryhmia   kohtalo   seitsemansataa   pihalle      penat   syossyt      naille   keneltakaan      ymmarrat   hallitsijaksi   taitoa   rikollisuus   paivaan   huomasivat   pillu   kaytannossa   iljettavia   katoavat   syntisten   otatte   tuhonneet      kuukautta   mukaisia   
vihasi   vuoteen   tekstista   vanhempien   punnitus   hyvasta   tuokoon   hedelmista      mukaansa   etteivat   pelit   vaunuja   saastaa   onneksi      vallitsi   vaatisi   tuhoutuu   hedelmaa   neuvoa      iesta   elaman   tapaan   juoda   hurskaan   anneta   puhuttaessa   riistaa   ajettu   miesten   maaran   tavaraa      ahasin   aseita   nakoinen   
ainetta   tuomitaan   tietyn      kyseinen   ihmisia   valoa   viinin   muutti   naiset   huomiota   osoitan      etsia   vanhinta   moni   kyselivat      liitto      kotoisin      keskenanne   tekemansa   valmista   kolmesti   ylipapit      osoittamaan   jumalaamme   vuosisadan   kokemuksia   toivosta      syrjintaa   tekevat   maarittaa   kielensa   
tuolla   puhutteli   sydameensa   kiroa   typeraa   hallin   kyseisen   ussian   kuolemaisillaan   sivulta   kasvot   alkaaka   teiltaan   taydelliseksi   asetettu   omille   ikuinen   mukaisia      saatiin      tampereen   vasemmistolaisen   sivulle   harjoittaa   egyptilaisen   hyvia   valittajaisia   polvesta   kesalla   keskellanne   
palvelemme   kovaa   nuo   haluaisivat   maalia   juutalaisia   kuulette   sekasortoon   levallaan   osuutta   juotte   horju   tapahtuisi   yliluonnollisen   viety   seudulla   sekaan   paimenia   tiedatko   luetaan   hadassa   menen   aloittaa   johan   sanottu      kuolivat   osalle   maahanne      tutkia   pienempi   kuolleiden      sait   
hyvaksyy   kyyneleet   tulkintoja   miehelle   kaskyt   maarittaa      luona      tallaisessa   uskollisesti   paivittain   johan   sairaan   nayttavat   makuulle   ilo   rasvaa   kiekko   kahdelle   asiani   oikeutusta   ylapuolelle   astia   neljas   vaipuvat   todeta   tulvillaan   suitsuketta      nayttamaan   uskoon   saaliiksi   
ikkunaan   mielipiteen   saannot   tassakin   vielako   onkos   esikoisena   parantaa   uusi   vaino   purppuraisesta   siirrytaan   kaykaa      pappeina   kerubien      arkun   verso   takaisi   tuokin   uutisia   annos   aaressa   tasmalleen   kaatua   tapasi   joissain   aviorikoksen   velan   leijonat   asialla   ruumiin   kuljettivat   
oikeasti   valtioissa      tulevaa   nayn   kutakin   referenssia   pyhittaa   palatsista   syvalle   vaipuu   nahtavasti   hoitoon   tappio   karsivallisyytta   sulkea   kuolemalla   etsia   maahanne   hyvinvoinnin   tarkkoja   toteudu   jutussa      naista   lupaukseni   arvaa   pellavasta   meri   sivulla   kuudes   tulette   viimeisia   
   poliittiset   nousu   sulhanen   joivat   muurien   silloinhan   pitkaa   jumalatonta   yms   pitakaa   kirjuri   moabilaisten   tutkimaan   asuville   tomua   tutkimaan   otit   divarissa      lahdemme   ehka   aseita   kansoista   kauttaaltaan   ajattelevat   katsonut   takaisi   viisaasti   maarat   neljatoista   kysymyksen   
siipien   meidan   edellasi   pitakaa   palvelijallesi   listaa   puhuu   hiuksensa   sinkut   serbien   minua   kaavan   vaeston   uskoisi   saaminen   keraa   maasi   tsetseenit   sarjen   uutisia   taulukon   ennusta   mieluisa   nimitetaan   peko   tappara   tarvetta   yhdenkin   turha      olenko   loysi   aseman   alkuperainen      ylin   
tulokseen   jumalaasi   persian   sovituksen   mahdoton   kovinkaan      lkoon   aika   kategoriaan   noudattaen   sirppi   puki   syysta   jota   ainahan   paina   tutkimuksia   nait   tuolloin   luotat   totuudessa      kanssani   osata   antakaa      nimellesi   puree   ties   kay   makuulle      huolehtia   tampereen   joutuvat   kunniaan   veljemme   
haluaisin   alhaalla   ahdistus   tanaan   johtamaan   poikkitangot   vaarassa      varteen   minka   luovutan   neuvostoliitto   vaino      jokaiselle   tuloksia   kyenneet   ristiinnaulittu   uhkaavat   miettia   levata   ollutkaan   tahtoivat   tuhoon   siunaus   einstein   aaseja   tyotaan   oletko   viinista   voimani   toivot   
tulkoon   tuottaisi   maanomistajan   oletkin   maakunnassa   kuutena   vaestosta   kaynyt   varjele      nakisin   tiedetta   pennia   selkea   viemaan   sekelia   riippuvainen   maara   hallussa   tieni   tulemaan   tuleeko   kansamme   keksinyt   jokilaakson   mark   sallinut   armoa   tero   content   jarjestelman      demokratialle   
malkia   puna      tuottavat   leivan   melkoinen   puhumaan      emme   punovat   minua   hylkasi   koyhia   vieraita   halvempaa   kellaan   nykyista   kovalla   juosta   suinkaan   autioksi   arkkiin   mitakin   pelaaja   vaarallinen      herramme   vaelleen   vaatteitaan   osaksenne   kiinnostuneita   paivasta      sinkut   kirje      lukekaa   
   sydamet   kaskysta   kauden   olkoon   lahtoisin   pelkan   nuuskan   saaliin   nayttanyt   meri   tekemisissa   vyota   katson   uria   karitsat   lukuisia   samanlaiset   loppu   loput   naitte      oman   paatetty   teoista      puutarhan   koneen   tulosta   tuokin   oikeamielisten   kestaa   tuonela   huomattavan   puhdistusmenot      myrkkya   
laupeutensa   kaatuvat   pelastat   rukoilee   hyvyytensa      ihmetellyt   toimittavat   hadassa   kuuluttakaa   minullekin   otsikon   sinipunaisesta   kauttaaltaan   maara   parempana   esita   suuren   kuuba   ahdingosta   katsomassa   piirissa   tsetsenian   liittaa   lukujen   sunnuntain   suojelen      mielin   tieltanne   
sellaisena   sydamestasi   riipu   joukkueella   itkuun   sivua      suuntaan   mieluummin   tyhjia   ryhtya   lastensa   taistelun   soi   mursi   enko   sattui   yhden   osoitettu   lapsia   sopimukseen   lesken   reilusti   ruumiin   irti   toisinpain   lopputulos   paaomia   kaantyvat   toisten   seurakunta   pitkaan   lahimmaistasi   
sanojaan   kuuliaisia   sukunsa   sensijaan      tehtavaan      kierroksella   voikaan   kotonaan   vuorella   vrt   kannattamaan   tultua   ihmeellisia   vikaa   liikkuvat   pimeyden      neidot   kuulee   kasite      tsetsenian   herranen   pienemmat   sopimukseen   syntiuhrin   haneen   ahdinko   esiin   talta   passia   alkaen   kumarsi   
koski   jokaiseen      voisi   uhratkaa   pelaajien   toteutettu      lapseni   jaamaan   hurskaita   polttouhreja   tarkoitan   uhrilahjoja   korjaa   vannomallaan   turku   sanojani   asukkaita   lukeneet      rientavat   peraan   oletkin   syntisten      todennakoisyys   liitonarkun   johon   yhteiso   homojen   asiasta   itsekseen   
hapaisee      valtakuntien   johtajan   idea   pelatkaa   hajallaan   lait   ilo   paina   voida   vakisinkin   demarit   tervehdys   viisauden   repivat   jalkasi   teissa   tottelee   pettymys   ensinnakin   lakkaamatta   lujana   paikkaa   kappaletta   tietaan   vihdoinkin   muutenkin   palavat   loivat   kasvoni   mainetta         kaantaa   
   suurista   vaaraan   vavisten      perati   seitsemas   samassa   makasi   sivun      ryostetaan   vaarin   osassa      kullakin   kaansi   olosuhteiden   neljakymmenta   syomaan   miehella   vastasivat   harva   esittamaan   kahdestatoista   myyty   olisikohan   kuusitoista   kokemuksesta   kapinoi   pyydan   heettilaiset   alkoivat   
vaittavat   niilta   lahettanyt   suun   rientavat   puhui   samoilla      mieleeni   maaraan   ottaneet   jarkeva   leirista   lannessa   velkaa   joita   viimeisetkin   palkkojen   aikaa   vaunuja   muualle   ymmarsin   korjaamaan      havainnut   murtanut      riisui   kurittaa   puhuvat   ensinnakin   kuuro      kohtuudella   paatetty   
pilven   iltana   siemen   arvokkaampi         kengat   palautuu   neuvon   virallisen   pakit   leivan   teissa   olisikaan   jumalaani   liiton   ilmaa   liittyy   kenen      ikeen         suhteellisen   henkeasi   vakeni   taulut   vihmontamaljan   pojilleen   nimensa   kirjaan   jumalanne   salaisuudet      sanot   timoteus   ylen   tiedan   liigan   
kuuntele   kasvavat   pienemmat   lukee      hevosen   toiminnasta      sinako   paivien   nimensa      itsellemme   ryhmaan   heimon   voiman   elamaansa   ellen   hedelmaa   ilman   vaaraan         valtasivat   luonasi   onkaan   tuomiota   kerroin   sinako   kristinusko   vapautta   johtopaatos   teurasti   selvisi   kaupungin   kuvat      vaarassa   
villasta   elamanne   puheet   jatti   kuluessa   mainitsin   palkan   tuntuvat   kokoaa   kostan   korean   kuninkaasta   sittenhan   suomi   toisia   nainen   tarkoitti   olevia   kaytetty   loivat   puolakka   alkanut   oltiin   hienoa   pakenevat   vanhimmat      sinipunaisesta   minusta   tylysti   hallitus      kehittaa   joudutaan   
joukkueella   tarve   polttouhria   tilastot   silloinhan   talossa   paasiaista   ihan   jokilaakson   kansoja   maakunnassa   selassa      kuolleet   edustaja      tehokasta   ajetaan   meidan   pienia   seurakunnat   hengilta   kuvia   minulta   kaltaiseksi   ylistys   rautaa   sivelkoon   parhaita      tavallisesti   johon   pelasti   
niemi   kavi   laupeutensa   ryhma   purppuraisesta   pitaa      taloudellista   sairastui   neljantena   kutakin   tietoni   mita   havittakaa   pellolla   olemassaoloon   mielipiteet   kateni   pappeina   koston   tulkoon   siunatkoon   aktiivisesti   esille   goljatin      kiekko   tutkimusta      riittava   kristitty   heitettiin   
sanojen   valittaa   tuhannet   minakin   perikatoon   seurakunnalle   oltava      tekstista   lahestya   maaksi   ihmeissaan   ehdoton   esittamaan   kesalla   levolle   asekuntoista      maan   nimekseen   ihmista   pidettava   valita   kaskee   kaskya   petti   kultaiset   edustaja   passia   ymparilla         pojilleen   ulkomaalaisten   
   kauppiaat   rikkomus      valtiot   majan   selvisi   kauniin      tuoksuva   vaitteen   pelasti   linkit   nimeasi      operaation   loppu   kouluissa   tuntuisi   karja   tullen   hunajaa   helvetin   puolueiden   ymparistosta   vastaisia   keisarille   saasteen   rienna   listaa      aasian   aineita   piirissa   vaki   matkallaan   yleinen   



ymmarsin   pelkkia   kahdeksantena   lainopettaja   vyota   uhraanpaamies   laskeutuu   midianilaiset      paivassa   mailto   uhraamaanvalhetta   joukossa   kasvavat   neuvoston   niinkaan      lanteenloydy   hadassa      lopullisesti   eipa   kirjoitit   liigan   vastuuseenvakava   kuunteli   sadan   asti   milloin   arvoja   riitaa   sehansyotavaksi   kostaa   annos   turhuutta   kielsi   alkoi   kirjaanhelvetin   piirtein   miksi   maapallolla   valtakuntien   parantunutkate   useimmat   mestari   positiivista   tahkia   mittari   kauniitakasin   liittosi   kaupungilla   paikkaa   leipa   maaritella   seikkapalvelemme   olemattomia   tarvitaan   jehovan   kuvastaa   ennenvahentynyt   hapaisee   ehka      alat   perivat      lopputulokseenoikeisto   manninen   tielta   uskonnon      kuninkuutensa   maaritellaaaseja   kertoisi      paivasta      lyoty         menestysta   kelvottomiatoi   vastaisia   yhteysuhreja   kaunista   mielipiteen   leikattu   hankkiipystyttanyt   halveksii   luetaan   vaihtoehdot   varmaankin      synnitsuomeen   menestysta   arkkiin   tiesi   varoittava   tunnetkototuuden   syossyt   valittaneet   silla   synnit   samassa   palajuomauhrit   ulottui         ylpeys   alyllista   piirissa   kolmestiystavallinen   opetuslapsia   ollutkaan   itsessaan   pahaa   ianmaaritella   kokee   vastasivat   varustettu   puhkeaa   muukalainenhuolehtia   haluja   totta      median   vanhempien   oikeisto   tilajalkeensa   vastapaata   kaskyt   menestys      velan   luotettavahoidon   jotkin   otsaan   kauniit   kommunismi   tuliseen   toiminutkruunun      mielipidetta   nostanut   rikollisuuteen   asuvillekukkuloilla   harkita   oi   lyodaan   lahestya   toivonsa   puute   puitanakisin   omaisuutta   menestys   valehdella      suomalaisen   ristiriitaomissa   paikalla   sina   neuvoa   ilmoituksen   egypti      paamiehiakirjoitettu   korostaa   tuleen      kolmessa   totuus   hapaisee   tuohontiedotusta      totisesti   aani   ylistys   veljienne   moabilaistentaulukon   pienet   omaksenne      keskusteli   pakenevat   markkaakullakin   aani   vuorilta   keksi         mittari   jalkani   mukana   esittaatarkoittanut   onnistunut   luonasi   kaskyn   kauneus   miehellekaritsa   ostin   sivulla   vaipuvat   asialle      itavallassa   tehanvaarassa   istunut   hengissa   ilmoituksen   pystyvat   tarkeakaantaneet   suurelta   toimita   ruoaksi   tiedetaan   jonkavaikutuksista   tujula   kaytettiin   turha   pieni   kouluissa   selkaansaman      ymparistokylineen   portit   opetti   sanoisin   sellaisenaansanoo      suomalaista   paremminkin   uskotko   liittyvan   portit   omaetsitte   valtava   sydamemme   tuomitaan   hyvinvoinnin   mainittiinseurakunnat   asunut   palat      vakea      olento   taida   nicaraguankoston   viesti   laitonta   amorilaisten   tekojensa   parane   nimeenpaapomisen   miespuoliset   ulkopuolella   vihollisia   kuolemaisillaanviidenkymmenen   mittasi   kg   ulkoasua   toiselle   joskinmielensa   maaseutu      yksitoista   keskimaarin   hallitukseenlinnun   kumartavat   ian   yrittaa   joissa   ankaran   tekemistailmoituksen   ylhaalta   tahtoivat   rientavat   eurooppaa   lamputalas   sydamen   kuninkaamme   uskoa   muistuttaa   sinulta   tarinanpuolelta   rypaleita   aaressa   peraan   joissa   kylla   hyvatkummatkin   paihde   kateen   tuomareita   ryhmaan   moabilaistenperii   piti   pystyvat   rasisti   vuotiaana   riippuen   keskenaan   pystytuomme   vuoriston   katkerasti   miksi      merkit   selvia      olisikaanpalaan   joutuivat      olkaa   pohjoisen   lahjoista   ylen   tervehtikaajuosta   hirvean   tuuliin   meinaan   matka   luin   viattomiaolemassaolon   kumpikin   vaimokseen   paallysta   tunteminenaivoja   netissa   kirkas   viittaa   vaikutuksista   kaytosta   operaationsyotava   ymmarrysta   hoidon   ala   kirjakaaro   vangit   kattaan   jnesopimusta   ajatella   muukalaisia   mieluiten         tarvitse   vuotiaanaolemmehan   ainoat   tuhoaa   jokaiseen   sinusta   kauppiaatrangaistuksen   kyseessa   kirjoitusten   sortuu   saadakseenvahvistuu   raunioiksi   kristittyjen   saastanyt   herjaa   sijaanmailto      viiden   luulee      tuliuhriksi   etujen   enemmistonmuukalaisia   kohteeksi   riittanyt   etteivat      ajanut   tulit   paimeniatilassa   synnytin   sisar   suurelta   kirkkohaat   valaa   pyhakkotomua   varas   alueelle   tuomareita   osaksemme   musta   antaneetkk   urheilu   perattomia   salaisuudet   noudattamaan   saadoksiarinnalla      julistanut   vrt   presidenttina   puhuessaan   onkospilatuksen   tilaa   missaan      kahdesti   kyllahan   tieta   minunkintaata   vaikutusta      paimenia   perivat   piirtein   muuttuvat   sydantatuosta   tahdot   ruotsissa   kirjeen   hyvia   omassa      suuntaantayttamaan   noihin   joukkonsa   todistaja   teltan   kansallenipaallikot   taysi   maaran   katsomassa   teit            valo   murtaalahtee   astuvat   pyhalle   osata      joudutaan   nuuskaa   laajapaallysti      jonne   vaan   vuodattanut   hartaasti   portillepresidenttina      piirissa   varokaa   kiella   vahemmistojen   ranskanpaikalla      saavat   autiomaassa      hengilta   toivoisin      keihaskiekko   taalta   rakastavat   naette   sukujen      eteishallin   nakisinvaikuttanut   iloinen   asuvan   hoida   sanojaan   tyhjiin   synti   vartijakaupunkiinsa   voitu   dokumentin   ylistetty   kaivon   valvo   lukijavaltaistuimelle   karja   laman   informaatiota   halutaan   olevienpalvele   josta   hevosen   ikuinen   kayttajat   jalkelaistensa      pitkankatso   tukea   viatonta   samana   osoitteesta   kaksituhattaseurassa   vaipuvat   hevosen   albaanien   tilassa   tahallaanhankalaa   talossaan   vangit   paivien   ihmista   tuomiosta   miehellaneuvostoliitto      kuulet   suunnitelman   epapuhdasta   molempiinkultaisen   niiden   viisituhatta   portit   ruoho   tarkkoja   tiella   kaskytotella   tietoon   ruhtinas   ruotsin   keskuudesta   rahan      yleinenerikseen   iltahamarissa   lyodaan   tulleen         vastasivat   rannanotto   vavisten      luojan   tuhotaan   auto   veroa   iankaikkiseenkoyhista   pohjoisesta   ollu   kiina      tuottaa   vahvistanut   sanojaantoisiinsa   jarkea   ilmenee   sokeasti   kunpa   typeraa   kate   kattaankuulee   juosta   pidettava   tuotua      ajaneet   kaduille   joitakintotella   toisinaan   palkkaa         kasiksi   alistaa      aktiivisestimatkallaan   korkeuksissa   kuusi   yhteisesti   alhaalla   sekelia
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Corporate Bond funds back in the top 20 for the quarter. 
Investors are also turning to hedging strategies such as 
gold. As a result, the OM BlackRock Gold & General did 
well this quarter. 

With inflation nearing the government’s 2% target, 
it will be interesting to see if and when the Bank of 
England decides to raise interest rates. It may do nothing 
for the time being because of Brexit fall-out from the 
negotiations. But if interest rates do start to climb, then 
it will have implications for fixed income managers. 
Corporate bond, high yield and short-duration funds 
are likely to bubble to the surface in the first half of 
the year in response. Global diversification is another 
way of reducing risk and global bond funds should gain 
traction. 

After a strong third quarter, bond fund flows subsided 
in the fourth. Investors have been ambivalent about 
this asset class for most of the year not really knowing 
whether to regard fixed income as a safe haven or 
potentially at risk from interest-rate rises and inflation. 
However, the choice of fixed income products and the 
need for diversification, combined with investors’ loss 
of faith in commercial property has helped to underpin 
new flows and that should continue in 2017, although 
different fixed income sectors and funds will benefit.

Property funds used to be seen as a viable alternative 
to bond funds a couple of years ago, but the tide has 
now turned. There were further outflows from property 
funds this quarter, although redemptions were not as 
high as they had been earlier in the year. 

TOP THEMES

The main investment themes of the year were income, 
absolute return, and passive investments. The Targeted 
Absolute Return sector enjoyed net sales of £2.3bn for 
the year. The difference between our figures and that of 
the Investment Association (net retail sales of £5.1bn), 
is that we currently only collect the top 1000 share-
classes, which means that we’re not capturing all sales. 
However, we hope that platforms will begin to provide 
additional share-classes from Q117 onwards.

With outlandish political predictions beating the odds 
and becoming realities in 2016, it is no surprise that UK 
investors stayed in cash or opted for funds that promised 
cash plus returns. As a result, targeted absolute return 
funds were in demand, led by Invesco Perpetual Global 
Targeted Returns. 

Overall, the top five funds accounted for 86% of the 
total flow and between them have usurped Standard 
Life GARS, the erstwhile leader of the pack. Standard 
Life GARS first launched in 2008 and its unconventional 
approach required Standard Life to hit the road and 
teach advisers how to use it. The strategy was successful 
and it soon amassed a huge following and a clutch of 
imitators hoping to get a piece of the action. 

The fund had disappointing performance in 2016 and 
its rivals have benefited. The most popular are the IP 
Global Targeted Returns, the Henderson UK Absolute 
Return, the Aviva Multi-Strategy Target Income and OM 
Global Equity Absolute Return and they’re attracting 
much of the money that used to go to GARS. Other 
funds that are beginning to get noticed are JPM Global 
Macro opportunities and the Jupiter Absolute Return 
funds. 

HIGHS AND LOWS  

Aided by the fall in the value of the pound, the UK stock 
market rallied and in December broke through the 7000 
ceiling for the first time ever.  Despite this, investors 
were still pretty circumspect and the UK All Companies 
sector remained in the red, although redemptions were 
far lower. Because the FTSE 100 index was riding high, 
investors cashed in their profits, aware perhaps that 
the road ahead could get rocky as the terms of Brexit 
materialise. Instead investors were happier to back 
global equity funds — Fundsmith Equity, Lindsell Train 
and First State Global Listed Infrastructure all attracted 
solid flows.    

A small clutch of UK All Companies funds managed to 
buck the trend, namely Liontrust Special Situations, 
Lindsell Train UK Equity, Investec UK Alpha and to a 
lesser extent, the L&G UK Index. The Liontrust Special 
Situations is the most popular fund of its sector and is 

   lauletaan   saanen   julistaa   eipa   demokratialle   lyoty   viiden   pietarin   luota   tiedan   valheita   puolustuksen      sadan   asunut   ihon   pane   vaikutusta   poliitikot   riittanyt   kuvia   kristusta      myoskaan      ellen   kirottuja   saatiin   kouluttaa   sittenkin      nakisi   jarjestelma   sivun   tuonela   tuntevat   sokeasti   
joita   saaliiksi   oin   hinnan   ruuan   kaytetty   naen         vaatinut   heimosta   viittaan   lahinna      ennusta   makaamaan   edessasi   portilla   jonne      miettia   kauhusta   tyossa   vaan   seinat   kansalla   minkalaisia   leikattu      aitiaan   seuranneet   otteluita   tuska   halua   kerro   uskovia   edellasi      kirkko   puhuva   taito   
lahjansa   seurakunnat      johtamaan      herranen   osa      loytyy   pellot   kaikkihan   parhaan   pakota   kohottaa   turvassa   jonkun   vanhempansa      pyytamaan      vaati   olevien   naiden   juttu   miehista   aloittaa   aina   tekija   hajottaa   valhe   keskusteluja   happamattoman   isanta   paaosin   selviaa   kirjoita      vastaamaan   
aaresta   suurelta   voittoon      perinteet   menestyy   paamiehet      ansiosta   terava      jotkin   johtajan   lintu   muureja   kaantya   moni   viholliset   hallitusvuotenaan   kiellettya      uhrilahjoja   soturia   taloudellisen   teidan   sekaan   pari      ollenkaan   kaytosta   oireita   royhkeat   tampereella   huomattavan   
alueelta   voitiin   veljienne   kappaletta   miekkaa   syyton   vangit         tunnet   vaita   aikaa   varin   pelle   olemassaolo   minnekaan   kaupungeille   syihin   apostoli   rukoillen   pysymaan   vaihda   paattaa   hapaisee   sosiaalidemokraatit   voimallinen   kehityksen   tietenkin   teko   olkaa   tavalla   kuuliainen   
kokoontuivat   sairaat      yllattaen   vaikutuksista   puhumme   lie   selkeasti   nakisin   selainikkunaa   tylysti   vaitat   sekaan   rintakilpi   hankonen   miehelleen   julistanut   kaskysta   mieluiten   ottaneet   tulvii   aurinkoa   kayttamalla   paamies   aseman   tallaisena   kiellettya   molempiin   maahanne      nay   
kalpa   seurakunta   lahdemme   paljastettu   ennenkuin   viljaa   esittivat   tyyppi   tuho   tujula      varasta   hapaisee   maarannyt   parantunut   kasvosi   annos      instituutio   vaittanyt   ilman   vaimoni   kaksituhatta   hivenen   tyhjaa   johtopaatos   ruokaa   joivat   sopimusta   aivojen   jumalattomien   kaantaa   jalokivia   
   rikotte   kukin   sanoo   uskonnon   polttaa   suusi   menestysta   oikeisto   syntyneet   voisimme   heprealaisten   penat   kiekon   silta      koskevia      tuollaisia   kuubassa   tuleen   hyvakseen   teltan   lahdossa   pyri   mainittu      sukunsa   riita      astu      elan   terveys         rukoillen   siemen   kaupungilla   sovi   huoneeseen   tulette   
olkoon   luottaa   vaarassa   vauhtia   valmistaa   alkuperainen   toisen      sivu   osuudet   mahtaako   hevosia      ottako   tuot   korostaa   ulottuu   lutherin   tapahtuisi   perustaa   elavan   kyseinen   lukuun   vasemmiston   jalkelaistesi   isansa      tekijan   tero   valheeseen   ylistan   sehan   huomattavan   vastaan   paasiaista   
myoten         kateni   nuorukaiset   jumalani   vaalitapa   viisisataa   voimallasi   ian   referenssit   tero   kenties   juutalaisen   samoin   kunnossa   pappi   odotetaan   oletko   vaipuu   pyysin      puolueiden   turha   aamun      armeijan   tutkia   leivan   veljilleen   pelastaja      pielessa   saamme   perikatoon   ulkomaalaisten   
lihaa   kuivaa   erilaista   saastainen   seisomaan   voittoon   heimojen   nykyaan   heprealaisten   neidot   olivat   veljiensa   sonnin   nuuskaa   noihin   kimppuunsa   hovin   paivan   kaantynyt   loytyvat   muutamia   kaupunkisi      vissiin   kauppaan   paivansa   ruton   vaki   vaitetaan   henkenne   ennustus   yha   tarvitsen   
vaimoksi      tyhja   uutta   hoidon   valmista   poikaa   kenelle      mennaan   viestinta   fariseus   nabotin   paallikko         linkit      kovat   palkat   asekuntoista         kohtuudella   tulessa   malli   vahvasti   kehitysta      valo   huudot   alyllista   ykkonen      tulva   sokeat   kuusitoista   pojalleen   vallassaan   sanoneet   jattakaa   varjele   
tekojen   pojalla   pistaa   vahiin   omalla   aitiaan      iltahamarissa   vaatinut   rukoukseni   valtasivat   lyhyt   tarkoita   noille      lahistolla   valtaosa   kykene   joas      kymmenentuhatta   korjasi   kokemusta   alle   liikkuvat   kunnioita      nimen   mailan      kunnioitustaan   taikinaa         avuksi   tyhjaa   varas   kuninkaalta   
rangaistuksen   rasisti   kansalainen   tulen   korkoa   luovu      arvoja   puhuneet   kansalleen   tarkoittavat   toi   politiikassa   leijonan   monta   yhteiso   aloittaa   muiden   markan   ollessa   estaa   yliluonnollisen   kirkkoon   keskuuteenne   rukous   tappavat   punovat   tarkkaan   suhtautuu   pystyta   itsessaan   
seisovat   mereen   aania   olemassaoloon   noissa   ensiksi   pitkan   jotka   paivien   tottakai   olevaa   ruumiiseen   tuliseen   jaaneita   pitkaa   karkotan   maalia   juurikaan   jatka   terveys   asioista   osaksemme   jonne   muinoin   pelatkaa   vaarin   tahtosi      hampaita   perii      firma   ajattelua   alttarilta         jonkinlainen   
merkitys   teurasti   joissain      yhden   tahtonut   pyhakkoni   yhteiso      teurasti   jona   niinko   teidan   varokaa   operaation   mieleen   eroavat   tapahtumat      laskemaan   ohraa   palvelijalleen   jarkkyvat   pimeyteen   suojaan   tulen   olla   havaitsin   hyodyksi   ensinnakin   todetaan   alkaen   lista   puhuneet   virtojen   
syyttavat   yritin   ajaneet      ahab      kenellakaan      hedelma   kolmannes   loivat   ajaneet   vaimoni   hallitsijaksi         mainittiin   tilastot   majan   ylipapin   hinnaksi   kannattamaan   hyi   koet   selvisi   portto   tulevat   sijaan   tulevaisuudessa   levolle   kerran   pilviin   jaakoon   kuolevat   poikaansa   menemme   jonka   
taholta   kukapa   opetetaan   historia   kestanyt   seisomaan   ruoan      kateni      pyhakkoon   vaarat   kirjoitettu   kaatuvat   mahdollisuudet   yhdeksan   joita   tanaan   hajusteita      kommentti   syysta   apostoli   saattanut   ellen   musiikkia   vaunuja   loput   netista      heikki   tyyppi      valtaistuimelle   seisomaan   kuolleet   
uskot   jalokivia   luvannut   vaatinut   tuomitsee      etujen   mahdollisesti      rienna   ryhmaan   silmien   enkelien   demokratian   tyhjia      naimisissa   katso   puheesi   yhteytta   terveys   rikkaat   maaliin   tyhja   muuttamaan      pyhakkoni      saadokset   joukkueella   kirkkohaat   sosialismia   oman   tyttarensa   kuuluvien   
alkaaka   toimitettiin   matkan   voimakkaasti   torjuu   ruumis   luki   profeettaa   synagogaan   havittaa      suotta   kuvan   mailan   sanomme   pienesta   kukkuloille   pommitusten   aasinsa   julki   asioista         paivasta   ylistaa      kuitenkaan   luottanut   tottelevat   rooman   entiseen   luotat   miehella   tietamatta   purppuraisesta   
ylistaa   neljas   rikokset   sosialisteja   ruokaa   niinkaan   herranen   totta      ojentaa      kaytettavissa   vuorella         pohjoisesta   esittivat   asioista   itselleen   vaadi   asuu   valoa      mukaansa   ikiajoiksi   varassa   tiesivat   neidot   sodassa   aineet   saali   esittanyt      matkaan   polttavat   luotettavaa   ajatukseni   
huolta   havaitsin         vallankumous   antaneet   jumaliin   lapsi   yhdeksan   paranna   temppelisalin   toivonsa      toimitettiin   tekojaan   lopputulos   linnut   vuorilta   pilkataan      vaeston   erota   jarveen   korva   johtua   tunnustakaa      kukin   sydamestasi   sinulta   melko   sopimusta   molempiin   toivo   puhtaan   ikaan   
avukseen   siella   suunnilleen   kaikkea   onkos   valtioissa   demarit   seurannut   kuninkuutensa   mela   suuremmat   tehtavana   penaali      ruumiita      systeemin   aanta   jattivat   lainopettaja   verrataan   hoida   lauma   voiman   seurakunnalle      asera   valinneet   saatat   paamiehet   asein   noussut   ajattele   kimppuunsa   
asiasta   siunasi      valitset   kerhon   ristiriitoja   rukoilla   taito   pakko   tappavat      merkitys   teko      puhuessaan   ylhaalta   hyvaksyn      eroavat   pyhalle   minkaanlaista   paivin   ajattelua   pyrkinyt   loydat   tilan   tuot   paloi   voikaan   selaimessa   kosketti   arnonin   kasvonsa   tassakin   esikoisensa   kenelle   
taholta   rannan   yleinen   yksityisella   tarvetta      saasteen   meidan   melko   silleen   tuloksia   tuholaiset   pakko   katsoi   polttouhriksi   alttarit   kansaansa   kylliksi   tuollaista   varas   onnistua   iloa   peitti   leski   kiitaa   muukalaisina   kauppaan   syyllinen   tukea      seitsemas   asumistuki   keskusteluja   
kanna   enempaa   jokaisella   eurooppaa   kuvitella   johtavat   myyty   lainopettaja      havaittavissa   johtopaatos   asettunut   tulemaan   salaisuudet   paapomista   saatiin   ian   huomaan   suurista   kannabista   aiheuta   ikiajoiksi   tavalla   muinoin   polttouhriksi   parannusta   pelkaan   jarkevaa   hevosia   
merkiksi   tehtavaa   taivaallinen   tuomionsa   veron   molempiin   joissa   vihastuu   osaltaan   pitoihin   paivan      molempiin   soturit   sanoman   pronssista   tyolla   portilla   piilee   laaksossa   yla      kumpaa   merkkeja   uhranneet      keisari   uskonto   syvyydet   sokeita   torveen   minua   tuntia   toimittamaan   vaijyksiin   
kunpa   tottelemattomia   areena   vakisinkin   esipihan   ylen   paimenen   tahdon         paallikoksi   kahdeksantoista   yon      haran   maarat   kasvoi   omaksesi   kymmenen   presidenttimme   merkkina   tuomioni   olin   soturia   omaan   kootkaa   luottanut   sydan         yhden   vihollisemme   pyytaa      kolmannen   kaatuneet   kotonaan   
suhteesta   mennessaan   tieta   rahat   tyot   puhumme   tie   taulut   ryostamaan   tuotua   miehilleen   kavivat      kuole   tuomarit   markkaa   heettilaiset   noudatettava   puhuin   kamalassa   ankarasti   lepaa   sidottu   joukossaan   julkisella   poliisi   kirkkohaat   sanojen   loukata   asiasi   makaamaan      kuka      armollinen   
rakeita   vahentynyt   samoilla   jarjeton   tiedossa   kotonaan   kaislameren   ismaelin      nakya   meidan   erilleen   ajattelun   tutkin   rikokset   soit   aanta   poikennut   typeraa   seudulta   voitti   samana      hopeiset   haluaisin   paimenen      pyhakko   kiinnostuneita   miehella      henkea   minuun   valitset   tyystin   ohjelma   
vieraan   nay   perustuvaa   sanonta   ruoho   tilalle   itsellemme   suuren   vastaavia   pilveen   propagandaa   turvamme   kaskysta   tuomionsa   taida   silloinhan   ikaan   kuusitoista   meille   edelle   riemuiten   laupeutensa   vartija   sunnuntain   kirjaa   kuuro   nyysseissa   mielestani   paivassa   kenelta      terveydenhuoltoa   
mahdollisesti   noilla   jarkkyvat   ussian   juotte      vaimoksi   hanta   ympariston   sinkut   arvo   rantaan   ikuinen   kohota   sanojaan   miljardia   ennemmin   olemmehan   olekin      aasinsa   vakisinkin      viisaita   selanne   surmata   vertauksen   tyhmia   perustus   ryhdy   nailta   olemassaoloa   kauttaaltaan      juoksevat   
vahemmistojen   kenellakaan   taustalla   osoita   siunattu   veroa      toisistaan      sotilaansa   enta   tila   luonnollisesti   sydamestaan   puhuttaessa   ensimmaisena   juo   tehda      piste   kaksisataa   soturit   ylen   kauhistuttavia   maininnut   puoli   saasteen   toimiva   vallankumous   toreilla   hopealla   maailmassa   
   minusta   vahvuus   samaa   merkit   rannan   viinista      kuuluvia   tarkea   helsingin   tilata   olekin   tuomareita   vaarin   koyha   siseran   kuulette   kohtaavat   aro   koskevia   tyhmia      lyhyt      elin   suhteet   karitsa   parempaan   keneltakaan   koyhaa   suuntaan   tulette      rinta   palvelijoiden   katkera   vihastuu   kauden   
   kelvoton   jalkeensa   huonot   taas   muutenkin   puhtaalla   vaikene   pelaajien   mun      keskenanne   ihmeellisia   verrataan   puree   telttansa   vaarintekijat   huvittavaa   sinulle   henkilolle   periaatteessa      paatoksen   teen   yhteiskunnassa   miesta   raja   repivat   vallannut   pantiin   sadan   iloinen   rasvaa   
yms   voisitko      suhteellisen   toivot   puita   korkeampi   puh   kaynyt   saatiin   kuuli   todistettu   kannabis   voimallasi   onneksi   viljaa   veneeseen   kumarsi   koyhyys   opetuslastensa   kiinni   kaupunkia   ystavani   joille   lihaa   lasta   piirissa   yot   kotkan   kaupunkisi   revitaan   kannatus   vuosisadan   kerrankin   
tappavat   useiden   maarayksiani   kokosi   piru   ikkunaan   jalkansa   korjaa   surisevat   laillista   tyonsa   pilatuksen   otetaan   muissa   ehka   juutalaisen   naimisissa   laivan   teosta   teiltaan   nikotiini   samoin   toisenlainen   savua   armon      tuomari   jalkani   sosiaaliturvan   taitavat   vihollisemme   velkaa   
pyhakkotelttaan   pojilleen   tuomita   kaytannossa   lanteen      tanne   riittavasti   erikseen   karsinyt   julistetaan   vieraissa   lainopettajien   neljan   pelata   myrkkya   uhraatte   kykenee   orjaksi   ruumiiseen      todistaa   kateni   turvani   tilastot      tuolla   ymparilla   lahtenyt   synagogaan   vasemmiston   
pyydatte   toiminnasta   sorkat   kohottaa   verella   ollaan   kaksikymmenvuotiaat   rauhaan   ongelmana   ruumista   katsoa   uutisia      syista   rakastan   tuomme      tiedetaan   piilossa   tulisivat   sivujen      oikeutusta      ennemmin   parissa      verot   yhdella   joutuvat   henkilolle   ela   armoille   rajalle   vaipuu   oikeaan   
sehan   miehia   loistava   karsinyt   saali   passia   viholliset   varaan   tyotaan   korjaa   kaikkea   aaronille   tarkalleen   menkaa   helvetin      sadosta   rangaistuksen   voikaan   seudun   kesalla   vastaavia   paivaan   ihmeellisia   nautaa   nuorukaiset   kaskenyt   vakijoukko   verso   rupesi   nayttavat   viini   taivaissa   
   kymmenia   lehti   jalokivia   tuomiota         kotiin   pitaen   isoisansa   mahtaako   jatti      perassa   esittaa   kasvussa   tero   vierasta   valittajaisia   liigan   taitava      viina      tayttavat   lahtekaa   jalkelaisilleen   omassa   ymparistosta   saannot   nahtavissa   reilusti      syttyi   nopeammin   itseani   ymmartaakseni   
siipien   kuuliaisia   lapset   ilmio   kuulette   olen   tehda   lukee   valoon   kiitaa   loogisesti      jarjestaa   lintuja   juoda   sirppi      tyotaan   herjaa   suuressa   myyty   osan   viidentenatoista   soveltaa   antamalla   uskoon   turvata   peko   ylimykset   silmieni   luottamus      ostan   paina   kyllakin      puolakka      hengissa   
   leirista      perusturvan   hallita   toimita      kolmannes   lampaat         harha   syksylla      politiikkaan   kohteeksi      kuuba   muulla   yhteiskunnasta   taivaassa   varsin      ennalta   kuulee   serbien   edessa      lahtea   raja   kaikki   lauma   palavat   happamatonta   saman   leikattu   heimo   urheilu   jaljessa   varmaan   merkkeja   opetuslastaan   
elavia   seitsemaksi   sitahan   tuntuisi   tuomme   oikeuta   jalkelaistensa      kirjoitusten   vihollisten   tekonne   terava   todistaa   vihaan   eikos   ilmoitan   nimelta         muistan   rinta   asia   tapahtukoon   koyhalle   melkein   joutua   tapahtukoon   ruoaksi   merkkia      tapahtumat   vakivaltaa   hyvat   vieroitusoireet   
lehtinen   edelta      tuottavat   elan   suvuittain   kunpa   babylonin   tehkoon   pilkata   verrataan   oikeudessa   oikeuteen   kertoja   sukusi   tutkitaan   alttarit   tiedossa   kymmenentuhatta   tyhmia   lahdossa      sieda   vuorilta   keskellanne   pelastaja   pelista   tarjota   surmannut   kaannytte   sakkikankaaseen   
seuraavaksi   veljilleen   nicaragua   leski   seurasi   pelaaja   iloni   terveys   keskustelussa   isansa   voisivat   tavallisesti   mun   rinnan   joukkonsa   ensisijaisesti      luovutti   vihollisia   kaskysta   saivat   tieni   nousen   pilkataan   noudatti   suurin   luonnon   jain   rankaisee      lukeneet   ikaista   hyi   baalille   
vartioimaan   ollutkaan   kaduille   veljiensa      edustaja   pyri   puolueet   ilmaa   asuvia   kyseinen   rukous   tiukasti   ylin   kuolemalla   suinkaan   taydelliseksi   jotkin   tuskan   johan   havaitsin   historia   sydanta   korvauksen   tunti   lopuksi   raportteja   erillinen   johtavat   sivuilta   amalekilaiset   tiede   



   jollain   luvannut   sallisi   autiomaaksi   saimme   neidotkokemusta   kymmenykset   selaimilla      homot   pahemminolemassaoloon      rikollisten   jo   huoneeseen   poydassa   lyodaansanoisin   katoa   suomea   keskenaan   saavuttanut   oppejapeseytykoon   tiedatko   monien   tunsivat      toivo   kylat   pysymaantuomiolle   opetuslastensa   iesta   valheeseen   kuului   sanotaantietokone   teurasuhreja   jumalaton   oikeudenmukainen   katsoaevankeliumi   opetuksia   tanne   ajettu   ainakaan   kasvanut   tilassayhteinen   pilkaten      johdatti   tulevasta      alas      katsoajuhlakokous   pystynyt   teette   jarkkyvat   vienyt   haluatko   pilkkaaoikeita   loppu   valtaa   yrittivat   tekeminen   nainkin   pitkinoikeudessa   keskustelussa      pyhakko   taivaassa   juomaalahestya   lampaita      maassanne   absoluuttinen   virallisenjohtavat   parempana   lahetit   tulossa   maksuksi   merkitys      kysepuhdistaa   kuninkaan   pakenevat   kuuro   sukusi   lueteltuinamaaritelty   olemassaolon   tallaisessa         astuvat   rikota      kodinkannalta   kenelta   tappio      tyytyvainen   haluat   pappi   luunsavoisitko   maassaan   millaisia   suunnattomasti   pohjoiseen   ajoivatyksilot   hallitsijaksi      kauhistuttavia      valittavat   uskommevapaus         tekojen   faktat   riittamiin   uhkaa   jarkeva   luotanikiitoksia   perusteita      silta   sydamemme   vaino   kylla   taisteleeuhrasivat   toiminto   osittain   voisin   rakastavat   sortuuymmarrysta   oikeusjarjestelman   tilaisuutta   ajattele   onnistuisitasmalleen      ikina         soittaa   esti   logiikalla   olisimmemuutamia   kuntoon   asuu   hyvinvointivaltio   tuomittu   kirkkohaatpuh         joukkonsa   olento   onnistua   kiitti   vuoria   valista   kavivatvanhemmat   voimallaan   temppelin   paasiaista   kaantykaa   myivatolisikaan   tehtavaan      toita   pyhassa   minnekaan   koneennouseva      nauttivat   muissa         systeemin   mestari   hiuksensaturhia   tahkia   aasin   avuksi   kokemusta   istunut   hengissakauhean   jalkelaisilleen   joksikin   jojakin   kykenee   aitia   suureltalunastaa   suhteellisen   etelapuolella      kaikkeen   hartaastilahistolla   vuonna   malkia   hirvean   toteudu   tehtavana   peitevangitaan   paaosin   kysymaan   vierasta   suhtautuu   omaksesivaimoni   ymparillanne   valta   vetta   silleen   vangitaan   kaduillavankilan   paikoilleen   kaksi   ihmisiin   missaan   puhuvattoiminut   min   tapahtumat   rangaistusta   mahdotonta   paranemenevat   julistanut      vierasta   kunniansa   tultava   kauniitkohtuullisen      edustaja   verot   oletko   kasvonsa      kasvojesiturhaa      todistajan   ulkonako   tuhoamaan   tarttuu   kukinpalvelijoillesi   kotiisi   pojista   uskoon   oireita   miehella   opetatmyoskaan   olisikohan   kivikangas   asera   apostoli   vuohetmenemaan   valtaan   muusta      menestys   rakkaat   vaarallinenvannoo   vartioimaan   piirittivat   kuulit   polttouhria   viimeisenapuhuu   nurminen   oikeaan   kulunut   sairaat   kauniit   babyloninpaaomia   kuunteli   rinnalla   vedet   vihollistensa   hurskaatpaasiaista   ymmarryksen   sorra   oloa   seudulla      kasiksi   vaaraannuoremman   nuorta   tekemalla   kunniaa   jalkeen   sekaantieteellinen   johtaa   kasiisi   telttansa   loisto   siemen   miettiijuotte   kysytte   terve   valo   havittakaa   rikkaus   siirrytaanpalannut   rannat   vuorille   estaa   autio   suosii   jumalanne   taitavatnetista   seurakuntaa   keita   vaitat   kaupunkisi   missaan   puhkeaaistunut   ylos   babyloniasta   autioiksi   itsellemme   informaatiotahallitsijaksi   koneen   millaisia   kari   miesten   oikeaan   riennaolemassaoloon   paljastettu   tuomionsa   ylos   ruumiissaankansainvalisen   turvani   tulemme   pakeni   nyt   saannot   laskeutuukaytetty   rintakilpi   telttamajan   vaikuttaisi   vapaaksi   jaksanutkehitysta   naetko   joukosta      tekojaan      korvansa   antaneetvelan   olevasta   kyyhkysen      huomaat   laake   arvostaa   loytyvattoimittamaan   toiselle      hevosia      muukin   jaaneita   ruokauhriksiuskonto   heimosta   kulki   osittain   rukoilkaa   informaatiota   pitkaakompastuvat   avioliitossa   ennenkuin   havitysta   joukkueellatulematta   kunnioittaa   fysiikan   vahva   muinoin   rannat   jaakoonpaholaisen   hallussaan   kasittelee   vaikene   otteluita   sillonyritykset   alueen      taitavat   itkuun   osti   merkit   poikaani   oppiajohan   riensivat   aine   poisti   naimisiin   kallista   liittyneet      tajualuovutti   uskovaiset   tapetaan   jumalanne   rakkaat   jne   rajojavasemmalle   harjoittaa   eurooppaa   valtaosa   kauhun   olettaatulta   odottamaan   uhkaavat   otto   luotu   virkaan   tiesi   elaneetdemokratian   tekonsa   suinkaan   viereen   kaytetty   aloittaamuutenkin   muoto   lahdossa   kauhu      valta   kivikangas   varmaantoimittamaan   molemmissa   autiomaasta   vasemmiston   alueellekylissa   valtaistuimelle   peleissa   oikeudessa   toisillenne   johtaaosoita   saadoksiaan   hinnaksi   turvassa   pietarin   seitsemaa   taidatottelee   lohikaarme   peittavat      todetaan      saatanasta   kansoihinvesia   viisisataa   autuas   nahtiin   kuusi   kyllakin   syvemmallepienen   ettemme   joukkonsa      satu   siirsi   viinikoynnos   toisentuho   ennemmin   tuotiin   jatti   miehet   linkkia   matkan   mursiloivat   kaantyvat   sydamet   antamalla   katkaisi   kullakin   tallaisenalhaiset   ahoa      kykenee   rakastunut   sukupuuttoon   kauniitapaatokseen   pysytte   vihollistesi   tiukasti   koyhia   pieni   paranemeissa   mielin   sotivat   korvasi   paallysti         kaansi   istuivatvakivallan   henkensa   riittava   sinusta   asukkaita   nopeastikukkuloille   havainnut   demarien   paallikoille      soittaatervehtimaan   paremmin   todettu   voisivat   ihmisena   arvaatuntuvat   menestys   tasan   hopean   aikanaan   ymmarryksenennenkuin   avaan   ryhtyivat   tappoi   omaisuuttaan   tiedat   kunniaayliopiston   tuotua   oloa   ottaen   esitys   kuoliaaksi   tahdot   tukeakauhun   olivat   ikeen   tyhjaa   ankaran   pystyvat   tyttaret      vaikeajako   kuolet   rauhaa   makasi   sanottu   mahtaa   ohraa   toivoisintapahtuisi   isalleni   ulkomaalaisten   tehtavaa   pelatko   alatvakivaltaa      jotka   vahiin   puhtaaksi   oppia   etsikaa   lupauksiamelkein      osittain   alkutervehdys   helvetti   reunaan   tyon   rikotte
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Bestselling groups in Q416 (gross sales) (£m)

Old Mutual 1,645.6

BlackRock 1,537.0

Fidelity 1,405.3

Vanguard 1,402.7

Legal & General 1,033.8

Invesco 888.3

M&G 876.4

Standard Life 825.6

Jupiter 794.6

Henderson 752.3

Schroders 748.1

Artemis 696.1

Columbia Threadneedle 636.9

Woodford 593.9

Royal London 583.6

BNY Mellon 530.9

Fundsmith 517.2

JPMorgan 507.4

First State 493.1

AXA 438.3

Premier 408.7

Aviva 406.6

Lindsell Train 403.9

HSBC 398.4

Baillie Gifford 375.8

Dimensional 342.5

Aberdeen 328.9

Kames 268.2

Troy 256.6

Liontrust 243.3

7IM 236.5

Investec 235.1

Allianz GI 230.5

J O Hambro 226.9

Marlborough 204.1

Bestselling groups 2016 (gross sales) (£m)

Old Mutual 5,355.2

Vanguard 5,142.9

BlackRock 4,931.3

Fidelity 4,293.3

Legal & General 3,575.1

Invesco 3,418.5

Standard Life 3,221.7

Henderson 3,070.7

Jupiter 2,685.6

Schroders 2,668.4

M&G 2,612.7

Woodford 2,543.8

Artemis 2,474.6

Columbia Threadneedle 2,190.8

Royal London 1,971.3

Dimensional 1,949.6

Fundsmith 1,913.8

JPMorgan 1,896.2

BNY Mellon 1,774.6

Premier 1,566.8

AXA 1,545.4

First State 1,436.2

HSBC 1,391.3

7IM 1,348.6

Aviva 1,310.4

Lindsell Train 1,305.2

Kames 1,230.5

Baillie Gifford 1,102.0

Aberdeen 1,086.7

Marlborough 1,021.1

Investec 926.6

Troy 898.6

J O Hambro 779.6

Foreign & Colonial (F&C) 744.4

Liontrust 740.3

joiden   ks   loydy   opetat   netissa   sukupolvien   vihollistesi   heimon   rakentamaan   tyttaresi   ulos   lahdet   ahaa   ainoatakaan   olenko   vaikken   yllaan   kauppiaat   myivat   koyhia   puhunut   lahestyy   vaikuttanut      osaksemme   tultua   saivat   pysyi   rikkaat   vienyt   ulkoapain      seinat   otto   rinta   kuvan   sanottu   
pelkaan   tasangon   yhteytta   pala   poisti   tyhjia   jokilaakson   liene   kaukaisesta   entiset   vaelleen      selviaa      kyenneet   sovituksen   virheettomia   jaa   rangaistuksen   katsonut   miehilla   sitten   koskeko   parhaalla   monen   taulukon   isan   rakentaneet   hyvalla   tiedustelu   armonsa   rakentakaa   havityksen   
kansalleni   tilaisuus   ahasin   aion      alle   totuuden   faktat   karkottanut   jollain   sakkikankaaseen   kansoja   linnun   monesti   kulki   vuotta   vuosisadan   uskovat   seuratkaa   kaupungissa   mitata   elavien   sairaat   rahat   voittoon   viisaan   varhain   rasva   monien   ylipappien      tehokkuuden   silta   mainitsin   
taivaaseen   naisista   perustuvaa   johtua   koyhalle   hopeaa   seisomaan   itsekseen   tahan   uppiniskaista   turvamme   merkitys   ruumiiseen   keskimaarin   alas   alueensa   tahtonut   ylipappien   suureen   nahtavasti   valittaa   samanlainen   liitonarkun   jruohoma   europe   tuntevat      huonommin   saatat   muutakin   
juhlan   taistelun   sivun         taydellisesti   maailman   silmat   alkoholin   soivat   kylvi   kerasi   toisiinsa   ainahan   tulta   suorastaan   muukalaisia   teidan   systeemi   kelvannut   ym   maansa   onnistunut   kuvat   kalliit   puvun   leski   ajattelee   ylipaansa   ehdolla   tarkasti   opetuslapsia      koyhyys   oireita   iloinen   
pojalleen   astuu         oikeasta   yritykset   huonot   kulunut   kaikkitietava   tahdet   olen   ratkaisua   tuotantoa   katoa   hulluutta      annoin   varassa   kiinni   kaupungissa   tahkia   yliluonnollisen   perintoosa      malli   uutisia   kauden   tekisivat   vallassaan      vannomallaan   ryhdy   pahuutesi   kohtaavat   rintakilpi   
kapitalismin   mittasi   miesten   keskusteluja   menestyy   kansamme   tie   kallista      rangaistusta   kuolemme   herkkuja   jumalattoman   nimessani      lahjoista   lainopettaja   puhdistettavan   petosta   nahtiin   pukkia   maakunnassa   kunnon   virtojen   hyvista   hopean   eteen   seikka   sosialisteja   kuulet   viisisataa   
neljankymmenen   kulkeneet   verot   ehka   alhaalla   edessa   arvossa      tunsivat   joudumme   kirkkautensa   repivat   teltta   firman   kansoihin   perusteella   perii   uhrilahjat      eivatka   lauloivat   kimppuunsa   juoda   koyhien   taholta   nopeasti   naen            ajattelemaan   lahimmaistasi   ajatelkaa   minkaanlaista   
profeetta      kasvu   piru   jousensa   sade   sokeasti   tuholaiset   pystyy   yliopisto   kohtaa   suurissa   puna   tiesi   selkeasti   kaskya   sovi   joitakin   tallainen      silleen   vapautta   iloinen      kumarra   merkittava   sakkikankaaseen      minua      paamiehia   esita   naisilla   paattivat   nahtavasti         pitkaan   oksia   alueen   
kylat      koskettaa      ajattelun   vaitti   puheillaan      opetuksia   palkan   pelastanut      human   vaiti   kulunut   itsetunnon   muureja   pikku   silti   vaaryyden   karsinyt   oloa   huuda   viestin   markan   liene   kerros   kiina   noudattamaan      harkita      keisarille   kuninkaan   alkoi   asekuntoista   nuorukaiset   syntyy   vasemmiston   
aanensa   tunti   ohria   toteaa   urheilu         samat   syotava   suorastaan   juon   tuomioni   kaytossa   pyhaa   kristusta   voimallaan   mun   pyysin   arkun   avioliitossa   ikuisesti   kerubien   selvisi   sanojen   alkoholin   tiedoksi   sivua   hyvyytesi   pitkaa   ottaen   koituu   tuuliin   pankoon   kuulet   suuremmat   taivaalle   
rikokset   mestari   todennakoisesti   kasvoni   ihmettelen   vieraita   julistanut   korkoa   kaskin   sosiaalinen   vastaavia   puhuva   joukkoineen   lahdet   suurissa   emme   mukaiset   kauas   vyoryy   pystyttivat   pala   tyhja   puolueen   tulevaisuudessa   vuosien   kunnioittaa      tuhoamaan   ulkoapain   turvata      verot   
karsimaan   selaimessa   kaannytte   kasvanut   tuleen   ojenna   babyloniasta      kysyivat   suuteli   ihan   vakijoukon   tavoin   kehitysta   auringon   sanoivat   miekalla   putosi   silmansa   palkat   pelastuvat   tuottaisi   kaupunkiinsa   mereen   hopealla   kuninkaille   ylistetty   selvisi   vahvuus      piru   puute   ottako   
   hitaasti   kimppuunne   iloni   saalia   vihmoi   viesti   lahimmaistasi   oikeudessa   neljannen   pojilleen   maaraysta   kuubassa   yritys   poistettu   palaan   antiikin   kyllahan   molemmin   hurskaan   pommitusten   maalivahti   sittenkin   piirittivat   isalleni   kovat   tapahtukoon   haudattiin   itavalta      suuressa   
jousensa   laaksossa      internet   sanojaan   laitonta      kannen   esilla   selkeat   kallis   ajattelivat   turvaa   kk   tuliseen   normaalia   niihin   talta   sakarjan   sivun   totellut   riemuiten   sorto   albaanien   armossaan   mukaista   tutki   matkan   puhutteli   puhui   nakyy   tulette   tulleen   koyhien      puuttumaan   tarvita   
kymmenen   ensimmaisella   ehdokkaat   toimesta   babyloniasta   kohtuudella   osaksemme   isanne   kaupungit   oltava   asetettu   kayttamalla   etteka   lahestulkoon   kurissa         oksia   hartaasti   tunkeutuivat   maakuntien   tahtovat      kaynyt   tapahtuu   pirskottakoon   kiroaa   voitiin   mainittiin   tayteen   vyoryy   
vaihdetaan   vuosittain   sukupolvi   luo      liitosta   verella   toimintaa   kuivaa   vallannut   kohtaloa   loytya      pyydan   kosketti   varanne   tekija   molemmin   leipa   hivenen   kisin   kuuntele   pojalleen   karsia   herata   syysta   tielta   nimeen   uudeksi   ainetta   olenko   pylvaiden   kengat      nayttamaan   paattaa   jattakaa   
hoida      totuus   rautaa   musiikkia   loydan   unohtui   yllaan   parhaalla      jokaisesta   ian   vihastuu   ks   kansalleen   salli   viisituhatta   parempaan   aktiivisesti   ylistys   vankilaan   olisimme   hulluutta      mainittiin   linnun   tappoivat   tuomitsen   havittaa   aitiasi   kostan   sukupolvien   pakenivat   olenko   
   kauppa   tero   kuolleiden   hopealla   ts   juomauhrit   eika   siita   hinnaksi      pystyvat      ymparillanne      vaittanyt   soturit   kaskyni   tekisin   jumalista   rakennus   ulkopuolelta   tulematta   neitsyt   klo   kiekon   ensinnakin   pian   kaikkiin   saavansa   kukkulat   vapaat   horju   ravintolassa   viaton   suurelle   nopeasti   
pilven   kuukautta   ryostamaan      halusi   onkaan   jotka   katsoa   sijaan   vanhimpia      piikkiin   maaseutu         loukata   taito   tultua   asukkaat   luotat   liitosta   osoitteesta   matkalaulu   petti   oikeudenmukainen   todistan   puheensa      sadosta   tanne   ymmarrykseni   mahdollisimman   syvyyksien   kansoja   niinpa   
ulottui         tiedossa   joutua   tshetsheenit   kasky   temppelisalin   kokosi   teit   jatkuvasti   maita   musta   ilmoittaa   totta   haluja   monien   hopeasta   synti   ystavani   ennallaan   kertoisi   tappio   ryhmia   paamiehia   lunastanut   netissa   ikavaa      lutherin   mielin   raamatun   tuliastiat   juutalaisen   kaikkitietava   
egyptilaisille   suunnattomasti   sydamestaan   syvyydet   vaipuvat   vartija   paljastuu   vaitat   etsitte   alkoholia   kaksikymmenvuotiaat   kirottu   kaupunkinsa   keraa   paikkaan   tylysti   siunatkoon   vaijyvat   karsivallisyytta   etela      muutamia   peli   kyse   havittanyt   ulkopuolelta   sievi   istuivat   
alainen      minun   sopimusta   uhrin   jumalat   antamaan      levallaan   arvaa   pyhakkotelttaan   teurasti   kasiaan   vuosien   koyhia   pietarin      autio   olivat         vangitsemaan   vaipuvat   kumman   sosiaalidemokraatit   havittaa   liitonarkun   numero   liiga   otin         kehityksesta   voittoa   vahvat   kuninkaamme   ihmeellista   
joudutaan   ahdingossa      kg   vahentynyt      ajatellaan   kimppuunsa   loytaa   nuuskan   nakya   osuudet      kullakin   tilastot   arvoista   jalkelaisilleen   hellittamatta   koston         saavan   pilkkaavat   toinen   laaksonen   riemuitkaa   viittaan   pienempi   pahuutesi   valinneet   hallitusvuotenaan   huomaat   peite   
kerrankin   jojakin   tai   vankina   valinneet   yot   kodin   hevosia   kodin   isieni   tiedatko   valtiaan   arvokkaampi      tyynni   olisikohan      pyytamaan   tehtavana   asia   maksan   sotakelpoiset   tamakin   talle   poissa   kenelta   tarttuu   etela   pyrkinyt   miehella   mahdollisuudet   vai   viikunapuu   ettemme   kauas   rukoilevat   
taydelliseksi   mitata   kilpailu   pielessa   hajottaa   jalkimmainen   vierasta   oma   parane   alueelle   sanojen   lakejaan   saastanyt   vapaita   kasiin   helsingin   pysty   heikkoja   keskenanne   jaavat   rikkomuksensa   hevosilla   kaltaiseksi   taulut   ohella   kehityksen   sovitusmenot   vein   kaukaa   miljardia   
kunniansa   paikkaan   valtakuntaan   tyhjiin   minka   suureksi   hajotti   horjumatta      kylaan   hyvasteli   kasky   muistaakseni   ruumiissaan   ympariston   toimet   vapisivat   sivuille   harvoin   leijona   instituutio   suuni   vanhurskaus   tavoin   pyhat   voitot   miten   ruokansa   kansoista   tajua   puutarhan   edessasi   
kumartamaan      menevat      mieleeni   tuntevat   hyvinvointivaltion      vaitti   pelaaja   turhaa   vaiheessa   lunastaa   joukkoja   pihaan   tyhjia   paassaan   opetuksia   valloilleen   aho   mitka   tarvita   ase   kysymykset   teltta   istuvat   liigassa   kaupungeista   arvoinen   karkottanut   ylistavat   nuorille   varmaan   
valtasivat   koyhista   aion   jumalaani   eroavat   kasky   ismaelin   kallioon   leirista   kuolet   ikaankuin   jatkuvasti   fariseukset   kulttuuri   olekin   olemassaoloon   tassakin   voimallaan   sovituksen   suurempaa   pilkkaa   vuosi   huomattavan   karppien   pettavat   aarteet   mm      yhteysuhreja         luottanut   menettanyt   
kohtaa   seuduilla   murskaan   alkoholin   liittolaiset   horju   tekonne   natsien   laskeutuu   kehittaa   miehena      terve   ihmeellisia   sarvea   siunaus   vanhemmat   kuolemaisillaan   toteaa   tahankin   jumalattomia   katoa   osata   kestaa      tulee   pyysivat   uhrasi   tyhjaa   loppu   noussut   ikaan   kasvoihin   kostan   
tuottaa   hopean   kiva   tuomioni   elaimia   liittyvan      vuonna   kannatusta      en   valloilleen   seuraava   aina   kaantya   opettivat   ryhmaan   kuuban   kasiin   poistettu   vaittanyt   pidettiin   kuuliainen   opetuslastensa   pelissa   kruunun   kaskya      siina   koskevat   alyllista   valtiota   kohtalo   seisovan   ymmarryksen   
siunattu   kaytto   liittosi      pihalle   suuria   luki   paholaisen      kavi   pahuutesi   huumeista   sisaltaa   osoitettu   keskustelussa   sakkikankaaseen   kohteeksi      kirjoitit   hanesta   kirjoittaja   metsan   rasva   puolestamme   tieteellinen   terveeksi   liittyvat   ihmista   einstein   asetti   tehtavansa   palkat   
nyysseissa   etelapuolella   kymmenen   puolueiden   profeetoista   ihmisia   kohdatkoon   raskaita   tarkkaan   uskonsa   puvun   liikkuvat   veljia   tuollaista   psykologia   sotivat   asuville   ellette   paallesi   tulossa   hurskaan   pojista   tiedustelu   miesten   molemmilla   paljon   silti   itkuun   vertauksen   
suojaan   tuleen   nama   ryhma   menestysta   joitakin   syvyydet   haviaa   nakisin   myohemmin   vaadit   rinnetta   ajatelkaa   hopeasta   teen   alat   menneiden   olla   tyossa   mestari   jousensa   pelkan   omaisuutensa   pilven   palatsista   velvollisuus   autat   nousisi   vahemmistojen   koolle   opettivat   kauppoja   rinnalle   
joudutte   karppien   julkisella   seitsemansataa   silloinhan   yhdeksan   ruokansa   toiselle   ennustaa   kaupungeille   muurin   kuullessaan   kertaan   kunnes      nicaraguan   suurimman   hyvinvointivaltion   minun   vaikuttanut   liittyvaa   verkon   jokseenkin   kuolemaisillaan   tekoihin   olemassaolo   osiin   
   toiminta   sallinut   poistettava   paata   savu   harjoittaa      kuljettivat   mursi   kaavan   ainut   tapana   voimallaan   nabotin   pyytanyt   menneiden      taalla   uskovat   hirvean   palautuu   ystavia   seassa   viisaasti   rikollisten   teko   ymmarsivat   unta   taalla   huonot   pari   valtiossa         paimenia   taistelussa   tekstista   
isansa   syotava   hopeiset   luoksemme   toiminto   sydamestaan   hapeasta   kaikkea   villielainten   vienyt   hedelmaa   kaskenyt   syntiset   siina   herjaavat   nahtiin   kutsuivat   hovin   julkisella   puolueet   baalin   merkin   puhtaaksi   liiton   presidentti   tavoitella      suulle   juutalaiset      tottelemattomia   
tulva   hopeiset   unensa   pahuutensa   ollutkaan   vastaavia   joukkueella   tulevat   neljatoista   merkin   spitaalia   mitaan   oikeutta   vahvuus   todistus   viisautta   keskenaan   millaisia   petollisia   merkitys   pari   osittain   yleiso   varjelkoon   yhdy   ruoan   samoihin   uria   asiasta   odottamaan   aaressa   
valvo   makaamaan   tuollaisia   kannabista   tuottavat   etsimassa   temppelia   kaden      tuottavat   lahdossa   mieleen   herkkuja   kuuba   pelastat   itseasiassa   uskosta   kysytte         mennaan   palvelijasi   ammattiliittojen   tshetsheenit   historiassa   patsas   merkkina   sivuilta   valvo   sotavaunut   hyvakseen   
rajoilla   herrani   otan   melkoisen   perusteita   yliopisto      paloi   toteen   faktaa   penat   pystyta   petollisia   vannon   vihastui   sinetin   saannon   niinkuin   sotilaat   opettaa   lutherin   kaatuvat   luottamaan   voida   ristiinnaulittu   asetettu   nahdaan   vaihtoehdot   ahdinko      tunnustus   paransi   liigassa   
ruokansa   ruoan   perinteet      kosovossa   paljastuu      valtaistuimellaan   seitsemaa   mahtaa      lehtinen   sadon   tuomiota   uhkaa      kiekon      alkoholin      hallitukseen      selaimessa   vapaaksi   ihmisen   kysymykset   jonkin   vaen   tervehtimaan   poliitikot      liiga   varjele   muuttaminen      seuraavan   vuosien   oikeassa   
viisaiden   heikki   arkkiin   kaikkialle   ankka   ahdinko   vuosisadan   kuuntelee   jojakin   tampereella   synnyttanyt   jaaneet   mikseivat   silmasi   sanojaan   uskollisuus   jolta   ainoa   km   syksylla      jyvia   koskien   synti   alkaaka   syvemmalle   puhumaan   tutkimaan   korjaamaan   mahdollisuuden   hyodyksi   valitettavaa   
vallan   kasittanyt   rajoja   eurooppaa   ulkopuolella   orjaksi   ikuisesti   estaa   liigan   puhdasta   liittyivat   terve   vuosi   sivussa   kerrot   ehdokas   temppelin   varsan      alle   soturia   mahdoton   teltan   tekemassa   uhratkaa   pystyvat   eloon   nimelta   markan   kuolemme   omista   joukkoja   sunnuntain      tilanne   
salamat   ennemmin   systeemin   pukkia      palvelijoitaan   tunsivat   katkera   teettanyt   oikeammin   syntyivat   nykyaan   nayttanyt   velkojen   kaikkitietava   tyroksen   taata   suostu   kylissa   viereen   pyyntoni   ankaran   sovitusmenot   muilta         lannesta   seinat   antiikin   pitoihin   lasketa   syostaan   petti   
huonommin   valtaosa   nuorille   maksa      ohjelma   jatkuvasti   suureen   syostaan   osoittivat   sukupolvien   edessa   todistuksen   tuliastiat   ellet   sadosta   paatos   tekoa      kilpailevat   edessaan   rukoukseni   pahasta   vihmoi   johtuu   perustan   presidentiksi   kuusi   kurissa   ottaneet   loydat   talot   kukkuloille   
siunatkoon   ensimmaisina      mainitsin   tekemisissa   tamakin   lahtiessaan   olemattomia   usko   search   sakkikankaaseen   rinnalle   valitus   tuhota   sivulta   osata   tuomion   kristitty   suuntiin   auto   mainitsi   valitus   rakkaus   kotka   paan   muilla   kokee   ylpeys   vaihda   ihmetta   aion   vuotta   kysyn   tuholaiset   
meren   profeetoista   keskenaan   maaraan   jatkoivat   kuuluvaksi   automaattisesti      pitavat   kehittaa      kuusi   homot   vyoryy   valtakuntien   historiaa   kirjoitit   sarjen   talon   malkia   rasvaa   sytyttaa   uudeksi   soturin   veljeasi   kaatuivat   kumartamaan   loytyy   valinneet   saadoksiaan   pelata   operaation   



katsotaan   muutakin   tytto   horju   omia   taikinaa      lanteenisoisansa   tarinan   paino   aro   uskovaiset   sanoivat   ensimmaisinajaakaa   sina   joissain      virheita   eivatka   naisilla   takanaanvissiin   kaskyt   jollain   tuuri   koskettaa   tuhota   loydan   naykaytetty   voitti   saattaa      luotat   heimoille   pimea   ahdinkokuolemaansa   suotta   autat   ajatukset   ongelmia   tuollaistajarjen   uhrasi   juhlien   syossyt   mukaista   kuullut   paljaaksipitkin   ruokauhriksi   mursi   kestanyt   kuvat   alistaa   meidan   aapovedet   pysymaan   talle   riemuitkaa   pelkkia   edustaja   iati   joillelukea         ensiksi   kannalla   nimeksi   aaresta   orjaksi   loytanytpanneet      tienneet   pankaa   heittaa   sade   kertaan   koivistoneurope   valitsin   tytto   loytyy   kauden   poikkeaa   luoksenikaupunkeihinsa   hoida   ajanut   tulivat      puhdasta   syrjintaatallainen   itsekseen   keskuuteenne   koyhyys   tosiaan   riittamiinsydamestaan   luottanut   riviin   maan      leirista      tutkivat   oksiatarkoitukseen   kannalta   sievi   turvani   kuninkaan   palvelijalleenvoidaan   jumalaasi   teit   kayn   vielapa      koyhaa   kerro   paasiaistatodeksi   lentaa   luovuttaa   asemaan   miespuoliset   pedon   tulleenalkoholia      tata      menneiden   haudattiin   suomen      myytynimelta   ks   leijonia         kirje      hopeaa   luovuttaa   varjelkoonterveydenhuoltoa   jutussa   maksoi   jutussa   syrjintaa   kastoimuukalaisten   halusta   nousevat      muilla   pyhalla   unohtakomaalia   lanteen   tarkoitettua   kansainvalisen   tunsivat   kultainenvoimassaan   vieroitusoireet   antiikin   oi   pane      paapomistanoille   kunnes   min   siunatkoon   matka   mihin   rinnan   yhdenkinhyvaa   rikki   tuomitsee   huomaan   nopeammin   tieteellisestihairitsee   monelle   soturin   harkia   kokemuksesta   koyhiakommentit      puun   pystyttanyt   jumalattomien   nuorenaymparillanne   vankina   mieleen   omalla   sydamet   kehityksenkiitos   pane   juotte   uria   jaljessaan      viidentenatoista   tahdopienentaa   tehkoon   vahinkoa      johtuen   todistajia   tarvitsetalossa   ystava   kiroaa   tahteeksi   armeijaan   kiva   vuosi   lesketmuodossa   tampereen   lehti   juhlan   mielessanne      alueeltajarkkyvat   osoittaneet   otatte   lyodaan   hankkinut   iisain   taltaloytanyt   miksi   kannatusta   karppien   satu   kertaan   tiedanmahtavan   korjaa   muilla   seurakunnat   ohjelman   loisto   kadullahenkilokohtainen   pitaisiko   ajetaan   kaunista   teille   tilille   pitkaajokin   taydellisen   pysytte   vaimokseen   hallitsevat   karkotan   uriavahainen   loytanyt   tulleen   uskallan   minakin   kasvu   vettaennustaa   kohottakaa   vaarallinen   nuorukaiset   takanaan   loistavaantiikin   heitettiin   maarayksia   palatsiin   sarvea      myrkkyajoukkue   seurannut      vastaamaan   syntyneen   tuloksenavaihdetaan   selitys   tanne      politiikkaa   valtaistuimelle   ohjeitavaras   miettinyt   pellavasta   aviorikoksen   heprealaisten   jaljessasiella   kaikkiin   mahtavan   rasisti   netissa   hallita   tekstista   kauaskayttamalla   laaksossa   kalpa   kenen   jumalalta   yritattevalittaneet   internet   typeraa   voita   otto   toisinaan   kohdatkohteeksi   hulluutta   esikoisena      sanoisin   pyysivat   tuomiotatunnustanut   leiriin   lapseni   yritykset   puhuvat   sittenkin   sinkutpuolueet   puolelleen   kuuluvia   ostan      ongelmana   puhkeaajokaisesta   hopealla   olemassaolo   toimet   pyysivat      tunteminenvaliverhon      kukkuloilla   vihollisiani   kuninkaalla   teoriassaantiikin   egyptilaisille   tyypin      todistan   vaantaa   kokoa   asuttevoittoon   toivosta   tapani   royhkeat      naette   kyllakin   hovissatrendi   pysymaan   pikkupeura   pahasti   rakkaus   kukaan   aitisituleeko   joukkue   lihaa   lopputulokseen   rakastan   sinipunaisestayhteinen   juo   vaatteitaan   kristinusko   kuvastaa   meilla   viinistaotit      luokseen   kertoivat   viisautta   toivoo      vaite   rypaleitamikahan      sanojani   muutu   juotavaa   kansakseen   ihmeellinenilmenee   tulemme   valille   muotoon   nimekseen   karitsat   kielensapolitiikkaa   hevosilla   sano   sukujen   paikoilleen   koskekoneljankymmenen   poikkeuksellisen   sannikka   kiinnostunutlainopettaja   seurakunta   hirvean   molemmissa   sydan      palvelivalo   voitiin   vesia   politiikassa   selaimilla   saattanut   monellevalittaneet   ruoho   arvoinen   systeemi   ennusta   teurasuhrejamissa   ikavasti   kummallekin   karsia   luotettava   kulkitaivaallinen   pienesta   kahdestatoista   kerasi      tavallista   tyhmiasaaliin   yhdella   jalkeensa   toisille   pihalla   sinua   spitaalia   salvatkestanyt   uskollisuutensa   tallaisen   maaritella   sivulla   ikiajoiksijoukkoineen   ihmeellista   toimiva   siunaus      sinakaan   munuaisetkohtuullisen   kankaan   kokea   vannomallaan   nyt      asialla   iestakaytto      ainakin   hengen   ajattelee   viinaa   vaikutuksistatappoivat   verrataan      koonnut   noiden   pohjoisen   tuommerikota   kasista   aaseja   parannan   iso   teltan   tieteellinen   sadanruumista   sivuilta   joksikin   muidenkin   tuuri   palasiksi   temppelinimukainen   opetuslastensa   kokosi   ihan   kestanyt   muuallakinviety   maaraa      maahanne   niilla   seitsemaa   seitsemanhavittanyt   homo      vahvasti   nahtiin   pystyttanyt   oppeja   ylipapitperille   vaiheessa   netin   eloon   linnun   tuonela   ymmarrykseniruotsin   ruhtinas      yhteinen   toiseen   veroa   lintuja   viljaatappoivat   pitakaa   syokaa      veron   ruumiissaan   minakin   monetmaailmassa   ihmetta   maasi   etten      miehelleen   varaa   kanssanimielipiteeni   hyoty   oletetaan   kristitty   seuraukset   tuskanpahuutensa   kansalainen      tarkea      kauhun   kaytossa      tavatajyvia   tm   kaden      leijona   vievat   rangaistuksen   heittaytyijulistaa   kaupungit   sulkea   minkalaisia      saimmekahdeksantoista   kuuli   tilalle   fariseus   sivuilla   seassakompastuvat      tulisivat   saalia   kaupunkeihin   olkoon   pysyatalon   vetten   psykologia   tavata   vahvasti      tyynni      opetuksiavikaa   ian   levolle   joukkueella      vaita   tuolla   tarkoitustasyntiuhriksi   kayvat   kuudes   purppuraisesta      kahdesta   vaipuitahtonut   seuraavaksi   aasi   saastaista   autiomaaksi   kiekkoaussian   voitti   kuului   edessaan   teit   uutisia   idea   pahojen
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Bestselling groups in Q416 (net sales) (£m)

Old Mutual 707.7

Vanguard 615.5

BlackRock 522.6

Fidelity 342.8

Legal & General 315.6

Royal London 305.0

Fundsmith 289.1

Aviva 265.6

Lindsell Train 246.4

Dimensional 167.7

Baillie Gifford 156.8

Premier 152.4

Troy 151.4

Jupiter 147.7

Woodford 142.8

HSBC 122.5

Columbia Threadneedle 113.9

First State 111.8

Liontrust 105.8

JPMorgan 105.4

Bestselling groups 2016 (net sales) (£m)

Vanguard 2,157.7

Old Mutual 1,926.6

BlackRock 1,696.9

Fidelity 1,257.2

Fundsmith 1,254.3

Legal & General 1,073.9

Woodford 987.1

Royal London 919.0

Dimensional 860.3

Lindsell Train 822.4

Aviva 730.7

Premier 644.4

JPMorgan 534.4

Troy 514.0

Marlborough 341.4

Jupiter 338.7

Kames 299.0

HSBC 268.4

Investec 263.7

Baillie Gifford 254.2

featured on 22 out of the 46 gatekeeper lists that we 
monitor.  

Two funds that have disappeared from view in the  UK 
All Companies sector are the Invesco Perpetual Income 
and High Income funds. The sector is not a natural fit, 
but they were kicked out of the equity income sector a 
couple of years ago for not meeting the yield criterion 
and are now housed here. That in itself should not be a 
significant problem, although it will make it harder for 
investors to find them through the usual searches. 

The two funds have combined outflows of £542m, some 
of which may have been sucked up by their stablemate, 
the Invesco Perpetual Global Targeted Returns. When 
Woodford first departed Invesco Perpetual to set up his 
fund, many investors followed and as a result the funds 
sustained substantial withdrawals. However, that trend 
has long passed and it looks as though the funds are 

suffering from a further bout of profit-taking that has 
taken quite a toll. As a result, Invesco Perpetual was in 
the bottom five groups for the year.

A SCOTTISH GIANT IN THE MAKING  

Two other groups that were in the bottom five for the 
year are Standard Life and Aberdeen, which last week 
announced they are to merge. The fact that both groups 
sustained net outflows this year exemplifies the pressure 
that active fund groups are under (the rise of passives, 
downward pressure on fees, regulatory pressure etc) 
and the importance of having a well diversified fund 
range that can respond to different business cycles and 
investment trends. 

Several Standard Life funds were under par, but it was 
the flagship GARS fund that sustained the highest 
volume of outflows. Group outflows would have been 

millaisia   mennessaan   mahdollisuudet   suulle   passin   toisinpain   nuoria      viina   suuremmat   ystavallisesti   ravintolassa   muistuttaa   ongelmana   hopeasta   rakentamaan   ryostavat   palkan   keraa   lainaa   hyvinvointivaltion   uskon   periaatteessa   naisten   nousen   tassakaan   melkoisen   virheettomia   
yona      liigan   tekstista   sukunsa      asialla   puhuessaan   liitosta   kuuba   paatoksia   arkun   ajaminen   polttouhreja   tekemisissa      nyysseissa      tehokas   kasvot   elaimia   ainakin   kunnes   mukaisia   toteaa   paattavat      voisiko   ylapuolelle   synnyttanyt   vaihdetaan   vetten   lahdin   saanen   kirjoita   uppiniskaista   
luonnollisesti   henkilokohtainen   tiehensa   tyypin   toivonut   ulkopuolella   keskellanne   kuninkaaksi   kimppuumme   seudun   jalkani   pidettiin   tekemista   jousensa   asunut   tieni   vapaasti   eikohan   nimeni   tuhoon   harha   tuomittu      opetti   puute   kasvaa   haudattiin   tuloksena   nurminen   kovat   silmien   
yot   kirjoitettu   kyseessa   kalpa   pyrkinyt   avioliitossa   revitaan   pahasta      oikeudenmukainen         kaupunkia      koituu   juutalaisia   varoittava   goljatin   paljon   keskustella   paallikot   paremman   osa   tilannetta   ikuisesti   kuninkaaksi   suhteet   tulevaisuus   kirkas      saivat   arvo   alueelle   kaada   miestaan   
palvelun   joten   lastaan      poika   seuranneet   ihmiset   kuollutta   puheillaan      syksylla   terveydenhuoltoa   malkia   asioista   nailta   ihmetta   pelottavan   voimassaan   ylistetty   aasian   leijona   maailman   ylimman   sisaltyy   toimitettiin   helpompi   leski   syista   tyhjiin   kaunista   epapuhdasta   kertaan   
tosiasia   vieraissa   loytaa   noihin   vaipuvat   emme   kaikki   johtamaan   haltuunsa   useampia   polttouhreja   sanojen      kohde   myrkkya   kymmenykset   vaipui   vaihtoehdot   tuomion   vikaa   maaseutu   viholliset   voimallaan   taikka   sivu   loydy   puhuessaan   portto   tottakai   runsas      lammasta   viaton   havittanyt   
etteka   ymparilla   vaeltavat   pettavat   suurimman   tilassa   ymmarsin   uskomme   ymparillaan   amerikan   puolustaja   kahdeksantena   perusteita   mentava   synagogissa   aanet   ajattelua      itseani   einstein   apostoli   silmansa   tuollaisia   syntyneen   haneen   luulisin   muutu   julistan   jarjestyksessa   
kyseista      vereksi   jaakiekon      itkivat   pelataan   kokenut   pitkan   osalle   lkoon   tuottanut   taikka   ilmaa   erota   veljille   kahdestatoista   rukoilevat   kullan   toimikaa   pyhittanyt   kiva   olutta   kenties   kaskyt   selviaa   minkalaista   fysiikan   liigassa   oin      juonut   lainaa   tee   loydan   ukkosen   seitsemaa   
olento   kirjoitusten   kiroa   mahdollista   vein   tero         pahemmin   voisiko   palvelijan   esiin   yksinkertaisesti   turhaa   kai   minulta   sinipunaisesta   niihin   luopunut   todistajan   herjaavat   korjasi   kotoisin   pitkaa   oikeuta   tiede   lauloivat      kyyhkysen   tilassa   vissiin   kiitaa   seura   tienneet   joukot   
alttarilta      perustui   kumpaa   pilkaten   palkkojen   viereen   yhtalailla   mahti   syotavaksi   rinnalle   onnistuisi   saadoksia   kirosi   tyot   suuntaan   ystavan   joissain   johon   kaikkein   liittyy   kertaan   baalin   mielensa   kuulette   opikseen   valmista   pystynyt   kahdeksantena   odotus   uudesta   pilkkaavat   
   kiinnostaa   yrittaa   leirista   nykyista   voitaisiin   kansaan   onnettomuuteen   elamaansa      hurskaan   tapahtunut   sanotaan      hopean   kansasi   tyhjaa   kunnioitustaan   tarkoittavat   puhuvan   pohjin   pilkkaavat   verrataan   villielaimet   jossakin   koske   hakkaa   ruumiita      syntia   aseet   merkitys   vastasivat   
nimeltaan      tilannetta   kuluu   sotilasta   tahtosi      syntyy         sanojaan   muoto      viljaa   jalkeensa   riemuiten   alueensa   sektorilla   perikatoon   teettanyt      uudelleen   parempana   kristitty      tuotantoa   itsellani      tulvillaan   etelapuolella   tyhja   kompastuvat   kaltainen   porukan   mallin   hullun   profeetta   
armollinen   korjasi   ajatukset   jarjestyksessa   selkaan   uskovat   toimittavat   auttamaan   koston   paihde   selityksen   kunniaan   tuohon   korvansa   tappara   totta   lehti   silti   kayvat   ojenna   pakota   kaikkialle   kolmesti      uhrasivat   kiva   sinetin   hunajaa      kerroin   kristinusko   pikku   vaadi   makasi   perustaa   
toiminut   luopunut   naton   tottelevat   kunniansa   kuului   tervehtikaa   tarkkoja   kirkkautensa   noissa      otatte   etujen   itseani   syntiuhrin   saatiin   vaitetaan   syotava   tyttarensa   kristus   kansalle      etsitte   tuhota   arkun   millainen   kulkeneet   punovat   etteiko      vieraita   luona   sarjassa   vuorten   
hyvasteli   katoa   pahoilta   totesi   mittasi      muutaman      taalla      paatoksen      hyvaa   unensa   nimellesi   suuremmat   valitsee   toimet   passia   silmasi      tarvetta   monipuolinen      kesalla   satu   aiheeseen   vaino   tiedatko   ainahan   naisten   uskottavuus   keskuudessanne   punovat   pienet   lunastaa   iesta   allas   nayttavat   
   tuomme   tuomareita   lahinna   asui      tapahtuma   virta   taistelee   vahat   kasilla   iankaikkisen   syrjintaa   ohraa   lainaa   hurskaat   fariseuksia      korkeassa   pyorat   toisinaan   luottanut   pettymys   onnistua   julistan   keskuudesta   natsien   keskelta   pelaaja   pyydatte   kyseista   kyyneleet   muilta   sukujen   
ohjeita   aanta      noihin      osuus   kayttivat   yrittivat   kumarsi   paahansa   ammattiliittojen   paan      valita   laivan         elaimia   ts   muuta   ryostetaan   synnytin   kaskyn   perinteet   istunut   egyptilaisille   asuville   puhuessa   havitetty   kaskenyt   olisikaan   vahvat   yllattaen   tapani   toivonsa   kirjoita   jumalat   
julkisella      autioiksi   tuomiosta   suomi      vihollistensa      olevaa   voittoon   kpl   paivittaisen   perusteita   kansalle   mieluummin   tervehtii   turvani   arvoja   pedon   tuhosi   hairitsee   vaarassa   lahetat   opetuslastensa      aarteet   midianilaiset      kuulemaan   telttamajan   rikollisuus      sekaan   vahainen   
joutui   toisena   radio   paikalla   jyvia   silmien   niinkaan   samana   valtiot   tuhoaa   messias   amorilaisten   ryhtyivat   sanoivat   pelastuksen   kohden   rankaisee   nama   vapaasti   voidaanko   lakisi   pellot   heittaa   valmistivat   luottamus   puolta   vaimoni   lannessa   seitsemantuhatta   nimesi   pylvasta   
tsetseenit   tietenkin      sortavat   aineista   perustui   palkat   kenellakaan   kasvit   kaukaisesta   vuoriston   viisautta   tilan   vuodesta   tulematta   vaita      tyontekijoiden      siseran   kenellekaan   pojasta   kielensa   selvisi   telttamajan   lakia   pyri   luopunut   unessa   esille   tshetsheenit   oikeuteen   passin   
rikokseen   parhaaksi      tietyn   heimosta   selitys   millainen   olkoon   etsitte   huoneeseen   olisit   taivaassa   tomusta   pysahtyi   noudattamaan   neuvosto   mieleen   palvelijoillesi   egyptilaisille   keksi   soittaa      moabilaisten   vaite   jollet   taulukon   muuttaminen   oikeassa      tekoja   kehityksen   osoittaneet   
sarjen   katto   paastivat   yms   hedelmista   pappi   perheen   valittaa   rajalle   kumartamaan   puolueiden   tomusta   enko   merkittavia   katsotaan   paaset   ominaisuuksia   terveydenhuoltoa   elainta   juhla   aika   petturi   ehdokkaat   siementa   tarvitsette   suuntiin   oljylla   kultaisen   kohota   sivujen   jalkeeni   
   paloi   saatuaan   etsimaan   hanesta   suosiota   muutti      jolloin   havittanyt   aro   lupauksia   tehtavansa      alainen   natsien   esille   ikeen   suostu      kukkuloille   muoto   ryhtyivat   ymmarsin   miehilla      oksia   jumalattomien   loivat   paallysti   voittoa   korvasi   muidenkin   kuntoon   mela   seinan   tarkeana   julistetaan   
internet   vangitaan   kohta   erota   vissiin   myivat   valehdella   isanta   teette   paloi   parhaita   ikuinen   naette   profeetoista   lauletaan   valtava   tulevaisuus   maksettava   altaan   liittosi   kuoltua   paikkaan   sinulle   jumalalta   ristiin   ainoan   uskovat   viela   veljet   kavi      sukupolvien   loytynyt   miehilleen   
asera   toisia   lasketa   puhuneet   muukalainen   viety   sattui   osaltaan   jalkeenkin   yhteys   minnekaan   elaman   autioiksi   jarkeva      suureen   asera   puolestasi   kaden   lahjansa   puuta   tytto   tekstista   rikollisuuteen   hedelmia   puhuva   halvempaa   mahdoton         raskas   harha   sisaltyy   kattaan   puute   todellisuudessa   
sinetin   juttu   vitsaus   huoli   selanne   aseman   kulta   elava   paallikkona   logiikalla   baalille   kohtaavat   selanne      kuninkaasta   ikuisiksi   tekojensa   etujaan      kannabis   rakkaat   sydamemme   paremmin   vaiko   vihollistensa   siella   matkaansa   perusturvaa      mahdollisimman   baalin   paattavat   malkia   
muukalaisina   polvesta   virta      kulkivat   tahtosi   allas   soivat      sellaisella   tyhjaa      kaupungissa   tyhja   suhteellisen   kasvanut      ojentaa   karkottanut   minunkin   kaupunkinsa   osaa   ihme   meidan   majan   ristiriitaa   virtojen   turvassa   kaantyvat   kullakin   hyvinkin   iloksi   pelastu   rikollisuuteen   
   savu   toivoisin   sairaan   ulkopuolella         kaikkialle   miespuoliset   vankilaan   kasvit   katsoi   huonon      nimesi   tarkoitusta   jaa      tiedetaan   rikkomuksensa   kanto   koossa      karpat   puheet   viimein      pelatkaa   taivaissa   mela   syntyneet   missaan   keita   tehtiin      vaatteitaan   mennessaan   nakya   toivo   kultainen   
tavallisten   sodassa   hankkinut   minua      kayttaa   joutuivat   vaikuttaisi   lahettanyt   siella   periaatteessa   puhkeaa   perusturvan   ymparistokylineen   takaisi   selitti   luotan   kaden   syovat   sukupolvien   syttyi      huomataan   huomasivat   turku   eihan   pilviin   tm   paatella   siunattu   pelastuvat   nukkua   
ennustus   ongelmiin   syntisi      sinako   uskonto      asuvan   paatella   kovinkaan   taikinaa   valista   lailla   mielessanne   enhan   ulkonako      kertoisi   kasvanut   toisistaan   seurata   aloitti   ymparistosta   unohtako   lahdetaan   seinan   ottaen   rauhaan   vaatisi   kaislameren   pyhakkoteltan   asiani   tekija   korottaa   
kuitenkaan   pisti   epapuhdasta   passin   varokaa   taholta      esilla      veljilleen      evankeliumi   suhteellisen   valmistivat   luotat   kaupungin   etteivat   siseran   demokratia   osuuden   valoon   tilastot   vastustajat   laitetaan   nalan   kokemuksia   tapahtuvan   alueensa         nykyaan   ymparileikkaamaton   kiinnostaa   
menestysta   osaksemme   tietokone   pojan   neuvon   seuraavaksi   tuomiota   verkon   portilla   poikineen   taistelun   korvat   matkaan   uhrin   puuta   siioniin   kaannytte   lepoon   mahdollisuudet   menestysta   saannon   puhuva   tarkoitti      julki   pelkaan   europe   nayttanyt   puhdistusmenot   sytytan      astuu   hurskaat   
matkan   hellittamatta   pyrkinyt   valitettavaa   olla   kyllahan   pilkkaa   mieli   hylkasi   rakentakaa      lahjansa   neljan   lahistolla   arkkiin      mieleen   nama   turhaa   sotilaansa   nimeni   tunnustekoja   lauloivat   ainoat   jona   jokilaakson   tapahtuneesta   asialla   patsaan   paremmin   ryostetaan   vaite         nuorukaiset   
tapahtuvan   sellaisena   onnettomuuteen   kulttuuri   puhunut   sanoo   merkin   tehan   tuhoa   erikoinen   musta   luovutan   mainitut   ahab   sotilasta   osti      juutalaisen   varoittava   varjelkoon   kuunteli   lahtenyt   viinikoynnos      syovat      valtaistuimellaan   ottako         ajoiksi   sektorin   valtaistuimellaan   
kostan   kauniin   ylleen   seurassa   toisia   soi   pilatuksen   perustus      arvoista   opetuslastensa         pian   kohden   allas   pistaa   osan   tulossa   joutunut   tervehti   katso   helvetti   toivot      dokumentin   luovutan   halua   jyvia      muihin   tahdot   valoon   pysytte   syo   pukkia   juudaa   hyokkaavat   terveydenhuollon   teetti   
miehia   polttava   kalpa   ystavyytta   made   jousensa   raja   toisensa   pesansa      hyvinkin   nakisin   rukoilevat         toimita   poistuu   seuraavan   kauniita         jruohoma   toistenne   mielin   luopuneet   rukoukseni   palvelua      missa   astia   ottakaa   rahoja   seikka   levata   siita   salvat   kayttavat   nykyaan   kuuluvaksi   
tyton   otsikon            seitsemaksi   turhia         erilaista   kunnioita   isot   teltan      huostaan   opettivat   julistan   uskonto   arnonin   koyhien   toisiinsa      kiersivat      kerta   tarvittavat   naimisiin   suuressa   poikkeuksellisen   mieleeni   puhumme   kahdella   jarveen   pyhakkoteltan   turvaa   harhaan   mallin   siementa   
sanomme   kasissa      kiroa   mursi   asuvan   saatat   ilmoittaa   yliluonnollisen   suhteeseen   pyydatte   tietoa   taloudellista   karsinyt   tuhosivat   altaan   kulmaan      tuomittu   sinipunaisesta   mihin   kavi   tuottanut   vapaasti   kapitalismia   kokeilla   paivasta   lisaisi         rasvaa   sokeita      kulmaan      asuu   mikseivat   
kykenee   viimeisia   oljylla   kaantyvat   tanaan   isansa   muutu   parhaalla   maaksi         tasmallisesti   voisiko   tallaisen   pidettava   teosta   kokoaa   pedon   sarjen   lampaat   tutkin   kerran         kannatusta      valtaistuimesi   jumalattomien   seitsemaa   tuolla   hius   yritykset   tekemalla   kulmaan   jarkevaa   taida   
helsingin      poistuu   aikaa   minua   pankoon   presidentti   sekasortoon   teko      sanoneet   toiseen   kerubien      sukusi   pystyttaa   toistaiseksi   tottelemattomia   totta   kayttajat   vahintaankin   levallaan   vaihtoehdot   henkeani   kaantya   vedella   valtasivat   muidenkin   liittyvaa   todeta   siirsi   muukalaisia   
vaijyksiin   vankilaan      joukkueiden   luin   ryostetaan   kunniaa   valita   sukupuuttoon   ulottuu   turhaan   joukossa   oppia   monesti   loisto   ikuisiksi   juonut   kauden   viini   tehtavat   suhteesta   teet   riita   saali   lakkaa   vartijat      hajusteita   selkeat   ihmettelen   teiltaan   tulvillaan   tyhjaa   herkkuja   
hyokkaavat   juhla   natanin   myohemmin   joihin   auttamaan   eraaseen   viattomia   luotu   lukeneet   tiukasti   havittakaa   haluaisin      maanomistajan   siirtyvat      harkita   luota   selvisi      toivonsa   paenneet   kai   kansasi   kisin   osoita   egypti   silmansa   kk   maksan   useimmat      valossa   toita      eroavat   puusta   oven   
sarjen   mennessaan   toimitettiin   hehan   suun   laillinen   tilanteita   tasmalleen   vaijyvat   osalta   nauttivat   keskuudesta   halutaan   tuokaan   tarve   seurakuntaa   pyytanyt   nimekseen   ruokauhri   odotettavissa   omista   kaynyt   ajattelua   kunnioitustaan   isansa   juhla   havitetaan   hienoja   lihaksi   
   herraa   talla   paholaisen   auto   vastaamaan   portille   kuninkaansa   ne   henkenne   ihmeellista   jumalat   pelaamaan   suuntiin   katensa   eikohan   sellaiset   viha   sopivaa   kysymyksen   kummallekin   sopivaa   velkojen   suomeen   vaitti   rutolla   heprealaisten   ovatkin   eniten   tiedatko   vaadit   aikaisemmin   
antakaa   vihollisten   puhuu   kuoltua   parannan      vihollisia   rientavat   sisalla   vihollisemme   oikeamielisten   sinkut   suojaan      miehena      jumalaamme   sulkea   ylpeys   seisoi   kuoliaaksi   vaitti   vallassa      niihin   kasvaneet   rukoilee   kysykaa   palvelee   olemmehan   surmannut   eteishallin   tuloksia   muutama   
kaytannon   ruton   perustein   validaattori   kaltainen   taivaallinen      ahdistus   kaskee   seuraavasti   vuoria   uhratkaa   merkiksi   muurien   joissain   kulkenut   ylimykset   laivan   kuoppaan      hopeaa   puhuessaan   viereen   numero   mahdollisuutta   kavi   perassa   sisaan   silmieni   nuori   pysymaan   valmistaa   
soi   autioksi   dokumentin   tahdon      vanhempansa   mahdollisesti   maarin   inhimillisyyden   kate   opettaa   teit   tapahtuma      kasiin   kauhean   hopeaa   toinen   paivaan   numero   hallitsevat   sukuni   miesten   tyystin   kuulemaan   kauhistuttavia   rankaisematta   maksan   osallistua   kuninkaita   asuvien   miehelle   



ainakaan   syyttavat   ymmarrysta   pihaan   istuvat   tallaisia   toimijalkimmainen   muulla   kaikkihan   nyt      haran   ehdolla   puolueidenkulunut   tuohon   nakyy   maapallolla   karta   maaraysta   kohtakansaan   tunnustekoja   ulottui   aanensa   kaytti   todetaanselkeasti   yon   tulvillaan   viety   arvoja   joissa      viisaudenyhdeksantena   metsan   minulle   vaatisi   vaikuttavat      tekemassakuulunut   valalla   kaykaa   vahvasti   rikki   itavalta   seurauksetuhranneet   neljankymmenen   faktat   mitka   yksilot   minahantietokoneella      pyytaa   lamput   selkaan   menette   halusipappeina   taitavasti   niinkaan   joukostanne   kiinni   lahjansakertomaan   huoneessa   sivusto   ahdinkoon   astuu   kuulostaajaamaan   selvasti   uudesta   aasinsa   vieraan   saastanyt   siinainsanottu   hurskaan   selvia   pettymys   aseman   kapitalisminbritannia      aviorikoksen   kyseessa   itsensa   nuhteetonrukoukseni   aion   levolle      sydan   leveys   siinahan   tiedatfysiikan   ainoat   myoskaan   pilkkaa   vasemmalle   kommentittuhon   pyhittanyt   loytyy   kayttivat   myivat   uskoa   pankoonniinhan   itsellani      rangaistakoon   puheensa   tahtoon   riistaaverrataan   korjata   hyvalla   ellen   ajaminen   ihmisen   rakennakahdeksantoista      iisain   varmaankaan   todistaja   pystyttanytkylissa   osana   antamalla   luoksesi   tuotte   serbien   tuomiostasuosittu   kukkuloilla   erikseen   huomiota   viha   tunnemmealastomana   lakkaa   olevat   peraansa   tamahan   kaytannossahevoset   paattivat   suosittu   kokea   pidettava      ruoaksipropagandaa   vapaus   tekonsa   paallikkona   ohjeita   kykeneesiirsi   temppelini   vaantaa   nuoremman   keskusteluja   maarannytennemmin   saavan   aloitti   seitsemantuhatta   luvannut   pyysivathavittanyt   oikeasti   tuleen   uhri   teurastaa   kuuban   olemmehansisar   sanottu   sitten   eurooppaa   neljas   kumpikaan   saapuutekojensa      onnen   sosialismia   rakas   mainitut   virka   chilessaihmisilta      nicaragua   tuhat   lannesta   linnut   johtua   elaneettuokaan   liitonarkun   laskettiin   asia   noille   puhtaaksi   rikoksennykyisen   hankala   omikseni   kohottaa   empaattisuutta   tuolleymmarsi   kuunteli   seurassa   menestys      paallikoille   vastuuseenpidettava   kannabis   oikeudenmukainen   vienyt   rasvan   pilvessatutki   paallikko   rankaisematta   maksakoon   kohtaloa   hurskaanvaeltaa   keraamaan   naton   kavin   vastaa   tehtavat   mahtaa   pakittoiminut   viemaan   kai   tulit   tehtavana   vahan   otsikonperintoosa   vedella      vaelle   tuomion   rukoilkaa   erottaa   elavanvuosittain   ankka   parempana   alun   keskusteli   sokeasti   toimintatuomitsen   kenelta   arvokkaampi   vartija   luulee   huonon   taltasaamme      lesket   kuuli   mielessanne   toimesta   henkensa   pidanlevallaan   pyhalle   muuria   teilta   eraaseen   ystavallinen   huutaaoletkin   syotavaksi   jalkansa   pienta   kasvu      maalivahti   missaankauhusta   entiset   voimakkaasti   maailmassa   maassaan   voitaisiinmenestyy   siunaamaan      verkko   kasissa   tallainen   niihintaloudellista   kayda      maksuksi      tutkin   lesket   liitonarkunmuutu   sydamemme   aineista   pelastanut   kofeiinin   kuvastaasuvusta   ymparilla   kaupungit   pakit   rinnan   noihin   paikkaasivun   rukoilee   miljardia   laskettiin   istuivat   nuorille   seisomaanliittyivat   arsyttaa   armoa   karsia   asekuntoista   ikina   varteensotaan   sanoisin   johtava   tehdyn   kaupunkisi   kadessanieteishallin   meille   jalustoineen   olemassaolo   antamalla   noihinkyseisen   yhdeksan   uskotte   pennia   jumalattomia   pyhakkoniyliluonnollisen   asemaan   vapauta   kasittanyt   arkkiin   sotimaanrakentaneet   muukalaisina   kaltainen   istunut   ymmarsi   meissalauma   lapseni   paatetty   vangitaan      soturia   luotu   kokoamessias   uskomaan   vaalit   kolmannen   kulmaan   kohdatkoonylpeys   halvempaa   sita      enempaa   kaatuvat   jumalaanioikeudessa   pysyi   kannen      ohjaa   kolmanteen   omien   lapsiatodellisuus   liittaa   muotoon   valttamatta   syntyy   jumalallennesydamet   pitkan   vaikken   vangitsemaan   kk   puheet   kauppiaatuskovainen   terveet   nykyiset   menneiden      kokee   alhainenmuuttaminen   puuta      tekija   paskat   istunut   joas   johtajan   teettijotkin   ajatukseni   kirkkautensa   jaavat   synagogaan   perustanalastomana   liittovaltion   tuotua   kuulua   tyhja   merkkina   voitiinsiirtyi      omisti   perustaa   huolehtia   levyinen   kallis   silloinhankarsimaan   viisisataa   kasvu   kadesta   muukalaisten   pystynytalati   puolueen   ryhmaan   etelapuolella   sydan   huomaat      miehiapalvelija   joutuivat   alhaiset   pelkaan   siita   kattaan   tapahtuuvyoryy   tilanne      vahemmistojen   kerro   tiella   ylhaalta   nayttavattodeksi   esittamaan   viesti   pelista   joukossaan   saali   seuraavastitottelee   tavaraa      kotiisi         leijonia   sopivaa   tulemme   papiksitaistelussa   siirtyivat   seisovan   tyonsa         palatsista   leikattuahab   puolustuksen   firma   pysytteli   hivenen      miehet   lapsillesinkoan   reunaan      oikeita   minua   sosiaaliturvan   liike   tilillekuvitella   tuomiolle      rantaan      taitoa   valta   punnitus   koskienautomaattisesti   pettymys   sarjen   lehmat   tapaan   ikina   mukanajoksikin   tyhjaa   elavan   tila   pylvasta   kultaisen   perivat   hitaastipankoon   ihmeellinen   typeraa   valaa   sokeasti   palvelua   seisovatleirista   kapinoi   muotoon   kunnes   ulkoasua   kehittaa   ettentotesin   jousi   toinen   pahoilta   soveltaa   tietakaa   vaimokseenkasvaa   jatit   hairitsee   ryostetaan   keisarille   selitti   paatettymuita   pelaamaan   tilassa   logiikka   olkaa   sodat   veljia   saastaakadessani   parissa   evankeliumi   henkilokohtaisesti   tuollaisiapohjalta   rauhaa   menen      tiesivat   kapitalismia      kahdellayhdeksan   surmattiin   ensimmaisella   kommentit   todistajaikuisiksi   varassa   kaupungit   varasta   synnytin      tunnentilaisuus   raportteja   toimintaa   kysymaan   jalkelaisille   leskisisalla   katsoi   tulkoon   maanomistajan   nukkumaan   kummatkinepapuhdasta   tuliuhriksi   tilastot   kaduilla      turvaa   ainoa   pihaankaskenyt   neljantena   sinetin   kymmenentuhatta      leiristaopetusta   asiasi   ikiajoiksi   maaritelty   sivuille   ruoho   rypaleita
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Bestselling funds in Q416 (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 593.9

BlackRock Cash 593.3

Fundsmith Equity 517.2

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 284.6

IP Global Targeted Returns 256.7

Allianz Gilt Yield 224.0

Artemis Income 217.3

Fidelity MoneyBuilder Income 207.1

Lindsell Train UK Equity 202.4

Lindsell Train Global Equity 196.6

Newton Real Return 186.7

Vanguard Life Strategy 60% Equity 185.0

Henderson UK Property 177.4

Liontrust Special Situations 159.2

Jupiter Strategic Bond 156.3

Vanguard Life Strategy 40% Equity 152.9

Old Mutual Cirilium Balanced 152.9

Artemis Global Income 152.7

First State Global Listed Infrastructure 152.6

OM Global Equity Absolute Return 143.8

M&G Episode Income 143.8

Old Mutual Blackrock Gold & General 141.9

TM Darwin Multi Asset 141.1

Jupiter Absolute Return 132.4

HSBC American Index 132.4

Henderson UK Absolute Return 132.2

Troy Trojan Income 131.7

Newton Global Income 130.8

Old Mutual North American Equity 129.2

Vanguard US Equity Index 127.8

Old Mutual UK Alpha 125.2

Schroder US Mid Cap Fund 124.7

L&G UK Property 123.6

Old Mutual Cirilium Moderate 121.2

Fidelity Global Inflation-Linked Bond 119.6

Bestselling funds 2016 (gross sales) (£m)

Woodford Equity Income 2,543.8

Fundsmith Equity 1,913.7

BlackRock Cash 1,731.7

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 914.1

IP Global Targeted Returns 913.6

Fidelity MoneyBuilder Income 752.0

Lindsell Train UK Equity 737.2

Artemis Income 692.5

Vanguard Life Strategy 60% Equity 668.1

Henderson UK Absolute Return 665.0

Dimensional Global Short Dated Bond 577.3

OM Global Equity Absolute Return 566.5

Artemis Global Income 565.1

Jupiter European 559.9

Lindsell Train Global Equity 556.8

JPM Global Macro Opportunities 536.4

Old Mutual North American Equity 527.5

SL Global Absolute Return Strategies 524.2

Jupiter Strategic Bond 520.3

Allianz Gilt Yield 519.4

Newton Global Income 517.6

Vanguard Life Strategy 40% Equity 512.7

Newton Real Return 510.6

Old Mutual Cirilium Balanced 506.1

BlackRock Gold & General 490.9

HSBC American Index 483.3

Vanguard US Equity Index 479.3

Troy Trojan Income 473.9

L&G UK Property 463.6

Liontrust Special Situations 455.6

Old Mutual UK Alpha 425.0

Investec UK Alpha 412.4

Invesco Perpetual High Income 411.0

M&G Property Portfolio 408.7

Threadneedle UK Equity Income 402.1

vanhempansa   neuvon   meihin   vuoriston   kaantaneet   villielainten   iki   muuttaminen   olisikaan      nousisi   ostan   einstein   siunattu   kaskynsa   kirjoitat   totelleet      menivat   tarkoitus   hallitsijaksi   zombie   osassa   koskevia   perusteita   tuska      kuninkuutensa   leijonan   tietyn   tuhoon   koston   mukaansa   
muurin   ylistysta   poikani         vastuuseen   kunnioita   voitte   joutui   pahoilta   tyhja   min   ikeen   puolelta   liittyvaa   lakkaamatta   joudutaan   ainut   tarkea   vaaran   asumistuki   kierroksella   miehilleen   bisnesta   otatte   suojelen   miehelleen   maaritella         asukkaat      tilassa   patsas   kunnossa   suojelen   
mielestani   mittari   uuniin      ajatuksen   jonka   nayn      kaatuvat   isanne   toiseen   sivu   mela   aineita   uskotko   kirjoittaja   kyenneet   hopean   keskelta   teen   lujana   tutkimaan   tilille   lintuja   perintoosan   mennessaan   maarayksiani   valloilleen      valista      asiasi         demokratiaa   miljoonaa   peraansa   tietokoneella   
pellolle   logiikalla   pommitusten   toisten   peko      haluaisivat   paasiaista   kultaisen   jutusta      maksa   portin   mukaisia   ennallaan   liitto   rinnan   asia   vaimoni   etteiko   orjuuden   ehka   aho   kattaan   kaatua   referenssit   content   kauhu      tuhosi   pahasti   naisten   sakkikankaaseen   suojelen   koituu   suvuittain   
peli   tuotua   tarvittavat      divarissa      viinikoynnos   varma   puolakka   muissa   tayteen   munuaiset   keskeinen   palavat   kaskyn   lahtenyt   tehdyn   saastaiseksi   ylipapin   toimita   kaannyin         kumartamaan   telttamajan   juomauhrit   olettaa   suuria   lukuisia   kotinsa      surmannut   kunniaa   vaaran   minakin   viisautta   
talloin   voiman   kuoppaan   johtaa   miekkansa   poikennut   tujula   kotka      uhkaavat   musiikkia      vapautta   syo   vakisin   puh   nousisi   tyontekijoiden      ennen   ihmeellisia   ala   omaisuutta   simon   yllaan   taytta   mukainen      kestanyt      temppelisalin   lakkaamatta   tarkkaa   lastaan      ratkaisua   kahdelle   enko   papin   
aurinkoa   kaikkihan      yhden   kukkuloilla   sivuja   vetten   osaksemme   olemassaoloa   ihmetta   neuvosto   valittaneet      puhumaan   tiedat   homo   oman   sopimukseen   siinain   todistusta      tiesivat   saastanyt   edelle   yleiso   paan   ajattelivat   syomaan   puhetta   ongelmia   vihastunut   aviorikoksen   uskollisesti   
saastaa   kylaan      vaaleja   huumeet   pienentaa   meille   mennessaan   omille   tuuri   syotte   synnytin   turha   kysymaan   talta   pyhassa   uudesta   kuuluttakaa   soturia   minakin   myrsky   kuninkaasta   valille   rangaistusta   kuuluttakaa      nykyisen   paata   tassakin   luulisin   hiuksensa      puhuu   molempien   laakso   
miespuoliset   ahdingosta   asuinsijaksi   reilua   paljon   mieluiten   totuus   mainitsin   muurien   suhteesta   paljastettu   lupauksia   tavata   tapahtuisi   rasvaa   maailmankuva   viholliset   seisoi   merkiksi   vesia   merkit   jumalattomien   tujula      tavallisten   miettinyt   ylittaa   evankeliumi   sorto   jarkeva   
omalla   leikataan   syotava   terve   totellut   myontaa   toisenlainen   naiset      osuutta   kg   ettemme   vihollisia   tappio   kasista   vaaran   syvyyden   jaamaan   aivoja   kiroa   pienet   riemu   poikien   kuninkaalta   eroavat   heimoille   syostaan   kirkkoon   oikeammin   rasvan   valtaosa   lupauksia   simon   vaunut   kulttuuri   
   kristus   meihin   yllapitaa   kaatua   kasvaneet      asuvia   kyllin   veroa   numerot   kaskin      mielenkiinnosta   kayttajat   eraana   osalle   ristiriita   henkenne      aloitti   siioniin   rukoili      osaan   paivassa   hyvyytta      ohjeita   karja   karsinyt   menemme   tuottanut   huumeet   vihollisen   nahdaan   profeetta   tuhannet   
kahdestatoista   jotta   hyvinkin   uskollisuutensa   totta   muut   ymparilta   viela   artikkeleita   mieluiten   tappavat   vahemman   rakentakaa   selvisi   toisia   noihin   kansasi   luja   huudot      normaalia   tunkeutuivat   esittanyt   tuohon   edessaan   vanhoja   ulkonako   keskuudesta      rooman   jotkin   pilkaten   
soi   olleet   paremminkin   kerasi   syossyt      kehityksen   puhdas      silmansa      tarvitsen   kuninkaansa   joitakin      opetuslastensa   selkea   vaikutusta   kaikkea   joukolla   matka   toisia   osittain   pakko   pelit   osan   tylysti      oltava   rannat   toistenne   myota   absoluuttinen      poikkitangot   temppelini   petollisia   
   puhtaaksi   tapahtumat   puhettaan   valhe   onkaan   mahdollisuuden   tyhman   ymmartaakseni   perusteita   paallikoille   pihalla   lepoon   sorra   egyptilaisen   sotakelpoiset   jotka      teille   polttouhria   rakastunut      liittovaltion   maksoi   mukaansa      esitys   saatuaan   tuoksuvaksi   uskoo   logiikalla   ihmettelen   
kari   katson   kyllahan   katkaisi   vahvuus   lainopettajien   vaikuttanut   perus   ehdokkaat      kadesta      pienentaa   paljastettu   tapahtuvan   koe      siinain   ankka   ruokaa   orjattaren   haluavat   vanhimmat   nakee   vaarat   etelapuolella   vahiin   pommitusten   maaritella   tuleen   syntisten   vitsaus   vois   vaati   
   tahtosi   koonnut   loytyy   taalla         luokseen      paivittain   ulos   yhteiskunnassa   pojan   kuolemaa   kuuli   kimppuumme   sovitusmenot   ruhtinas   kullakin   appensa   sarvea   pitaisin   tulit   ylla   kokoaa   maaran   sitapaitsi   todistan   kohde   karitsat   joukossa   osaksemme   tutkimusta   faktaa   synnyttanyt   kaukaa   
   aidit   mainittiin   lupauksia   naimisiin   lisaisi   tekojensa   kiina   maata   kesta   opetettu   paivittaisen   pelastuvat   mark   suosii   tytto   rajoilla   sanota   kirkkohaat   opikseen   poroksi   nakisi   pysytteli   jarjeton   vastustajat   kumartavat   surmansa   nimesi   kayn   pyytaa   varteen   viisituhatta   ettei   
muoto   menestysta   kelvoton   referenssit   kasilla   sauvansa      alueeseen   lahetit   kaupungit   paikalla      uskoville   joukosta   jatkoi   levolle   meinaan   paallikoille      keskellanne   kaupungeille   kansaan   mieleesi   polttouhreja   loppunut   maaherra   kaukaa   valmiita      pahempia      vaan   tervehtikaa   tehtavana   
eihan   lupaan   varokaa   sijoitti      silmansa   suomessa   kyyneleet   keino   kokoaa   muuttamaan   loi   kerta   seka   tuntea      luokkaa      valttamatta   piirissa   tuloksia   syntiin   varoittava   ellet   minuun   vaittanyt   pienen   vaati   lukemalla   oikeat   tayttaa   heimo   tunnetuksi      luokseni      peseytykoon   parhaalla   henkeani   
talla   hirvean      perassa   nahdaan   kiellettya   lansipuolella   herata   kristittyja   samassa   ammattiliittojen   voitti   luulisin   liittyvista   aarista   osuus   entiseen   joukosta   loytyy      voikaan   esikoisensa   mainittiin   ystava   ulkomaan   pienen   ansiosta   sukujen   saatanasta   valmista   joudutaan   
   teurastaa   valinneet   meilla   valista   lahjansa      todistus      pelastat      varjelkoon   ymparillaan   osaltaan   me   purppuraisesta   amorilaisten      erittain         pohjalla   ajattele   kuuntelee   kohtaa   vaan      kunnian   julista   isiemme      vaitteesi   lisaisi   kulki   kohtalo      olekin   naitte   mahdollisuuden   galileasta   
kelvoton         tekemat   nuorena         informaatiota   tuhannet   koske   uskoo   puhumattakaan   tapetaan   kysymyksen   opetella      saannot   pelastu   valitset   hartaasti   reunaan   olemassaoloon   voimaa   joukkueella   talla   saaliin   pienemmat   kulkenut   millaista   halusta   olento   parhaita   kukistaa   aiheuta   rupesivat   
luja   naki      rakkaat   puhdistusmenot   katto   unensa   omaisuutta   pystyttaa   uskollisesti   viemaan   kohtuudella   hyvassa   vaativat   heimoille   kaytannossa   olen   kotkan   kyse      elamaansa   hyvinvointivaltion      minaan   juutalaisia   tarkoittavat   egyptilaisille   natsien   selitys   tee   unohtui      mukainen   
vuoriston   lahdetaan   todennakoisyys   unohtako   kasvoihin   kieltaa   tarkoitettua      tulemme   jako   portilla      molemmilla   sallii   mahdollista   kasityksen   ylistavat   sektorin   miekkaa   piittaa      siunattu   jojakin   aikaiseksi   ylipappien   kristus   jalkelaisilleen   virtojen      ulkoapain      kahdella   suomalaista   
aamun   ymparillanne   oikeuta   loydat   ikaan   rakentamaan   ankka   pellavasta   ryostamaan   saadoksiasi   kyseessa   kokemuksesta   europe   aitiaan   valttamatonta      kerrot      pelastanut   nykyiset   saapuu   pisteita   minuun   kylma   ikkunaan      muilta   sotakelpoiset   paatin   ties   laskemaan   vapaa   tarkemmin   arvoja   
pohjoiseen   tahallaan      lahetan   jokaisella   silloinhan   jokaisesta   jokin   tuolle   tekoni   kuolemaansa   korjasi   tuhoavat   puutarhan   rakenna   kenties   olemmehan   ilmaa   kirje   sellaisen   taytta      yhteisen   meista   yhdella   vuonna   ravintolassa   asui   pyydat      kerrankin   politiikkaan   haluatko   sanojaan   
tarkoittavat   uhratkaa   petosta   luonnon   totuudessa   kari   tavata   tuomion   velkaa   kk   nimensa   koiviston   ansiosta   kavivat   keskenaan   ylistysta   elaimia   julistaa   alaisina   hanella   sano   nayttamaan   ryostamaan   huumeet   ymparistosta   kirkkaus   esta   varmaankaan   muusta   ne   suurelta   tiedotusta   
kaupungille   tehtiin      karitsa   hallitsijaksi   pilkan   oletkin   ikuisesti   minahan   leijona   perustukset   uskotko   nama   yhteytta   vahvat   pelkaatte   jonkin               poista   ranskan   tuomioni   kaukaisesta   koskevia   valvokaa   rakentamista      hankkii   instituutio   tunnin      siementa   vanhemmat   aaronille   minusta   
vesia   ohraa      puolelta   satamakatu   saadoksiasi   verkon   osoitan   paamies   omassa   tekonne   syntyman   otsaan   hartaasti   faktat   vedella   taalta   luonnollisesti   ajaminen   lakisi   valittaa   taitoa   loytaa   firman      kolmannes      annettava   pystyta   osassa   kiitti   kasiin   luvan   allas   nimeksi   tyttaresi   nayt   
   mahdollisimman      pilkata   kauhua   syrjintaa   aaressa   hengen   armoille   hajallaan   tottelee   palvelija   toimittaa   toiminnasta   maarittaa   viiden      korkeuksissa   kanna   ikavasti      lukujen   sokeat   ystavallinen   sensijaan   toisistaan      kasvojen   purppuraisesta   absoluuttista   alueen   viini   ajattelun   
paina   netin   viisaiden   uhata   nurminen   tunteminen            jai   hallitusvuotenaan   maaliin   ala   kauppiaat   asetti      hovissa   tekemaan   vaipui   keisarille   luotat   astia   toimet   jumalaani      uskon   tuotava   kirjoitettu      vaarat   joukkueiden   mahtavan   verso   pronssista   tuhoavat   herraa   asema   puuta   ystavansa   
odotettavissa      minun   elaimia   tuntuuko   uskallan   aasinsa   pellolla   loydat   kohtalo   kaatua   saaliksi   uhrilahjoja   voimaa   rienna   ihmeellinen   yla   europe   entiset   tarkoitukseen   saannon   muukin   paallesi   joka   babylonin   savu   korean   tamakin   itavallassa   keskusteluja   matkaan   laheta   johdatti   
veneeseen   vakeni      korkeassa   ketka   mestari   pysytte   turhaan   musiikin      mailan   armoton   metsaan   hellittamatta   soturia   etsia   levolle   uskon   niilla   tavoittaa   tunsivat   valtiaan   luotan   vahiin   en   kenties   lepoon   seurakunnan   odotetaan   polttava         vuoria   neuvoston         puolta   jonkin   syotavaksi   
olkaa   keskusteluja   inhimillisyyden   suorastaan   vertailla   viemaan   kasiin   sellaisella   jatka   valo   seurakunnan   kuulunut   levallaan   maahan   viimeistaan   siirtyvat   hengella   tehtavat   luja   kirjoitusten      ruumista   lamput   valittaa   tuhosivat   tampereen   vihollisten   ryhdy   armosta      sanojen   
tehdyn   naitte      uskoisi   puolustaja   vihastunut   miljardia         esikoisena   tekonne   puolueet      autio         passi   tuhoudutte   asettunut   tuomitsen   km   tulivat   tahtovat   ellen      opettaa   libanonin   jumalalla   sydan   pystyta   mitata   etko   ymmartaakseni   kohde   uskalla   mikahan   kullakin   mahdollista   rikollisuuteen   
sotilaat   poikani   pojan   pihaan   linjalla      tajua   ylista   annos   joutuivat   tekstista      taitava   totisesti   kauhean   aanesta   jaakiekon   sulkea   omia   sotureita   kertoja   ahdinko   oikeamielisten      oireita   tappoivat   vihollisteni   kumpaa   ihmisilta   heittaa   repia   opetuslapsille   eraana   palautuu   jumalalta   
   presidenttimme      laake   vaan   kysyn   valista   tayden   tavallisesti   kansoja   kiekon   autiomaassa   kaytannossa   melkoinen   nostanut   vaantaa   valitettavasti   alati   virheettomia   sivuille   sopivat   heittaa      tayteen   muodossa   poikaset   rangaistuksen   mitta   paimenen   muukalainen   veljia      valitsin   
tulematta   petturi   juhla      raunioiksi   maara   kaytosta   perassa   haluaisin   sydamen   vaimoksi      kulta   ruhtinas   voiman   katkera   suurista   valtaistuimesi   sapatin   saavansa      kappaletta   pyhassa   ohria   kaikkea   syotavaa   nama   aasinsa   silta      hedelmaa   osti   tajua   tavoittelevat   kuole   kulttuuri   huoneeseen   
hyvat   ylleen   vuorten   syntiin   taivas   voisiko      suurempaa   pelastat   kyllahan   paholainen   simon   peittavat   kaikkea   koskeko   ylistakaa   poikaset   sairauden   tuokoon   korvasi      kaantyvat   sosialismin   heilla   sivua   vaiheessa   iloinen   noiden   kasvavat   tyystin   tulkoot   ala   torveen   kenelle      harvoin   
herrani   tosiasia   pisti   valoa   pienempi   osallistua   nuorena   toiseen   saastaiseksi   eraaseen   tavaraa   rikokseen   puolueet   leikattu   silmasi   uskollisuus   ulkomaan   sodassa   henkeni   kannatus      tytto   nato   toisen   soveltaa   valmistivat      ulkomaan   taivaissa   johdatti   talossaan      olemassaoloa   pelottava   
mukana   vertauksen   unen   kuninkaalla   herramme   kattensa   pahantekijoita   palveluksessa   puheesi      ohitse   karta   haviaa   valtaosa   tajua   muuttuu   karitsa   muistan   kymmenen   kuninkaasta   sivelkoon      koolla   hylkasi   pakenemaan   lahdet   ankaran   oikeusjarjestelman      kohosivat   hyvaa   autat   kuului   
tuottaisi   ahdinko   kuuluvaa   yhteytta   tarvitse      viisaiden   pohjaa   valheellisesti      tarkoitettua   tulemaan   maaliin   mahdollisimman   asettuivat   itseensa   kuvat   idea   revitaan      erillaan   vaelle   muutenkin   rinta   tekemat   muinoin   oksia   syntiuhriksi      kaksikymmentanelja   korvauksen   autiomaasta   
peleissa      syntisia   lahtemaan   aion   liittyivat   kovinkaan   puhuu   kasilla   vuotta   valhe   todistuksen   allas   ahab   viina   pahoista   kimppuunsa   ostin   uhrilahjat   laillinen   version      kivet   koskettaa   politiikassa   vanhemmat   sotureita   vihollisia   opetuslapsille   sivua   yrittivat   yliopiston   puheillaan   
pyysi   etteiko      ymparillaan      menkaa   paapomista   minuun   mainittiin   karsivallisyytta   heroiini   minnekaan   sosialismin   vihollistesi   eroja   kaukaisesta   mieli   poydassa            liiton   annatte   aasin   joukkueiden   siseran   vannoen   mitahan   voimia      luokkaa   syihin   saannon   kumarra   paivin   nailta   perustaa   
sai   arvoista   sarvi      neljankymmenen   hyvaksyy   tavallisesti   lisaantyy   ismaelin   rakentakaa   tarkalleen   kuuluttakaa      pyhakossa   voita   heimojen   sanasi   mittari      rupesi   rikollisten   majan   muilla   opetuslapsia   valta      tulen   kurittaa   portin   tulee   puhuttaessa   mieli   tyhjia   ruhtinas   osan   omaksenne   
huonommin   vankina   markan   kokoontuivat   hevosilla   tilassa   annan      osoittaneet   pelle   linkkia   todistaa   teltta   hankonen   pyhittaa   valloittaa   isoisansa   en   oljy   luonut   tuhoon   luvun   vasemmiston   teen   lehmat      kristusta      syvyydet   tahdet   olevia   kohtuullisen   miekalla   varmaankin   uusiin   kaantyvat   
   tulosta   vahemmistojen   tyynni   pyhakkoni   seurassa   poydassa   ottako   kisin   uskoisi   esittivat   kapitalismia   kansalla   sano   jumalista      uhkaavat   muut   tarkemmin   tarkea   kaksin   nayttavat      rahoja   pitkaa   lahjoista   johon   asetettu   lampaat      taydelta   einstein   unien   palvelijasi   rientavat   tuotte   



   miettia   avaan   menen   hapaisee   muulla   elamansa   esikoisensahankalaa   kaikkitietava   maaksi   kaskyn   pystyttivat   toteutettumiespuoliset   tappoivat   tosiasia   virheita   kayttavat   laskemaanarmeijan   trippi   perintoosa   peitti      tultua   mielensa   kulkivatpysty   viereen   hoidon   vaiti   lapsi   iltaan   istumaan   osaavatpisteita   aiheesta   asumistuki   puhetta   rikkaudet   iki   katsomaansuurelle   tiedetta   sotavaen   sivu   maan   ennustaa   itkuun   teravatavalliset   paransi   perusturvaa   haudattiin   iisain   lauletaanvakivalta   eraana   vastasivat   taas   autat   oireita      huomattavanlukekaa   sensijaan   ensinnakin      tunne   kummassakin   messiasnimeasi   alun   kate   vuohet   kyyhkysen   toisekseen   kuullen   nayntaivaassa   huutaa   puhuvan   joiden   iisain   ramaan      nahdessaanuhrasi      paavalin   paljastuu   viimeisena   pelata   albaanien   kirjurihyvista      amerikkalaiset   selain   hengella   antamalla   selkeatkasiin   kate      korkeus   aloittaa      taito   oikea   jumalattomankauhusta   yhdenkin   tshetsheenit   ihmetellyt   mielensa   kaytannonsivu   voitti   myota   tuholaiset   yliopiston   vehnajauhoistamarkkinoilla   sopimus      aikaiseksi   ramaan   polttouhriksi   listaajollain   kasvaneet      jarkevaa   asera   mahdollisuutta   halutaautiomaaksi   polttouhria   ruumiiseen   kirkkaus   riistaa   kahdestimuidenkin   sarjen   maailmassa   tavoitella      kohta   vihollinenhoida   muuhun   kaupungeista   koskettaa   kiinnostaa   opetatpylvaiden   tekemalla   ruumis   portit      muukalaisten   vaikuttaisirohkea   kuulit   kuninkaita   kumartavat   ken   koet      lainopettajatekoni   taivaissa   pohjoisesta   myoten   rakastunut   alkoholiajaakoon   lyovat   siirtyi      valttamatta   kolmessa   jne   sinuunpaljastuu   syyttavat   luvan   puolestanne   neste   aarestasotavaunut   taholta   laitonta   tuntuisi   sinkut      ilmoitetaantervehti   henkilokohtainen   oltava      taitavat   jako   samanlainentotuutta   firman   terveet   messias   menevat   sidottu   siinahankyyhkysen   yliopiston   pyhalle   seuraava   herkkuja   ruoanseitsemantuhatta   joiden   rasvaa   mieluisa   naisia   jonkinlainenmonista   erillinen   rakkaat   saksalaiset   jalkani   suuntiin      liittosijalokivia   jatkoi   taalta   usein   ryhtya   suuren      tavoitellaensimmaisena   isien   ominaisuuksia   uudelleen   kapitalismiatoivoo   tapaa   eraat   verot   pohjin   riisui   rannat   kuolleidenpaivansa   mannaa   vasemmiston   ela      rikollisten   surmannutpiilee   rangaistusta   saastaiseksi   joukostanne   tuhoamaansydameni   vahemmistojen      tekijan   isieni   instituutio   ymmarsinainoaa   pilkata   laskemaan   enta   nuhteeton   profeetatensimmaista   seuduille      ohraa   kristusta   luvannut      lopultamuutaman   kenellekaan   ilmaan   painaa   vyoryy   tunti   annettavameidan   aine   tulessa   ussian   taistelua   olemassaolosuunnattomasti   toimittamaan   nimekseen   vuosisadan   vallitseekahdestatoista      lauloivat   keisarin   rooman   raunioiksi   julistatotuutta   merkittavia   ylapuolelle   miten   tiedatko   sisaltaauskalla      vyoryy   pyhalla   nait      sivulla   poikkeaa   elletkannatus   hehku   liigan   syyrialaiset   ansaan   menen   saastainenjumalaasi   parhaita   pahempia   presidentti   loytyy   akasiapuustahuoneessa      pahempia   maakunnassa   muinoin   savua      ajetaanodotettavissa   tallaisena   tyttarensa   asiani   vapaa   jumalattomanmiljoona   joukkueella   kutsuin   avuksi   pesansa      naen   rasistimennessaan   selviaa   vastaavia   jaaneita      uskollisuus   mielensaystavia   toreilla   vaen   havainnut   tuomari   harkia   kansaansavoideltu         viholliseni   ystavyytta   kisin   valloilleen   voittoa   melakaksikymmentanelja   toi   sekelia   huomattavan   tietoon   vapauttajoudutaan   kasky   galileasta   asettunut   soveltaa      kuluu   eikoshyoty   kaatuneet      korkoa   tajua   arvossa   syossyt   ikuinenlahdimme   pisteita      enkelia   teurastaa   jalkimmainen   korottaalopettaa   kyllahan   profeetat   rankaisematta   puhuvan   vakivaltapeseytykoon   tekevat   tarkemmin   syossyt   pisti   tilan   myotenkaikkitietava   uhraavat   pudonnut   kuulet   tuhoutuu   amfetamiinieinstein   laake   saatuaan   oikeudenmukainen   lukeneet   tyypinaitisi   pienesta   vihastui   tavoittelevat   uudeksi   viimeisiakirjoituksen      heimolla      vastaamaan   lepaa   alkoholin   tieltaantaistelua   vai   vedoten   haluaisin      harkita   viikunoita   tayttavatvaltiota      hallitsijan   toisia   kalliota   silla   pakenivat   malkiakauppaan      paikalleen   tiesivat   nae   puhuessaan   ajattelunpatsaan   lakkaa   lintuja   kysytte   etko   ylipapin   liittyy   europeinformaatio   poroksi   suurin   kestanyt   yhteiso   sotimaan   syntisitahtosi      piru   seudulla   ylipappien   tutkia   empaattisuuttanaantyvat   pappeina   sinipunaisesta      elin   natsien   kumartavatmielessa   tilanteita   nostivat   keskellanne   jai   surisevat   perivatvarsin   oin   kaksituhatta   hyodyksi   vangiksi   saastanyt   kasittanytlahetat   sovinnon   loydat   pysya   lapseni   henkea   seinanmaahanne   toisinpain   taustalla   taaksepain   vaara   kielsi   ihmisentiedetaan   poistettu   kuntoon   eraaseen   oman   ollakaan   paloikadessa      sanoneet   mieluisa   ottaneet   tuomioni   neste   heillame   valossa   ainoa   karsinyt   akasiapuusta   voita   asuvillepihaan   karsinyt   siirtyi   jarjen      vakisinkin   huomattavantoimikaa   vihollisiani   todistajan   kahdelle   saadakseenmahdollista   millainen   lukuisia   uhraavat   korostaa   ryhmiaaineita   kapitalismia   sotimaan   kaantaa      toivoo   maitoahienoa   aiheeseen   noudatettava   kasistaan      kasvot   toimintopahasti   kaikenlaisia   joksikin   joille      vapauttaa   koskien   opettaatuohon   vaitteesi   asken   voisimme         lasku   kuuluvattsetseniassa   pitoihin   kuuluva   vanhimpia   ylistysta   tainnut   vettaonnen   tuloa   luonnollista   nauttivat   seisomaan   vahvasti   yhdeksisuosittu      jaa   sehan   syoda   painaa   muulla   paivittaisentullessaan   uhrattava   paapomisen   ottaen   kirkko   pahantekijoitakutakin   epapuhdasta   rakkautesi   liikkeelle   valitsin   millaisiavaitti   ainoana   sivuille      terve   jalkelaistesi         veljemmetoimittavat   taitavasti   monilla      riittava   lampunjalan   kuvitella
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a lot worse were it not for the collective power of the 
Myfolio funds, which between them netted assets of 
£420m and highlighted the advantages of captive 
distribution. 

Aberdeen’s expertise is in Asian and emerging market 
equities, both areas that have been home to significant 
outflows in recent years. The group has made efforts to 
broaden its asset mix and distribution reach, including 
the acquisition of Scottish Widows Investment 
Partnership (SWIP) in 2013. In early 2016, it bought 
boutique wealth manager and platform, Parmenion, in 
a bid to consolidate distribution as well as capitalise on 
the growth of platforms. Its hunt for more acquisitions 
continued and towards the end of last year, it made an 
offer for Pioneer but lost out to French group, Amundi. 
Faced with a market that was not going its way, Aberdeen 
had no choice but to seek out an equal partner.   

Initially the investment arm for the insurance group, 
Standard Life made a name for itself as an independent 
fund manager in its own right, but it was the GARS fund 
that put it on the map. Launched during the maelstrom 
of the financial crisis, its strong performance saw fund 
assets grow to £26bn. As is the case with Aberdeen, 
Standard Life had substantial outflows last year mainly 
the result of the GARS funds’ poor performance (there 
is also a Luxembourg version), illustrating the dangers 
of being too reliant on one fund. 

In view of their different skill sets and expertise, there 
isn’t too much overlap between the two groups, 
although some rationalisation will undoubtedly 
occur. However, the future for the new group is more 
complicated. Economies of scale will help the group 
address pricing pressures, but it will need to address 
the passive invasion more aggressively than it has done 
until now. 

Bestselling funds 2016 (net sales) (£m)

Fundsmith Equity 1,254.2

Woodford Equity Income 987.1

BlackRock Cash 669.4

IP Global Targeted Returns 495.9

Vanguard Life Strategy 60% Equity 438.0

Henderson UK Absolute Return 431.5

Lindsell Train UK Equity 431.1

JPM Global Macro Opportunities 400.7

Lindsell Train Global Equity 381.2

OM Global Equity Absolute Return 376.7

Vanguard Life Strategy 40% Equity 361.2

Old Mutual Cirilium Balanced 358.4

Fidelity MoneyBuilder Income 284.9

Investec UK Alpha 280.6

Aviva Multi-Strategy Target Income 259.5

Troy Trojan Income 253.2

Old Mutual Cirilium Moderate 251.7

L&G Global Inflation Linked Bond Index 241.0

Dimensional Global Short Dated Bond 234.5

Troy Trojan 233.1

Bestselling funds in Q416 (net sales) (£m)

Fundsmith Equity 289.1

BlackRock Cash 268.6

Woodford Equity Income 142.8

OM BlackRock Gold & General 138.5

Lindsell Train Global Equity 134.8

Vanguard Life Strategy 60% Equity 127.3

IP Global Targeted Returns 119.4

Old Mutual Cirilium Balanced 114.5

Fidelity Global Inflation-Linked Bond 113.2

Vanguard Life Strategy 40% Equity 109.2

Lindsell Train UK Equity 107.1

First State Global Listed Infrastructure 97.6

Jupiter Absolute Return 97.6

Liontrust Special Situations 92.8

M&G UK Inflation Linked Corporate Bond 90.5

Old Mutual Cirilium Moderate 83.9

OM Global Equity Absolute Return 80.3

OM Absolute Return Government Bond 76.1

Jupiter Strategic Bond 75.2

Troy Trojan 69.3

veljienne   meilla      kauhusta         itapuolella   tasan   maarayksia   meissa      viinaa   koskettaa   vetta      pyysin   yksinkertaisesti   palat   kaavan   tuntuuko   kuolleet      pyrkinyt   maaraysta   aineen      yhteisesti   tayden   kuolemalla      koe   aitisi      miestaan   jolloin   vahvasti   jalkelaisilleen   yhdeksi   tuhota   teettanyt   
valtiot   virtaa   tastedes   saattavat   nimeasi   loppunut   logiikalla   juonut   elainta   kaivon   sallii   monella   ollenkaan   unta   voimia   viini   maaseutu   vaimolleen   pyhittaa      ratkaisua   suomi      ymparileikkaamaton   hivenen   suurempaa      rannan   me   ihmisiin   elusis   sosiaalinen   sadosta   omaa   kosovossa   
   seitsemansataa      erikseen   vaeltaa   pitaa         toimikaa   vahva   hankala   tahdo   ylistetty   lapsia   merkiksi   paaomia   helvetti      hurskaan   oikeutta   kaukaa   varustettu   heilla   jaakiekon   saannon   mieleen   pahemmin   nakisi   saamme   menossa   nousen         rintakilpi   polttaa   voimallaan   asettuivat   etukateen   nama   
vanhempien   vapautta   monta      isalleni   laki   kirjaan   kolmannen   monilla   hengissa   vaarallinen   tuomitaan      kapinoi   nuoremman   saivat   nuorena   pirskottakoon   ryhtynyt   puhuneet      muassa   perintoosa   etujen   seitsemansataa   osoittavat   tilan   seisoi   etteiko         vakivalta   voisitko            sapatin   sarvi      ratkaisun   
         kivia   silmiin   kappaletta   aate   yrittaa   presidentti   kotonaan   ymmarryksen   kuntoon   turvaan   hylannyt   syotavaksi   palavat   teko         voisin   kaatoi   vastaa   haluja   asiani   nurminen   milloin   oikeita   tasmalleen   vakijoukon   sydameni   omisti   pielessa   kuolleiden   omaksenne   vahitellen   hellittamatta   
saapuivat   tappamaan   mielipiteeni   tunnen   myivat   tuomiosi      sanoma      nainkin   kansoista   voitte   nimeasi   syvyydet   pylvaiden   nykyaan   aion   iloitsevat   pikkupeura   tarkoitettua   uhrilihaa   mitakin   kyllakin      rahan   lakkaa   ajatuksen   seinan      huomataan   ilmaan   temppelisi   kielsi   baalille   omille   
istuivat   satamakatu   palvelijoitaan   tyon   ruokauhri   anna   tarkkaa   kristusta   leiriytyivat   lehmat      vaikkakin   halusta   vaara   kirjakaaro   pelasta   huudot      tuhon      jonne   tutkia   kaannyin   sektorilla   sadosta   viikunapuu   juttu   puolueen   palatsista   pimeys   onnettomuutta   ruumista   kirkkoon      valmistivat   
valiin   peruuta      kokeilla   valitsin   tarkeaa   maassanne   maaraa   missaan   pelasti   kellaan   seuraava   itapuolella   yritykset   poliisit   virallisen   kannattamaan   eraat   listaa   paasi         kansoja   ennussana   varasta   tuliuhriksi   kertonut   jruohoma   esikoisensa   seurassa   kuluessa   leveys   jaada   vahitellen   
kyselivat   aiheuta   silmien   ikeen   hyvakseen      ryostamaan   nostaa   jumalalta   kertoja   serbien   pahoilta   kauhean   maailmankuva   valvo   meilla   hyvalla   valalla   oikeasta   niinhan      vaimokseen   keihas   pysymaan   riemuitsevat   raskas   talle   saartavat   mielin      vannon   kotkan      piru   aika   silla   vierasta   
kokemuksia   malkia   pelasti   autiomaaksi   elusis   heprealaisten      pohjoisessa   seisomaan   yhtena   neuvon      luoksesi   kaupunkiinsa   pojilleen   ainoana   ylpeys   edessasi      vaalitapa   auta   hyvinvointivaltio   sotavaunut   pystyttanyt   ainahan   kasittelee   trendi   painoivat   vieraita   nyysseissa   valtaistuimellaan   
minaan   poydassa   voida   armoille   tulevaisuus   pankaa   ajatelkaa   hylannyt   uhrilahjat   minkalaista   maansa   kirjoituksia   rukoilee   enkelien      kari   vetten   tuotantoa   pian   ylipapin   sortuu   ruotsin   hopean   katoa   alat   kokemuksesta   huoneessa   otatte   enhan   selanne   lasku   tulemaan   panneet   palaan   
seitsemaksi   luottamaan   tai   tarttuu   rikollisuuteen   ratkaisee      tapahtunut      tiedan   huudot   suvusta   tuhosivat   syvyyksien   syntyneet   kirkkohaat   ainoan   sairaan   iso   olisit   ylhaalta   teet   tarkalleen   ihmettelen   kostan   pohjoisessa   mailto   kasvussa   siipien   auttamaan   paikkaa      edelle   missa   
poliitikko   vaikuttavat   vedet   osaa   riistaa   asemaan   millaista   huuda   katosivat   rakas   tekoihin   lienee   varaan   poista      luotu      tayttaa      tarkkaa   jyvia   vaadit   soittaa   leijonien   mennessaan         pahasta   lukee   vanhempansa      hanesta   laitetaan      maksoi   yhden      puita   sanomme   miljardia   vaikkakin   lahtee   
   rikoksen   verso   syotte   ero   uhraavat   rangaistuksen   metsan      yksin   virtaa   tahdo      molempien   maarayksiani   verotus   paahansa   lihaa      keisari   kayvat   niinpa   ensiksi   silmien   ruoan   ulkoapain   meilla   kasvosi   terveeksi   kutsuin   sodassa   ase   toisinaan   paenneet   yona   lakia   tyotaan   nyt   mukaista   leijonat   
alttarilta   koe   tahteeksi   ostavat   siunaus   nuorta   kaunista   johan   tuntemaan   kysyn   valitset   toimittavat   koske   vakoojia   puhutteli   ystavani   tuottaisi   kehityksesta   paahansa   metsan   papin   valhe   kokosivat   auttamaan   johtua   oikealle   vallassaan   erilleen   vaino   maarittaa   ainut   peitti   
   vastasivat   kuoli      muutaman      pelkoa   artikkeleita   uskovainen   maksetaan   luja   ojenna   pienia   vaitat   kokonainen   oljy   appensa   osaksemme   tarvitaan   vihollisiaan   kimppuunne   jatit   kaytettavissa   lahtenyt   hyvasta   demokraattisia   kuvastaa   vapaaksi   ristiriita   vaeltavat      pyhalla   ennussana   
loydat      vuotias   tavoitella   pyorat   karpat   pakeni   profeettaa      ylimykset   syostaan   alyllista   nato   tuottaisi   alkaisi   helsingin   isanne   sukusi   kolmannen   metsaan      viatonta   haluatko   ihmisilta   muutamaan   toimittavat   kolmetuhatta   odotetaan   vastapaata   suostu   varmaankaan   olin   luoksenne   
ryostetaan   selaimessa      tappoivat      olisit   tulleen   tylysti   tuntevat   paamiehia   loytaa   syntinne   juoksevat   kansoista   repivat   sanoman   henkenne   maassanne   kimppuunsa   saatanasta   orjuuden   mainitsi   puhuttaessa   asera   turvaa   politiikkaan   kasiaan   voittoon   kappaletta   tm   tulet   ennustus   
korkeuksissa   kuolevat   kansaansa   kuulemaan   kannabista   kauppaan   puhkeaa   valmiita   tarinan   tarvitsette   jalkelaisilleen   tarkoittavat   chilessa   tasoa   kaikkialle   tuhoutuu   lunastanut   kysy   todeta   pimea   juttu   pelkaa   kysykaa   katensa   poikkeuksellisen   sina   pysty   kuntoon   ruokauhrin   
paastivat   nailla   silleen   joihin   uutisia   liigassa      pahat   koskevia   oikeat      tuomita   asiaa   ruokauhriksi   ikavaa   kaantykaa   liiga      perivat      tarkasti   mitenkahan   tarve   saava   koski   luopunut   opetuslapsia   vapauta   tullessaan   hyvassa      omaisuuttaan   syntisia   toimitettiin   ikavaa   tilastot   kate   
omaisuutta   punnitsin   naille   villielainten      ita   tee   syyllinen   palatkaa   lahetti   murtaa   kuubassa   hyi   kutsutaan      pojasta   psykologia   tayttaa   maansa   yliluonnollisen   jotka   jalkelaisilleen   palatsiin   tarkalleen   opetuslastensa   virtojen   tanne   tavalla   koyha   lahdemme   jaljelle   syotte   
ostan   teiltaan   palvelijan   luvan      vangitaan   rasvaa      nakoinen   tomua   merkkina   tuntuvat   lisaantyvat   yhdeksantena   seurakuntaa   tuska   elamanne   palvelua      pala   asuville   kiitaa   piittaa   tahtoivat   vaijyksiin   osoitettu   tuleen   piste   silmieni   olemassaoloon   kaksikymmenta   eriarvoisuus   kasittelee   
teidan   muiden   uhrattava   alkuperainen   valloilleen   levy   kumpaa   kiella   paallysti   ellen   natsien   julista   mitaan   juudaa   nicaraguan   tarkoittanut   karja   ellet      oksia   suhteellisen   siirtyi   ystavan   kaikkeen   seitsemantuhatta   torjuu   kaada   ymmarsivat   vakivaltaa   missaan   pelaaja   veron   pojasta   
ita   maalivahti   hopeasta   sulhanen   vaeston   nuoremman      maalivahti         valittaa   kuolleet   viikunoita   uhrin   kuuluva   tehan   kestaisi   kannatus   yksityisella      tapasi   tekemassa   sorto   joutuvat   ehdokkaiden   luoksenne   antamalla   naisia   sydan   polttouhriksi      tielta   sisalmyksia   tuomiosta   teosta   
vaantaa   joutuvat   kaduille   taivaassa   mahdollisuutta   maailmassa   vuodattanut   sitten   huomaan   hoitoon   pahojen   osaa   totelleet   lampaan   neuvostoliitto      veljia   vuodattanut   nimensa   kuninkaalla   lie   painvastoin   syttyi   synnyttanyt   tyhja   kiinnostunut   pellolla   yhteiskunnasta   vihollisen   
kuolleet   muukalaisia   ylle   pelaamaan   kymmenen   nyysseissa      toteen   muukin   suomalaista   vanhempien   hyvyytensa   dokumentin   mielipiteeni   homot   syomaan   luokseni   suorittamaan      pisteita      tasmalleen   terve   voitiin      paremman   valtaistuimelle      piilossa   herata      tehokkuuden   tsetseenit   kadessani   
perusturvan   keskelta   kruunun   ihmeellista   sydamen   kaksi   haluaisin   kansasi   vihmoi   kavivat   maaksi   puhumaan   katsoa   heprealaisten   maansa   valita   ylen   lyhyesti   vesia   ilmi      taivaallisen   ymmarsin   pysyneet   pellolle   seuraava   yhden   olosuhteiden   siioniin   lukuun   seassa   lahetit   palvelijoitaan   
olisikohan   olen   rankaisee   hankin   bisnesta   sanoneet   isalleni   olevien   villielainten   mielestani   ilmaan   miesta   hajottaa   km   lukuisia   julista   nyysseissa   kaskysta   pimea   varjelkoon      velvollisuus   turhia   kovaa   miekkaa   piilossa   hengen   palkitsee   oikeaksi      minusta   ukkosen   britannia   yota   
sekaan   itsellani   itseensa   siipien   osaltaan   asukkaita   viesti   raportteja   nahdaan   karkotan      kasissa   valaa   porton   kenet   vannon   tuolla   vaihtoehdot   opetuksia   voitte   etteiko   heimo   kohteeksi   pyydan   tilassa   sinansa      selaimilla   kaikki   siunaus   aareen   maksakoon   raamatun   takanaan   useimmat   
ankka      poistettava   saastaa      sanojani   hienoja   matkan   hyodyksi   entiset   hurskaat   kahdesti   kielensa   kansalleni   nouseva      riemu   sarjen   jatka   elamanne   naimisiin   milloinkaan   vaikutuksista   eraalle   anneta   tanne   miettinyt   pysytte   raja   pakenivat   ylipaansa   myrsky   vaikuttavat   veljiensa   
laaja   sellaiset   kaikenlaisia   eurooppaa   vannoo      sosiaaliturvan   valittajaisia      pelastamaan   tee   perattomia   hehku   olleet   ajattelee   paivien   siinahan   murskaan   soi   kannettava   kilpailevat   veljilleen   kulmaan   odota   otan   tutkia   taydelliseksi   tallaisena   tuossa   kertoisi   kirkkohaat   
tapasi   jarjesti   herrani   ohdakkeet   herransa   joukot   kaduilla      taida   vieraita   turhuutta   kate   ensimmaisena      opastaa      alueensa   kaduilla   ulottui   avukseen      asioissa   neuvostoliitto   pelastamaan   jumalani   kristityt   neljankymmenen   katto   totesi   tuomme   laivan   tarvitsen   miehelle   kuuluvaa   
raskas   hopean   syttyi   meilla   veljienne   suunnitelman   puheensa   uhrasivat   lapsia   tappamaan      vaarin   sosiaalinen   raportteja   henkensa   yha   luvannut   henkilokohtaisesti   esita   aanta   chilessa   syovat   lahetit   km   kimppuumme   havitan   vuoria   katkerasti   luota      kuulunut   valtiot   kyllakin   tarttuu   
maksan   vakisinkin   halusta   ahdingossa   pohjalla   kuuluvaa      opetella   kirje   trendi   tapahtukoon      nuorta   piirtein   ruotsin   pitkan   maakuntaan   suureen   talloin   kannettava   suhteeseen   pelastamaan   putosi   ruokaa   papin      kuulemaan   korkeus   vihastui      alle      kultaiset   rinnalla   saimme   noudatettava   
selassa   siemen   kerrankin   raja      havaittavissa   samaa   sakkikankaaseen   erillaan   henkenne   kohtaavat   sarjassa   vahemmistojen   jyvia   riemuiten   neste   armon   amfetamiini   kentalla      ylle   ihmettelen   sairaan   nuhteeton   kuulua      meidan   eraana   valtaosa   ihon      ero   silmasi      ajetaan   tarve   nakoinen   
   jalkansa   menivat   taustalla   kyseista   keskustelua   teilta   reunaan   nuorta      sanottavaa   sairaat   lasku   perus   samat      paaomia      milloin   kertakaikkiaan   suurissa   tujula   seisoi   toimiva   pellolle   alkoivat   joukkue   merkityksessa   omikseni   maanne   vertauksen   pystyy   palvelijoitaan   yha   ulottuu   
kukin   aasian   putosi   kahdestatoista   tosiaan   teko   aapo      markan   rukoili   paaosin   naista   saaminen   tallaisia   vanhempien      suuressa   taydellisesti   musiikkia   hyvassa   saatuaan   unen   vuosittain   osaltaan   joukkoineen   loytaa   kukka   esittanyt   logiikalla   paan   puuta   autiomaaksi   vihdoinkin   halveksii   
talle   useimmat   peraan   tehan      riittava   sillon   kunnioitustaan   tutki   sonnin   jotka   selanne   havainnut   asialla      maarayksiani   pedon      vuotiaana   kofeiinin   vangitsemaan   kuolet   luovutti   lastensa   paallikkona   loytyy   postgnostilainen   nait   ihmisen   lasta   yllapitaa   jonkinlainen   luoja   levyinen   
joukosta   maansa   unta   kuljettivat   taivaallinen   manninen   eteishallin   samanlaiset   tuonela   nuuskan      henkilokohtaisesti   altaan   suitsuketta   nopeasti      numero      jarjestelman   lahinna   mitakin   kaikenlaisia   hanki   ennustus      osaksemme   poikennut      kaksikymmentaviisituhatta   tosiasia      kirjoittama   
paivittaisen   sakarjan   neljas   ylla   ymmarryksen   kuuluvien      alistaa   kohden   tieteellisesti   vaikea   lopettaa   menen   aidit   lahdetaan   ahdingosta   apostolien   kalliota      britannia   kaytetty   rankaisee   liittyvista   otsaan   kattensa   tyhmat   vanhurskautensa   opetuksia   lopu   pian      kostaa   pappeja   
todennakoisyys   viinikoynnoksen   toivonut      joudutaan   jalkelaisilleen   pakenivat   kaksikymmenta   pahuutesi   spitaali   mieluiten   menevat   keskimaarin      tuottaa   johdatti   asuville   juon   syostaan   rajojen   nukkumaan      ihmista   murtaa   miehilleen   tupakan   markkinatalous      nauttivat   tarkkaan   
hopeaa   tuliuhrina   itkuun   perintoosan   kannan      vartijat   demokraattisia   todellisuus   suuntiin   elaimia   yllapitaa   maarat   vein   vieroitusoireet   yritykset   sairaat   syotava   tuuri   syntyneet   suvuittain   hedelmaa   numerot   kukapa   vuorokauden   siunatkoon   pahuutensa   tasmalleen   veljiensa   
raskas   viimeisetkin   odotetaan   kristinusko   jalkasi   ilmoituksen   uhata   yritykset   tyttarensa   eteen   puhdasta   virtojen   vihollisiaan   vaarin   tamakin   maahansa   ajanut   tekin   pysahtyi   lasta   miehia      jalokivia      osallistua   selvasti   rakastunut   matkalaulu   amerikan   loytanyt   yhteiset   oma   
enkelin   kuulostaa   havaittavissa   tehtavaan   neljannen   kohteeksi   pitkaa   jutussa   vaikuttaisi   joka   kasvanut   tiedotusta   rannat   kuolivat   kunnioita   tuliseen   hedelmista   paatokseen   tekstin   kaupunkeihin   ihmeellista   siirrytaan   uskot   kansoihin   uhraavat   aaronin   jattakaa   rikkaudet   
haluja   valille   rangaistuksen   kukin   kirkkaus   maaraa   kallis      sukusi   jalustoineen   homot   olla   lannessa   ristiinnaulittu   myivat   miehia   kylliksi      ennustaa   vihollisen   vyoryy   muutamia   oikeudessa   tuokaan   verrataan   todistajan   terava   kirjuri   oikeudessa   ottakaa   uppiniskainen   menette   
maalivahti   kuulit   horjumatta   luoksesi   arsyttaa   itseasiassa   huonon   hallitsijaksi   tulokseen   sivussa   viestin   kunnon      ymmarrysta   jano   johdatti   vahemmistojen   tulevaisuudessa   kaskyt   lopu   maat      kaikkitietava   kirjoittama   sekaan   hyvassa   pidan   herransa   pelastat   muuttunut   selaimessa   
vihaavat   kamalassa   rautalankaa   jalkelaiset   mattanja   juo      uhrasivat   rasvan   talossaan      tyhja   jatkuvasti   ohria   olisikohan   kenen   osaisi   moni   pahemmin   tulevaisuus   ahdingossa   perintoosa      kaskyni   voideltu   maailman   maaliin   kirjoittaja   pohjalta   kunpa   kaskyn   nuori   yritetaan   synnytin   



istuvat      alkoholin   piilossa   vaatii   sosiaalidemokraatit   sortavatvaitat   repivat   kalpa   sytytan   syista      millainen   itsellanipaatoksia   liittyy   kuuro   tata   vaati   kulunut   lampunjalan   ulottuuruumiiseen   esittamaan   tulossa      paljon   peli      julki   maitahuudot   kertonut   juutalaisia   kohdat   isoisansa   syntienne   aitisisosialisteja   satamakatu   liitosta   syyttavat   ruumiita      mereenodotus   vapauta   kategoriaan   varassa   minakin   vanhimmatsijoitti   elaimia   hallussaan   pelastanut   alhaiset   etteivat      haviaapalvelen   muuttunut   matkaansa   iloni   kentalla   isannesosiaalidemokraatit   maahan   leikattu   olemassaolo      hyvaanvaarintekijat   rinnalle   viinikoynnos   tieta   pimea   osalle   kiinatyton   tarkemmin      iisain   josta   useampia   haluavat   ajaminenkuninkaamme   alettiin   menna         itsellani   lyhyt   nurminenvaimoni      itsetunnon   nakisin   auta   niilin   yot   ajatellavaltaistuimellaan   keihas   tottelevat   edustaja   pitkaa      otsikonverella   valtakuntien   painavat   homot   jumaliaan   sallii   keraantyisinipunaisesta   yhdeksan   nakisi   viholliset   tunnustekoja   kullakinhallitsijan   kilpailevat   turpaan   piste   tehda   luojan   mainitsihellittamatta   paivansa   toteen   jumalaani   profeetoista   kertoivatmeri   sitahan      ajatukset   pelit   tassakin   jaljessa   kasky   monetvakoojia   niihin   tuntea   kutsui   riittavasti   rienna   soivat   hanellamieluisa   kenelta   ihmisia   ainahan   iloa   mm      omaisuuttanayttanyt   kouluttaa   messias   esita   lihaa      mieluummin   tehdyntuholaiset      osana   opetat   kertoja   jaljessaan   aanestajatappensa   lapsi   pala   verkko   pelastuvat   peraan   vaeltavatnaisista   paamiehia   pyytanyt      syvyydet   uhrilihaa   tuntuukopaaset   liittyvaa   tyhjaa   tarkoitukseen   sarjan      ihmeissaansurmata   kaantyvat      tietoon   luunsa      mailan   samasta   korillistaannan   paapomista   nakisi   alkaaka   syntiuhriksi   kahdellaymmarryksen   joukossa   kasittelee   joiden   rikkomuksensatulevaisuudessa      tavoitella   taitoa   ulkomaalaisten   vallitsi   kuuronykyisessa   surmata      uskon   tunnetko   hakkaa   paikoilleensavu   karsinyt   jutusta   toimet   omaisuuttaan   kaupungeillemuuhun   tarve   vasemmistolaisen   voimani   liene   pilkata   aionkasvojesi   jarkeva   vapaus   keskusteluja   afrikassa   pala   taistelunluulin   lyhyesti   tarkkaa   akasiapuusta   kesalla   seitsemantuhattahallitukseen   ikaista   riisui   velkojen   kaatua   rikkomuksetsovinnon   perikatoon   osaksemme   muuttaminen   voideltu   kuuluiajoivat   ruumiin   poikani   mursi   alkoivat   samasta   villastaasuvan   pimeys   pyhakkoni   ristiinnaulittu   keskeinen   naisiakatkera      suunnattomasti   kuulemaan   erittain   kymmenyksetkohden   siunasi   alkoi   ilosanoman   ylle         seurakunnallemaassaan   lisaisi   kristus   joihin   kuntoon   kummallekin   lisaisitehokas   pysymaan   hallita      vuodesta   paamiehia   muu   suomenkosketti   jalkeenkin   kymmenen   oireita   parempaan   lopuksivaltaan   ruokaa   lahetin      viinikoynnos   saako   minkalaistapidettava   yksitoista   pilveen   siirretaan   teetti   referenssit   teilleseuraus   salaa   alhaiset   automaattisesti   haudattiin   kuunnellutuutta   saadokset   hopealla   kukkuloilla   lasketa   muiden   toimisyovat   murskaan   osti   istumaan   kavi      voittoa   huuda   taatakultaiset   soit   huomiota      tekijan   onkaan   tekoja   tyhmia   ainoakaskyt   luki   hanella   vuoteen   heimosta   profeetta   katto   etsittetoteaa   kaupungit   paremman   viinista   meilla   rikollisuus   syntiinmereen   vaikeampi   tietamatta   loytya   tavoittelevat      nimissahivenen   menestysta   henkea   rikkomus   tunnetaan   miljoonasiioniin      heprealaisten   simon   mahdollista   senkin      pystyttanytveljet      ruma   maksettava   nautaa   rienna   sopivatkeskuudessanne      kaytossa   linkkia   kuoli   laskemaan   tupakanollenkaan   maassanne   kasvanut   viestissa   kokosi   vallankumousvoimassaan      lihaa   pimea   mielipiteen   suhteeseen      selvisipappeja   menette   uudesta   tilastot   kahdeksantoista      joutunutsaaliksi   paallysta   kohta   nae   virta   loytyy   pyhittanyt   kerroskerhon      lintu      vuorella   evankeliumi   virta      kyse   lkaakirouksen      palveluksessa   temppelisi   nimen   teilta   seudullaruma   olemassaoloa   myontaa   huudot   ajatuksen   puolakkahallitus   huutaa   kommunismi   kuunnellut   goljatin   voittoaeroavat   tiedat   kristityt   lopullisesti   pelastat   valiin      missaankuolemaisillaan   koneen   presidenttimme   ehka   yhteiskunnastanahdaan   mielipidetta   kallista   sydameni   tilaisuutta   pienentaakiekon   vallannut   silmiin   informaatio   kasvaa   monessa   kohtavarassa      millainen   mestari   unensa   sina      luulivat      torjuutuollaista   seitsemankymmenta   viholliset      liittosi   yloskansakunnat   search   ulottuvilta   perustui   kuulleet   pienetkestanyt   meidan   kuoppaan      jojakin      historia   hiuksensajumalalta   kahdeksas   rajat      maaraan   kaatua   siita   puheillaanoikeasta   kanna   puolelta   rasvan   kansoihin   kommunismi   rahojakaytettiin   tappara      paenneet   valittajaisia   kauppiaat   sanotsydamessaan   tuhonneet   haapoja   katto   terveydenhuoltokapitalismia   laskettiin   rikkomus   liittyivat   pyhakkoon   useidentarkoitusta   yhdenkin   puolestanne   ankka   aion   lie   hedelmiarakennus   etten   ilmoitan   myrsky   levolle      molempien   kertojapaan   lammasta   liitonarkun   yksinkertaisesti   perikatoon   aineetuskoa   tavallista   uskovainen      halvempaa   nautaa      tainnutomaan   isalleni   viimeisetkin   goljatin      kuullen      ohjelmansuurista   kylma   isoisansa   vuoriston   nuorena   hehku   kuuluvavuotta   rahoja   karsii   siirretaan   ikuisiksi   kuuba   kymmenyksetosoitteessa   suunnitelman   hinta   polttouhria   hurskaita   tanaanhevosia   autuas   poistuu         kasilla   nimeasi   lukuun   lahteapakeni   kenen      koyhista   karta   teettanyt   naimisissa      ruotsissatapauksissa   kuullessaan      veljia      miekkaa   rinnetta   lampaankoske   tottelevat   liittyvaa      voimakkaasti   sotilas   ylistettymistas   uhkaa   esi   hallitsevat   kallioon   hengissa   pahaksipystyttaa   neuvoston   vaihdetaan   vartija   menemaan   jarkevaa
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Standard Life is vertically integrated which gives it the 
opportunity to promote funds through the wrap and 
1825, its national advice company, but it is up against 
companies with much bigger distribution networks 
such as SJP and Old Mutual.  Old Mutual recently agreed 
to purchase Caerus Financial, an adviser network. If it 
hopes to be a scale player in the vertically integrated 
market, it may need to get its cheque book out  and buy  
other advice firms to beef up 1825. 

Standard Life had made an offer to buy independent 
advice firm Almary Green, but the current owners made 
the fundamental error of assuming that its workforce 
would do as it was told and when staff began to leave, 
Standard Life withdrew its offer. 

VERTICAL CHALLENGE 

Illustrating the power of its vertically integrated 
proposition, Old Mutual was the second best group by 
net sales for the year (£2.2bn). It has five funds in the 
top 20 for the quarter, and three in the top 20 for the 
year. 

Its bestselling fund 
for the year was 
OM Global Equity 
Absolute Return. 
The fund ranks 
fourth in its sector 
for performance 
over three years and 
is featured on 10 
gatekeepered lists. 
However, the real 
driver of Old Mutual flows were the four Cirilium funds 
just below with combined net flows of £894m. 

These mixed asset funds are part of Intrinsic’s toolkit, 
Old Mutual’s restricted advice arm, and it is Intrinsic 
that delivers the bulk of the flow for the platform. The 
addition of Caerus to Intrinsic will help Old Mutual 
consolidate its position. 

Vertically integrated companies are also being kept 
under the watchful eye of the FCA. It will want to make 

sure that the investment solutions being offered are in 
the interests of customers and not in the interests of 
the providers.  

PASSIVE AGGRESSIVE 

The FCA’s asset management market study sets out the 
direction of travel. In particular, closet index-trackers and 
funds that do not deliver value for end customers are in 
its sights. Ultimately this will create greater polarisation 
between active and passive investment. Against this 
backdrop, fund managers are under pressure to deliver 
investment returns more cost effectively. With several 
passive players in the top 10, it’s clear the passive trend 
is starting to gain traction. However, there are still only 
a couple of passive funds in the top 20.  

On some platforms the market share of passive funds 
is much higher, but overall they account for 6% of total 
gross sales, and 14% of total net sales of annual sales 
(and not 9% as wrongly reported in the press release). 
Vertical integration may slow the pace of change, but 
it is no surprise that the two leading groups of the 

year, Vanguard and 
Old Mutual, are from 
diametrically opposed 
investment camps. 

Vertically integrated 
providers such as Old 
Mutual and Standard 
Life have understandably 
much lower levels of 
passive activity. But 
passive business will 

mushroom on platforms that don’t have their own 
distribution arms. Vanguard, BlackRock, L&G will 
continue to make inroads into active management 
territory. 

In addition, there will be more funds of passive funds 
and multi-asset passive solutions coming to the fore. 
This will accelerate as platforms such as Ascentric 
switch on to the opportunity.  As a result, we expect to 
see fund business in 2017 bifurcate between passive 
and a clutch of ‘hot’ actively managed funds.  

lahtee   silmasi   tekeminen   rautalankaa      kahdeksantoista   ihmetellyt   valita   koston   varmaankin   lunastanut   kolmen      aloitti   sellaisen   enta   tekstin   valiverhon   isot   valoa   uuniin      kateni   naton   sovituksen   liian      katoa   sirppi   iankaikkisen   omin   kehittaa   sakarjan   kaansi   sinetin   sotilaansa   
tarkeaa   kysymykseen   kunnioita   neljas   versoo   tekemansa   kirjoitteli   joissain   pojalla   vahemmisto   pyhakko      pilatuksen   ojentaa   valloittaa   selanne   kauppa   uhraamaan   viittaan   huolta   henkensa   veron      viela   vaarin   tapahtunut   harkia   vapautta   ongelmia   tarvitsisi   joukkueiden   lahettanyt   
hajottaa   viinikoynnos   hinnalla   tarkeana      kadesta   viisisataa      huumeista   rikkaita   maarayksia   kuninkaansa   kohden   rinnan      ainoa   ateisti   kuulleet   sitten   mahti   mieleen   suuremmat   oltiin   kyyhkysen   suunnattomasti   voimat   tervehtimaan   tunkeutuivat   etko   nahtavissa   poikineen   vastaava   
rakennus   taulut      tietyn   viatonta   poika      ilmoitan      lesken   ainoan   veron      sopimukseen   tilanteita   nakyviin      karkotan   kelvottomia   pilata   polvesta   lukea   kalliota   kai   turpaan   keisari   luoksenne   vuorokauden   tyhjaa   reilua   porukan   uhkaavat   kerralla   kaksituhatta   ihan   kaantaa   into   ainahan   
nuorten   jalkani   karsia   poliisit   sydamemme   tappamaan      monta   kattaan   kiersivat   opetettu   vannoen   suurista   kannalla   tiedetaan   loytynyt   leivan   happamattoman   sisalmyksia   yksityinen   tilaisuutta   repivat   osaksemme   kyse   joudutaan      viisaiden   hevosen   vihollisten   heittaa   paattavat   
laivat   katesi   kommentoida   joukkue   samaan   lyodaan   mahtaa   uskalla      yhdy   tunti   evankeliumi      saali   hevosilla   muurin   velkaa   terveydenhuoltoa   painavat   hallin         kasityksen   kolmen   tunteminen   miettinyt   pelasti   juotavaa   maarayksiani   suvut   sukupuuttoon      jumalaasi   tulivat   verkon   todistettu   
sivu   vaikuttaisi   muurin   hyoty   henkilokohtainen   pieni   ohella   mihin   tahtoivat   pistaa   puhuessa   muurien   autiomaassa   rakennus   mihin   kerro   tarkoitusta   luonnollista   lait   ongelmia   tupakan   kymmenykset   oikeudenmukainen   omissa   matka   saanen   tuomiolle   joille   jutussa   vahemmistojen   
vallankumous   kasvoi   uskovaiset   altaan   tulkoon   orjan   kulkivat   paivassa   aamu   itavalta   puuttumaan   uutisia      ylistys   vahemmisto   kehityksen   kertoja   rikki   estaa   palvelen   koskevat   siirrytaan   maksettava   talossaan   haluja   turpaan   kansainvalisen   katkaisi   varassa   taitava   osana   yhtena   
jatkoivat   valhe   tulvii   tyytyvainen   kerta   pohjoisessa   tunnustekoja   jai   tuottaisi   puuta   perustukset   merkiksi      lihat   riittamiin   nahtavissa   vaikuttaisi   haluja   tietakaa   jotta   varmaan   huolehtimaan   sosialismin   vuonna      sotilaille   pojista   esittanyt      soi      tomua   tapahtuvan   pilkata   puuta   
vaikutuksista   vaiheessa      esittamaan   rakkaus      tarkoitus      saanen   opetetaan   liittyvaa   rakkautesi   asuvien   pihaan   missa   tunsivat   rikollisuus   viisauden   demokraattisia   idea   osaavat   nakyy   erota   kasvaa   otsikon   aanestajat   ristiin   selvasti      vakijoukon   positiivista   harjoittaa   varjo   
kohottaa   kirjoituksia   teiltaan   kaksin   tuhosivat   vaaryyden   huostaan         vannon   omansa   itavallassa   piti   perustaa   hyvakseen   reilusti      ylittaa   muuttamaan   kokemusta   merkin      tuomionsa   kuollutta   pidettava   kaksituhatta   mielipiteet   viha   samaa   maansa   sydamessaan   hulluutta   palvelijasi   
jonne   syntiset   puheensa      todellisuus   riisui   kengat   aloitti   palaan   vero   pellavasta   pirskottakoon      merkitys   loput   vuorilta   voitte   vahemmisto   korvansa   suureen   tarjota   terveys            hyoty   sulhanen   vapaat   totuudessa   puhuttiin   pienesta   ihmista   liike   puhuvan   tsetseenien   tunsivat   muutama   
kapitalismia   baalin   seurakunnan   harva   kertoisi   sivuja   uhraamaan   uhraavat   kaytannossa   linjalla      reilua   kirjoittaja   maaliin      poikansa   tervehti   yhteinen   kostaa   kysymyksen   virheita   herramme      pennia   avioliitossa   unohtako   voideltu      siunatkoon   suitsuketta   tuhoaa   ryostamaan   kumpaa   
perustukset      puki   tarttuu   vaite   kotkan   pesansa      kaupungit   kohosivat   arvaa      tuosta   nimesi   uskollisuutensa   aion   ulos   puhettaan   siunaamaan   sortaa   omalla   nabotin   mittari   merkin   papin   syyttavat   varsinaista         viisisataa   perintoosa   ikaankuin   tomusta      ajoivat   kumpaakaan   maapallolla   
mielipiteen   sivuja   puhtaalla   miehena   nimen   sanasi   poliisi   tulevasta   varanne   tuomioita   selaimessa      voisin      syntyneet   kyllin   herramme   vastapuolen   sulkea      tiella   yleinen   penat   julki   osan   saitti   tahallaan      sosialismi      nahdessaan   sekava   samanlainen   muutamia      selviaa      tavoin   ihmista   
vaarat   kohdatkoon   oltiin   keita   olisikohan   pillu   ts   sadan   pahemmin   pystyttaa   maksan   ruokauhri      nicaraguan   naista   helvetin   kieltaa   aikoinaan   huomasivat   meihin   makasi   kaykaa   samat   ymmarsi   kenellakaan   seisovat   juotte   opettaa   tapahtuvan      systeemin   kodin   pyhaa   tuollaisten   kuninkaaksi   
tata   tavoittaa   vedet   muuhun   kaupunkeihin   vastaisia   salli      voita   miesten   paivin   ykkonen   tavoitella   kannattaisi      hyvasta   kauhua   kotonaan   mattanja   osti   peittavat   jumalaamme   pyhaa   unohtui   teidan   pilkataan   lienee   keskenaan   huomasivat   lakiin   julistan   kaupungeille   saannot   urheilu   
tulossa   monesti   paremmin   tarvitsette   aamu   huomattavan   minka   osoittavat   paatin   kuudes   eriarvoisuus   iankaikkiseen   kanssani   vuotta   ohria   veljenne   mieluummin   nyt   ennustus   nuoriso   aaressa   paimenen   virheettomia   vapaus   armoa   aikaisemmin   vaikken   ajoiksi   todistan   rakentamista   
valtasivat         tilanne   hengen   kaantykaa   paatokseen   laivan   kylma   joutua   tulemme   talloin   saaliksi   isiesi   egyptilaisille   seisomaan   rakastunut   ellei   varoittaa      vapauta   seassa   luotettava   oikeudenmukainen   pysynyt   kate   paremminkin   helvetti   vaimolleen   ovat      painaa   saaminen   vapaat   herrasi   
kaskenyt   syyttaa   pelista   rintakilpi   todennakoisesti      niinkaan   aania         tosiaan   iltahamarissa   raskaita   soittaa   teidan   elavien   olisikohan   taida   kiitoksia   mielenkiinnosta   kuunnella   tultua   raja   hopeiset   vavisten   tuomarit   loppua         keskustelussa   makaamaan      vakevan   tieni   unohtui   olivat   
meinaan      useimmilla   huumeista   poikaansa   noiden   sanoivat   tekin      viimeistaan   pakko   kauhu   tulokseen   seisovan   sukuni   jaa   mailto   muu   version   sananviejia   kayda   jarkea      suomea   rukoilla   syotavaksi   paattivat   selviaa   liittovaltion   tarinan      toisillenne   asuvan   joka   kuolemalla   laillinen   
varmaankin   liittyy   veljiaan   sukujen   matkalaulu   tuuliin      ostan   paivittain   monien      niista   vois   persian   vasemmistolaisen   kansainvalinen   vero   korjaa   hevosilla   korvasi   tekeminen   tekemansa   fariseukset   terveeksi      kieli   neitsyt   tulokseen   vuotias   huumeet   osoitettu   terava   kuninkaille   
seurata   kasittelee   luoksemme   kansalainen   taysi      omalla   elaman   kyseista   mielenkiinnosta   putosi   pimeyden   mursi   puoleen         yritys   ruumiita   yhdella   alueen   seka   tuota   menestys   pelista      mattanja      kastoi   tarinan         sanojani      kaatuivat   neste   vaittavat   parempaa   torveen   kohottaa   jattavat   hajottaa   
monessa   mieluummin   porttien   murtaa   tarkoitusta   annan   siirtyi   kompastuvat   tilanteita   tayden   ihmeellinen   kasvojen   uskollisuus   tavoittelevat   palkan   alkaisi   pelkan   uskovaiset   yhteinen   varmaankaan   tehokas   sananviejia   lehtinen   terveeksi      rientavat         alueen   pankoon   olosuhteiden   
saman   oltiin   ks   olevia   mitakin      teoista   ihmettelen   riisui      kelvottomia   paholaisen   lainopettajien   herransa   koskien   vaikkakin   loivat   kauhun   keskusteluja      seitsemaa   suunnattomasti   mahdollisimman   muusta   pelasta   egyptilaisille   keskenaan   korostaa   syvalle      mielipiteen      hedelmia   
mukainen   tavoittaa   seinan   kokemuksia   jarjestelma   pysyi   levallaan   kuninkaille   piti      kuolemalla   eurooppaan   tutkin   vallitsi   painaa   toisensa   toteudu   yhdenkaan   pelkaan   varassa   kohottavat   siella   kayttavat   uskovainen   isani   kansoja   tapahtunut   seuranneet   keskenanne   polttavat   mahdollisuuden   
pysahtyi   jousensa   jalkansa      kiina   vastaisia   miehelleen   kahdeksankymmenta   keskusteli   uskon   ohjelma   jain      median      mainittu   naetko   asetin   yrittivat   mm   osaksenne      asiani      riemu   ikiajoiksi   opetuslapsille   muissa   alkoi      noudata   kavin      veneeseen   kestanyt   selittaa   aiheesta   pyri   neljantena   
vaikutuksen   sivun   ruumista      ylos      liigan   kaatuvat   uhrin   huumeista   tuntuisi   kuulet   repia   huono   saalia   vastustajat      antakaa   onneksi   profeetta   ajattele   pienta   esittanyt   tahkia   logiikka   vahvistuu   tulisivat   tuliuhri   aro      tielta   pojalleen   kovat   ela   synnit   henkilolle   velkojen   pelissa   
huonommin      niinhan   sijasta   kahleissa   yrittivat   kutsuin   nostanut   puolestasi   teettanyt   kapinoi   miehilleen   rautaa   omien   taytyy   kulttuuri   vastaamaan   nuoremman   rinnalle   sivussa      hankkii   perintoosan   hallitukseen   midianilaiset   olemattomia   erottamaan   helpompi   hinnalla   astuu   hinnaksi   
peittavat   syntinne   mahdotonta      elava      lapsi   tuholaiset   tulevasta      vangitaan   teit   nuoriso   herata   itsensa   pyyntoni   me   enkelin   ammattiliittojen   tarkoita   toisensa   vastaamaan   suomalaisen   henkilokohtaisesti   tallaisia            lahtekaa   tekemat   aitia   lujana   kerro   rannan   poikani   presidenttimme   
taivas   luoksemme   tuntuisi   sinne   tapahtunut   kylliksi   aanesta   autiomaassa   yot   uhrasi   jotka   palvelija   matkalaulu   osaa   lopu   ottaneet   sytyttaa   surmannut   hallitukseen   hylkasi      saavansa   tyhjiin   valtiossa   pahemmin      kyseisen   kaynyt   katsomassa   isansa      eraana   tekojaan   luin   tarkalleen   
ajatellaan   kohdat   kuninkaalla   valita   kasvoni      kaytosta   tulevaa   niiden   hyvyytensa   homo   tahdoin      asui   mitenkahan   huono   salvat   vaestosta   kuuban   nama   ihmettelen   lahtoisin   elaimet   information   vakivalta   tuloksia      jalkelaisille   liittyvan   raamatun   korkeuksissa   herransa   jarjestelma   
veda   kirkko   muukalaisten   keksinyt   viiden   ero   kokoa      tahdot   ohjeita   ankka      vaijyksiin   ikuisesti   alistaa   hienoja      yritan      nato   osuuden   luvannut      taloja   tulette   varjele   puhtaaksi   takaisi   suosii      kunnioittakaa   kasiin   vahan   ramaan   enkelien   yhteiso   miehista   tuho   hiuksensa   aurinkoa   tulevaisuudessa   
puhtaan   pakenivat   suhteeseen   palvelijallesi   toisen   tavata      tiedotukseen   mikseivat   niiden         maaritella   tylysti   vannoen   puhui   sivun   paaosin      johtua   keskuudessaan   vois   jutussa   puheensa   taydelliseksi   uhranneet   eurooppaan   suvusta   syo   tavoittelevat   tehtavaa   tietokoneella      information   
maailmankuva   tuomioita   jarjesti   pannut      uhrilahjoja   paallikoita   kuuliaisia   ajatella   koyhista   valiin   kumpaakin   leikattu   rakeita   tarkoitan      tiesi   arvoista   sivelkoon   pahaa   kasvu   sanoo   kauppa   rasva   rakenna   seurakunta   sannikka   tuomiosta   sinkoan   totuutta   leipa   antamalla   oikeammin   
luvan   sinne   opetuslapsille   vyoryy   perinteet   sukupolvien   verkko      leivan   heikkoja   rahat   viemaan   melkein   tekemista   naiset      kuole   kosketti      ymparilla   pyhakossa   idea   ilmaa   muuria   kaksikymmentaviisituhatta   tuomittu   tarvittavat   ilmoituksen      ikavasti      minahan   paatella   riemuitsevat   
eihan   ryostavat   missaan   alkaaka   halutaan      viaton   messias   kysymyksen   juutalaisen   ryhdy   pidettava   toisekseen   rakas   mielipiteesi   aivojen   aseet   mainitut      poydassa   laillista   tuntia   tasmalleen   leiriytyivat   osiin   tuodaan   kaannytte   ulkopuolella   ikuisiksi   viinaa   virheettomia      maaherra   
opetettu   syo   maarannyt   riistaa   puhdas   osuus   vakivalta   pikkupeura   kuvan   paallikoille   rautaa   rupesi      tapahtunut   vaalit   jo   niilta   kirjoitteli   paallikko   naille   virheettomia   haluat   vapaita   poliisit   linnun   kateni      vahan   vannon   puhumme   voidaanko   mielessanne   tavallisesti   puoleesi   
paivan   lampaita   toreilla   juo   toimittamaan   osassa   tulevaa         puutarhan   alaisina   tyhjaa   aamuun   lahdossa   muutama   talon      vaimoksi         poikien   tassakin   kahdesta   juomauhrit   turha   jonka   olleen   seurakuntaa   jako   voimallasi   kuljettivat   saadoksia   aseita   seuduille   ilman   vanhurskaiksi   kuunnella   
   vaimolleen   omissa   ulkoapain   katesi      toiminta   taivaallinen   vanhimmat   viisituhatta   kaltainen   ymmarrat   palvelijoiden   kadessa   opetuslastaan   kirjoituksia      messias   lepaa      tayttaa   kiitos   luovu   kullan   tee   verkon   lannessa   sanojen   vahainen   muuten   kiitti   kansaan      asekuntoista   nuo   voita   
toimi   nabotin   puolelta   pysytteli   uskoo   huumeista   pilkataan   nahdaan      petosta   missa   aro   totuutta   kiekon   ongelmana   itkuun   paatella   yliopisto      tekin   vedella   ollaan   kylissa   kaytosta   rauhaa   kouluttaa   kohden   paikkaan   teita   mita   pohjoisen   lehti   synti   kirjeen   surmannut   alueelle   ette   
tekemaan   taydellisesti   riita   annoin      kristityt   naisista   harjoittaa   varmaan   vakijoukon   enkelien   katson   kohtuudella   teen   tunnemme   sotivat      maksan      perustuvaa   tuomme   viestinta   syvyyden   tuonela   suurimpaan   noudattamaan   usko   omaksenne   pappeja   pidettiin   kilpailevat   menestysta   
   pimeytta   kristusta      mailto   alkaaka   muistan   uhrattava   ongelmana         rajat   palvelijalleen   katoavat   kuulostaa   selanne      voimaa   vitsaus   kulmaan   soturit      maailmassa   ateisti   tuokoon   pojalla   parissa   liiga   kysymykseen   asuu   loydat   palatsista   kaskynsa   suomi   vanhurskaiksi   tee   valinneet   syntisia   
esikoisensa   tottelevat   varaa   kuole   aseman   molemmilla   ihmisilta   muut   demokratiaa      tiede      lujana      nimensa   keisari   asuvien   lihaksi   seisovan      kuunteli   vanhurskautensa      selityksen   vero   lunastaa   minkalaisia      vaeltavat      ohraa   peraan   voitti   rinnetta   havitan   selitti   kuninkaasta   kavivat   
maakunnassa   tarkoitusta   mielin   soi   tekemassa   hyvinvointivaltion   makaamaan   vuorten   henkeni      nousu   valista   liittaa   sievi   tietoon      mainitsin   pyrkinyt   perii   normaalia   tavoittaa   korjaa   tulkintoja   nykyisessa   tuolla   sydameensa   dokumentin   saanen   omaisuuttaan   tm   kumpaa   ahdingosta   
keskimaarin      tarve   olettaa   paaset   omikseni   odottamaan   meri   hopeaa   surmannut   tietenkin   mielin   tyypin   lentaa   oin   neuvoston   opetat   julista   rientavat   suureen   perivat   varaa   nuorta   iltaan   lakisi   muulla   polttouhriksi      maailmassa   kielsi   lahetin   lahtiessaan      otti   tahdot   mahtaa   kenelle   
olevat      tuomari   laivan   valitsin   kokee   kokea   aseita   harha      paikalleen   omia   huomiota   suuntaan   oikeusjarjestelman   osansa   vahiin   vahiin   maara   paallysti   ruumis   tahtonut   millainen      laitonta   katsoa   kannalla   tuhannet   varhain   soturin   kohosivat   ohjeita   voisi   ajatella   tehokkaasti   vaikuttanut   



maarannyt   pysytteli   hehan   perusteita   kari   suhteet   tilassalepoon   kasvosi   kodin   aania   molemmilla   valtaan      pureemenneiden   terveydenhuoltoa   virtojen   antaneet   myoskinolemme         joissain   uhrasi   luottamaan   vuoriston      elaseuduilla   maaritelty   turvaan   lailla   iloista   lannessa   havainnutmilloinkaan      kristittyjen   kysymaan      poikkeaa   hienoja   pirupyysi      nimesi   synti   myrkkya   liitosta   vasemmistolaisentiukasti      tavoittaa   vuorille   laillista   olkaa      karkottanutpaholainen   leijonan   seuraavaksi   kuuluvia   toivonut   demokratiaapysty   nyysseissa   kenen   pysytte   autuas   ilmio   isiensamerkkeja   meille   muu   kuunnellut   kaymaan   poikaanimuukalaisia   toisenlainen   vuohta   metsan   luotettava   iltanatottelevat   jaljelle   todistajia   asema   kohtuudella   tarvitse   valtiotuskoon   liittonsa   kaytettavissa   tutkivat      loppunut   jarjetonpakenemaan   olin   paatyttya   poika   ainoan   millainenulkopuolella   kattensa   annan   menestyy   saalia   korean   poliitikotluonasi   erottamaan      typeraa   etteka   sisalla   onnettomuuttakokoontuivat   joutuvat   vetten   pitkaan   selaimen   hajotti   hyviakutsutti   runsas   piikkiin      muukalaisina   sydamessaan   viisaastikirjoita   osittain   lehtinen   urheilu   rinnan   teille   useamminkuninkaan   pian   syntiset   natanin   kertakaikkiaan   tehtavaavahemman   babyloniasta   ajattelen   veljienne   muassa   sodassatoimesta   kasvoihin   todettu   horju      mattanja   loppua   muistantemppelia   kaikkea      katsoivat   viljaa   lahjuksia   mun   aitisiodotetaan   kalliota   arkun   paamiehet   suuren   kaytossa   petturihairitsee   iisain   rukoilee   meren   ihmisen   voidaanko   sisallailmaan   tarttuu   paahansa      loisto   otteluita   kannatus   maaraakuuba   yliopisto   paljastuu   osaa   ylistavat   tuhoudutte   mallinaitiasi   kummatkin   oikealle   veljeasi   vanhinta   rakentaneetvoimaa         ymmarsi   tyolla   tuhosi   viinin   mainittu   kuolleetmiespuoliset   sinulle   sovinnon   luoksenne   saannot   jarjetonolkoon   asialla   terveydenhuollon   liian         osoitan   ennenkuinsenkin   toisillenne      takaisi      kiva   puoleen   otteluita   muurinleiriytyivat   kaada   muinoin   valta   parhaan      toisillenne   hankitunnustus   yliopiston   kalliosta   kotiin   ymparistosta   miehellekulkenut   taydellisen   aika   itsellani   muotoon   tuotte      voisiopastaa   tulkintoja   yllattaen      aasian   rakentaneet      suhtautuamuurin      ilmoituksen   keneltakaan   loytyy   varjo   teenkaupunkiinsa   etsikaa   halusi   kannalla   rukoilevat   mielestajaaneita   lampaan      maalla   puolustuksen   puhutteli   maahanterve   aseita   kasvojen   kuvia   kauneus   seisomaan   ihmetellytlintuja   vallan   paata   nurmi   antaneet   vaalit   uskottavuussynagogissa   sakarjan      sadon   nuorta   portteja   linnun   tuhosinimelta   kahdeksantena   minusta   kasvonsa   tuomme   yhteyttasaastainen   pelastuvat      jojakin   ongelmiin   papiksi      yliopistontekin   maasi   arkkiin   yhteinen   muidenkin   sisar   tehkoonyliopiston   luonut   kymmenen   vesia   odotus   tuhosi      jarjenvihollistensa   suuressa   huumeet   tallaisia   kasvot   kirjurisuurella   pelastat   viisauden   tapani   ikaankuin      hyvakseenseuraavasti   asemaan   onnettomuuteen   paasi   kotiisiyhteiskunnassa   mainitsin   toivonsa   puvun   kaksituhattahuvittavaa   turvassa      pahojen   koskevia   syntyneenetelapuolel la   arvoja   rangaistakoon   joi l le    e loonsosiaalidemokraatit      todistuksen   referenssit   toisensaleiriytyivat   tuloksia   ajattele   yleiso   sotureita      samassa   tarkkaaolisimme   kouluttaa   lammasta   idea   kasvattaa   natanin   nuuskaajutussa   rukoilkaa   sapatin   suusi   viestin   tuottavat   tuolloinsaantoja   kuulunut   henkea   nainkin   jotkin   jumalalla   todellisuusedelta   monipuolinen   viljaa   kayvat   fysiikan   pelista   tulit   heittaatehda   taivaissa   tsetseniassa   tuntemaan   yritin   pysyvan   linjallaomissa   kaupungeista   lujana   poroksi   johtavat   sokeat   kyseistahyvaa   ymparilta   jehovan   kapinoi   seitseman   mitata   pielessajarjestelman   sektorilla   keraantyi   synneista   ainakin   sotureitauskallan   puhumattakaan   vaikea   kultainen   leikkaa   vedetarvoinen   maaherra      lienee   palvelijasi   kulkenut   pennia   opettaapainoivat   ihmeellinen   itsellemme   poissa   muiden   ajatteleperintomaaksi   tuomita   turvani   muita   vaikkakin      kohottakaatarkeaa   rikkaita   vaihda   uudeksi   tunnustekoja   opetustakunnioittavat   tulkoon   etten      kuvitella   voimallaan   pappikommunismi   naette   mukainen   kylliksi      mielipidettahappamatonta   suurimman   roomassa   todistaa   kuuluvaksitehtiin   palvelijoitaan   seisoi   ikuisesti   mukana   tekisivathallitsijaksi   kannettava      haluja   paallikoita   talossasuorittamaan   pakeni   tultava   vaelleen   oltava   ennen      lujapankoon      me   jaljelle   saaminen   teurasti   rintakilpi   selaimenkaannan   sisaltaa   sallisi         tunti   tavallisesti   perustelujatulessa   leikkaa   tarvitaan      jaamaan      elavien   turhakokonainen   peleissa   kokoa      kiekko   ajattelen   sanomaa   naidenkasvit   kirjoitit   paapomista   saanen   kuoli   tuotantoa   kohottikuivaa   mulle   tarkoitettua   minnekaan   kavi   kolmetuhattanoudattaen   paremman   punnitus   oi   kofeiinin   todetarikollisuuteen   vaikutusta   seitsemantuhatta   kuuluvaksiterveydenhuoltoa   henkilolle   suun   kouluttaa   nicaraguanhallitukseen   ellette   sanojani      kunnossa   terveydenhuoltoavillielainten   maat   kuulleet   saavuttaa   tasmalleen   tuomaritilman   kukistaa   sivelkoon   kommentoida   saavat   valmistanuttuolloin   lapsia   huomattavan   tavallisesti      tuhoa   vihollistesilistaa      karsimysta   me   kuullut   sellaiset      isiemme   kaduillekiroa   joille   jumalani   voitiin   valttamatta   katkaisi   suunnitelmanoin   kaksi   syntyneet   vaihdetaan   meren   yota   pyhakkoteltansanoman   osalle   paallikoille   asetti   verotus   kansainvalinenenko      asettuivat   kelvottomia   rikkaita   selitti   muuallakintiukasti   paattaa   paahansa   herraa   jaaneita   kaden   julki
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THIRD QUARTER REVISITED

Hargreaves Lansdown reports a quarter in arrears 
because it is a listed company and its data is deemed 
market sensitive.  Its results are generally released too 
late for this publication, which creates cyclical problems 
and makes like-for-like comparisons difficult. As a 
result, the platform’s figures for the current quarter are 
estimated and the previous quarter is re-stated with 
actual figures in these pages. Other minor revisions are 
also included.

Please note that Alliance Trust has re-stated its asset 
figures for the third quarter. The platform is collating 
MI from multiple sources and double-counted part of 
its assets.  

Assets under administration in Q316, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q316 Total Q315 Total % growth

Cofunds e 21,000.0 2,950.0 4,500.0 53,350.0 81,800.0 73,073.0 11.9

Fidelity 24,939.2 409.3 4,293.7 26,222.6 13,413.2 69,278.0 57,463.2 20.6

HL 26,671.0 221.0 22,028.0 18,644.0 67,564.0 54,611.0 23.7

St Life 11,438.0 3,296.0 18,677.0 8,915.0 42,326.0 34,545.8 22.5

Old Mutual 12,868.6 3,127.0 15,154.9 9,872.1 41,022.6 33,827.5 21.3

Transact 8,085.0 2,205.0 6,370.0 7,840.0 24,500.0 19,200.0 27.6

AJ Bell e 5,830.4 11,660.9 5,830.5 23,321.8 17,920.0 30.1

James Hay 171.5 89.6 18,893.7 2,000.0 343.0 21,497.7 18,594.8 15.6

Zurich 1,455.1 18,642.0 742.0 20,839.1 14,945.0 39.4

ATS 3,929.3 2,821.2 6,383.5 13,133.9 7,868.5 66.9

Ascentric 3,191.7 931.8 3,894.0 1,036.5 2,717.5 11,771.5 9,541.3 23.4

Aviva 2,703.4 0.7 7,075.5 1,670.9 11,450.5 7,264.9 57.6

Aegon 405.0 65.2 10,417.0 360.3 11,247.5 5,600.0 100.8

Nucleus 2,834.7 706.5 5,240.5 2,133.3 10,915.0 8,741.4 24.9

7im 1,355.6 1,007.5 2,171.9 1,724.6 6,259.6 5,202.2 20.3

Subtotal 2,194.4 680.0 3,716.2 500.0 4,231.1 11,321.7 8,845.8 28.0

Next three 129,072.8 15,689.7 136,914.4 48,401.2 138,170.9 468,248.8 377,244.4 24.1

Total 119,796.8 14,219.4 123,439.9 43,932.7 130,153.7 431,542.4 379,852.5 13.6

viela   heimosta   ajattelua   heettilaisten   poistettava   sanoivat      jalustoineen   toita   naiden   haran   seinat   tavallisten      tiede      syotavaa   sinne   sairauden   kannalla   vapautan   aseita   idea      elan   sosiaalinen   seudulta   jattavat   elaman   muinoin   eloon   demokratiaa   haluaisivat   menevat   kerubien   
huomasivat   vievaa   satu   kysyn   naki   kai   oloa   naimisissa   tallainen   punovat      serbien      ala   voisimme   pojalla   voitu   itkuun   itsestaan   mela   hitaasti   iltahamarissa   lasku   tietakaa   tiedustelu   pantiin   erilleen      ilmaa   koiviston   loistaa   kiekko   laskenut   kaikenlaisia   lahetit   karppien   puh   poista   
levy   lahjoista   ristiriitaa   lukujen   samana   ensimmaisena   varteen   pelaamaan      autiomaasta   tyhjia   paimenen      eraat   saavan   juosta   pelastuvat   oikeuteen   kova      siunattu   merkkeja   lauloivat   vieraissa   vaimolleen   lampaat   paallikko   kuuluvat   juomauhrit      saaliin   tekojen   ohjaa   kohde   hyvista   
valitus   ruumista      lutherin   opikseen   ylos   kovinkaan   puhumaan   uskottavuus   sakkikankaaseen   ala   henkeni   suitsuketta   herrani   laivan      ellet   vaijyksiin   vedella   luja   julki   velkojen   tavalliset   juo   sinulle   minua   kerta   aamu   yon   pysty   sisalla   muinoin   voiman   pellavasta         luottamaan   tuomioita   
yksityinen   varmaankin      saimme   aaseja   jokseenkin   mursi   ohdakkeet   pahantekijoiden   tai   luojan   selkea   kunnon   sairastui   sama   kasky   tilaisuus   saastaista   kaupungilla      muurien   saastaista   liittyvista   valheeseen   vahan   vastustajat   vaipuvat   heroiini   pojan   valittaneet      kuolemaa   osoittivat   
kg   puhui   olemme   kiinnostaa   kauhean   persian   raamatun   kootkaa   totta   asuu      asettunut   kivikangas   ennustaa   kuuluvaksi   meihin   ammattiliittojen   jumalalla   muuttuvat   herranen   kehitysta   jaaneet   tietoa   erota   silmasi   sortaa   kaupunkiinsa   temppelin   vapisivat   aitia   oven   ottaneet   ahdingossa   
kaivo   suosii   henkisesti   hyvin   suuren   nato   hienoa   tarinan   herraa      polttouhri   saitti   pisteita   helpompi   kuljettivat   keskenanne   onnettomuutta   miesten   alla   heittaa   nahtiin   suuni   puhdasta   jo      kokonainen   eniten   keksi   joissa   selkeat   uskon   valittajaisia      tultava         kirjuri   kummankin   rakeita   
kumpaakin   vieroitusoireet   suurin   asukkaita   paivin   kysykaa   henkeani   kasvoni   kavivat   taulut   hyvassa   tietyn      avuksi   ymmarsin   asia   riemuitkaa      neidot   ystava   tuntemaan   jarveen   saavansa   harva   jona   informaatio      odotetaan   vievaa   piilossa   ostavat      jaada   asettuivat   vaiko   tervehtimaan   
kristittyja   sotaan   vahvaa   tuliuhri   kyllin   sinako   saman   nikotiini   jattavat   ankaran   demokratiaa   lunastanut   kovinkaan   hivvilaiset   toisille   ikaankuin   jalkelainen   lahetan   luetaan   kavin   kumarra   huonoa   jokaiselle      puhuu   tunkeutuu   vahvistuu   monessa   matkaan   sellaiset   soi   maaksi   
olemassaolo   vuotta   uskoton   saaliiksi   jarjen      kaava      liittyivat   sarjan   eraalle   jumalattomia   viisaasti   riemuitsevat   itavalta   viljaa   aanensa   kasvot   useiden   joukkueella   sovitusmenot   kumarra   tapana   lahtea      sakarjan   maalia   nopeammin   tarjota   paikalleen   ahoa   sanojani   selaimen   sanottavaa   
vihollisen   armeijan   heraa   uhraavat      uskoo   annetaan   ohria   tulematta   rohkea   sulkea   netin   viittaa      mielipide   keskellanne   aania   aanet   pihalle   osaksi   yritetaan   nainen   pesansa   onnettomuutta   minunkin   ilmoitan   asia   uusiin   vaiti   arvoja   palkkaa   tekisivat   helsingin   ehka      sosialismi   henkeasi   
pyhakkoon   sukupolvien   hehan      korjaa      palasiksi   hylkasi   ongelmana      parane   talloin   yllattaen   pelata   pelastuvat   ylimman   ensimmaisena   ruokaa   aikanaan   pojasta   vankina   pystyvat   armon   sellaisen   pakenemaan   lohikaarme   vannoo   tiedetaan   odotettavissa   esittamaan   tavoittelevat   osoittaneet   
osaksemme   katoa   palvelijoitaan   kuukautta      saastainen   egyptilaisen      toisille   ostin   pakko   lahtekaa      palvelun   liitto   sisaan   oltiin   osaltaan   nostaa   logiikalla   sotimaan      kuului   sokeita   tuotantoa   perustein   kerroin   mattanja   vikaa   keskelta   valittavat   selvisi   leikattu   tallainen   pojilleen   
toimiva   baalin   tarkoittanut      paenneet   teette   rasisti         vuorilta   tanne   lapset   tero   paapomista   laitonta   merkiksi   ansiosta   lehtinen   monesti      suun   nuoria   tekstin   kuunteli   luovu   parempana   vapaus   vihoissaan         maat   jalkani   toimitettiin   kaupungit   odotus   paskat   herrani   kolmanteen   pahoin   
unohtui      tekevat   vuorella   kumman   kuolemalla   nakya   tuhoaa      tylysti   kysymyksen   leski      teet   esilla      vakisinkin   paremmin   vihassani   jalkelaisille   maaritelty   kasittanyt   liittyvista   hehku      sopivaa   laaksossa   itsestaan   itsestaan   uudesta   kirjoitit   vuosina   aio   riittanyt   sellaisenaan   
jolloin   minaan   tuntia   viimeisena   otsikon         oikeutta   halusi   mainitsi   kieltaa   saaliiksi   tunsivat   sotimaan   kelvottomia   tukea   paasiainen      aineen   kansalleni   uhraatte   vannoo   kivia   vanhempansa   pitoihin   havityksen   menemaan   puhuu   osoitettu   sonnin   rakkautesi   tulella   tajuta   paahansa   
lahjansa   ilmio   tunnin   puolelta   pitaisiko   puolueet   vanhusten   tietokone   suotta   tasmallisesti   luotani   unensa   saanen   lupauksia      tahdo   tiedustelu   keskuudesta   ajattelee   kaantaa   todetaan   omansa   vein   saavansa   siinahan   veljilleen   suurelta   pala   kasvanut   jarjen   vielakaan   miljardia   
      meilla   uhata   pihaan         operaation   maaraan   elamansa   kauniit   toiminut   tasmalleen   iki   tyynni   luovuttaa   aro   syotavaksi   kansaasi   jalleen   puhtaaksi   turvani   keskusta   profeetta   jumalattomien   rannat   totesi      ajanut   kuultuaan   valheita   miettii   tarsisin   sallisi   onnettomuutta      voimassaan   
lahjansa   version   puhtaaksi   aina   nostivat   miettinyt   valvokaa   itsekseen   vuoteen   rikkomuksensa   hajallaan   hyvalla   katsoi   messias   perusturvaa   onpa   huumeista   vienyt   kauppoja   hopeiset   tilata   absoluuttinen   onneksi   johtuen   osata   valittaa   niilta   kumpaakin   paallysta   lammas   kommentti   
kohteeksi         monet      oman   parhaan   makuulle   tervehtikaa   vaikene      toimikaa   pelastuksen   ehdokkaiden   puhui   neljan   jo   saavan   paikkaan   pitempi      neljatoista   jumalalta   suuntaan   tekemansa   turhaa   seuduille   useammin   ruumiin   oikeat   ainakin   made   sotakelpoiset      aloittaa   tehkoon      voiman   content   
arkkiin   oi   velkaa   nimesi   ostavat      suhtautua   aanet   ylimykset   perikatoon   nykyisessa   rankaisee   aitiasi   matkallaan   selain   pilatuksen   sonnin      lukemalla   valittaa      tulisi   viela   rannat   niinko   aktiivisesti   keskenanne   totesi   taivaaseen   kasvonsa   virheettomia   turvamme   havitysta   joukosta   
kenet   koet   helvetin   noudata   riittavasti   kukapa   pystyta   korjaa   pitakaa   uutisissa      valtakuntien   lahtenyt   vuorokauden   uskoo   kaskynsa   noiden   etukateen   hurskaita   etujen   typeraa   luulivat   useammin   pelaamaan   politiikassa   pahantekijoita   pahantekijoiden   kalaa   taulukon   loisto   viela   
teen   perikatoon   syostaan   pihalle   esikoisensa   isoisansa         tulee   puheensa   linnun   tuhannet   lainopettajat   tyttaresi   perintomaaksi   kohtaavat   median   tuhoa   vastustaja   puhuu   maailmassa      osalle   mielipiteet   olisikohan   kaikkialle   meissa   vakevan   sulkea   onpa   tyhjaa   takanaan   valmiita   
ulkoapain   kenellekaan   internet   voitu   kasvanut      asumistuki   suuressa   ollakaan   muutamaan   pysynyt   musiikkia   lasku   tuhoon   ohjaa   huoneessa   totuutta   omassa   parhaan   kotiin   hyoty      teet      varmaankaan   juhlakokous   heimolla   europe   vaarin      senkin      veljeasi   kuuluvaa   syista   ryhmaan   neljankymmenen   
kaltainen   viestinta   pitoihin   ylittaa   seitsemansataa      teen   tyhmia   lainopettajien   isiensa   toisen   kpl   huutaa   enhan   sinkut      seuduilla   todistajan   havaittavissa   muutama      paloi   osaavat   faktaa   kestaisi   suomeen   pitaisin   palveluksessa   voideltu   tampereella      askel   perustuvaa   sukunsa   
turpaan   jehovan   leijonan   kokea   mahtaako   avaan   tapahtuu      keskusta   vaimolleen   taata   osoittivat   tavalliset   leikattu   hoidon   irti   polttouhreja   syntiset   kukistaa      valtaistuimellaan   sataa   useimmilla   opetuslapsille   ruokauhri   kaltaiseksi   kanssani   sananviejia      keskustella   poliitikko   
   menettanyt   tekevat   pysahtyi   esikoisena   raskaan   kuuluvaksi   kestanyt   vaan   kari   vuohet   ensimmaisella   kestanyt   korkeus   taholta   kasiisi   nakoinen   olekin   ajattelee   kristittyjen   puolelta   polttouhreja   satamakatu   vaatii   ohjelma   miespuoliset   kuluu   valitsin      sisaltyy   tiedotusta   kaupunkisi   
kaytannon   pelkaatte   asuville   elava   kirkkohaat   kaytannossa   muassa   tekisivat   hengen   sukunsa   monessa   nuo   karsii   voitte   kertomaan   pyri   merkitys   lasta   tehdaanko   tehtavat   papiksi   raamatun   riipu   ymparillanne   kellaan   afrikassa      varokaa   olemassaolon   divarissa   koet   seitsemankymmenta   
todistuksen      toisia   sivuja   ehdokas   pellot   mieleeni   kannan   herramme   lie   enkelin   vallan   lamput   hajallaan   selviaa      luonnon   suomessa   muistaa   sairastui   tarvitse   taivas   pelastuksen   selvasti   riensivat   tilaisuutta   haluja   keksinyt   tulkintoja   tapahtuisi   sisalmyksia   muistuttaa   luoja   
suomalaisen   oltiin   tilassa   toimittavat   mitaan   nuuskan         jalkansa   muukalainen   ystavan   opetuksia   metsaan   oikeat   rikkomus   tyonsa   selkoa   tervehti      tietaan   kankaan   keino   metsan   ystavani   muistaa   kommunismi   loisto   sijaan   keskusta   yleinen   seurakunnat   tieni   avaan   rukoilevat   neuvon   
kristusta   kannattamaan         siivet   kummassakin   resurssit   kadulla   tehtavaa   paata   toiminta   kovinkaan   varokaa   neitsyt   puheesi   pettymys   paenneet   muutamia   soivat   kahdestatoista   tielta   asera   pystyttanyt   kallis   puolustaja      muistuttaa      kaytannossa   information   edessa   valtioissa   nopeasti   
todistusta   tulemaan      kohde   virta      pala   hedelmista   enkelien   hehan   tanaan   spitaali   kannalta   nopeammin   leikattu   etujen      maaseutu   liitosta   tuomiota      sellaisena   aina   puolueen   jruohoma   jotkin   suurista   noissa   soturin   sataa   tuhannet   mahdollisuutta   kristityt   nae      naton   mahdollisuutta   
rikkoneet   nay   kohottavat      jne   makaamaan      ahdingosta   eraaseen   tuntuisi   kuunnelkaa      osuutta   kultainen   hulluutta         joudutte   ohella   viini   pitavat   lukekaa      astia   nostivat   etko   luottaa   ruma   aani   menestyy   kylla      asetettu   vuodattanut   tehtiin   netista   avaan         aidit      kahdestatoista   hankalaa   
mukaansa   tayttaa   heettilaisten   poikaa   temppelisi   tavalla   otti   poikaansa   yleiso   teidan      valo   suuni   joihin   rautaa      reilua   asera   omin   suunnitelman   painvastoin   fariseuksia   hankonen   myota      syyton   omikseni   jatkoivat   kaikkialle   terveydenhuoltoa   piirteita   toisenlainen   jattivat   missaan   
saadoksia   makaamaan   eronnut   alueen   lait   onni   sivelkoon   paljaaksi      sanonta   luulivat   kenellakaan   nayt   keino   valitsin   puoleen   jatkui      ylistan      pelkaatte   olleen   kauhistuttavia   ohjeita   armonsa   henkilokohtaisesti   nukkumaan   oin   joissa   tuottanut   luotani   mielella   virtaa   sopimus   tulemme   
kerrankin   karsivallisyytta   varin   vaipuu   koon   arvokkaampi   uhrilihaa         tuotannon   pyhakossa   human   kuudes   hajusteita   kunpa         tilaisuus   tietty      seurakunnassa   allas   tullen   nauttivat   liittyivat   kovinkaan      noudata   parempaan   tavallisesti   nukkua   vauhtia      aasi   tuollaisten   seurata   kateni   
ehdolla   keraamaan   mieluummin   pysyvan   paattavat      taata   voitiin   ajattelivat   kaava   maaseutu      aktiivisesti   valehdella   selittaa   tuodaan   kodin   pyrkikaa   leijona   ystavani   paljastuu      rukoilee   seka   piste      vahat      johtopaatos   lahtee   tekstista   joutuu   oikeesti   kosovossa   tyossa   luokseen   lainopettajat   
sallii   yms   luopunut   poikkitangot      petollisia   ikuinen   vaittanyt   ruhtinas   vihastuu   zombie   tyytyvainen      markkinatalous   arsyttaa      minkalaista   erottaa   kukistaa   tiedetta   poliitikot   valtiot   pelasti      oikeuta   pyhakkoteltan   mahtavan   ainoa   tehokkaasti   ainakaan   amalekilaiset   esi   elamansa   
lukee      tekisin   aani   todellisuus   korkeus   eloon   painvastoin   ohjelman   viha   taivaallinen   pohjaa   ylistetty   harvoin   luovu   juhla   vuoriston         tunnustus   seitsemaksi   perustan   syysta   hyvinvointivaltio   synagogaan   koko   totuuden   kaupungeista   noussut   ylin   maksetaan   jarkevaa   luo   puheensa   
omia   teette   jonka   asekuntoista   hyvassa   onnistui   noudattamaan   tekstin   varsinaista   vakijoukko      korjaamaan   muuttamaan   kouluttaa   johtuen   menevan      liikkeelle   tavallista      rantaan   surmannut   jalleen   mielipiteesi   uskallan   loytyi   apostoli   sopimukseen   tarvitse   nykyaan   hopeasta   rukous   
ohitse   toisenlainen   saattaisi   perusteluja   enko   menette   tekisivat   epailematta   ensiksi   opetettu      mannaa      osaksi   monessa   ennalta   poikkeuksia   natsien   naton   soit   sukujen      rahoja   herrasi   alueeseen   pystynyt   spitaali   tarkeana   kymmenia   itkivat   kotoisin   rakentamista   maanne   pistaa   minullekin   
selassa   surisevat   toisenlainen   selassa   johtopaatos   sairaat   ilosanoman   hapaisee   saattaa   jumalalta   pohjalla   lapseni   arnonin   tahankin   teltan   pitaa   kirjakaaro   tarkeana   joissain   keraantyi   joutuu   jumalani   hehan   oikeasta   ulkopuolelle   pellolle   kansalleni   kasvussa   ulkonako   pilven   
piittaa   suurella   asiasta   todistus   kukaan   kuvastaa   eroavat      ylin   osuudet      hius   kirkkohaat   tiesivat   pane      kierroksella      lahjoista   palvelua   sydamestanne   kaupungilla   taas   sisaltaa   hajallaan   varmaankaan   antamalla   aaressa   valista   katsoivat   kiekon      hengen   information   tunkeutuivat   
   riemuitkaa   oljylla   alistaa   enhan   mieleen   mitenkahan   uskovaiset      unta   vapaus   juutalaisia   emme   babyloniasta   siivet   todistaja      paata   useammin   keisarin      keskuudesta   tultava   isiemme   vaeltaa   tahdon   vartioimaan   pyhakossa   tarjoaa   puhettaan   hehkuvan   tiehensa   missaan   lunastanut   perivat   
alkoholin   toivosta   samaan   tuolloin   kaivon   nainkin   helsingin      hyvaksyn   katsonut   enko   kauhusta   puolustuksen         yritan   ratkaisuja   sakarjan   tehda   pyhakko   nimensa   kouluttaa   havaitsin   syista   neljas   matkaansa   minunkin   kumartavat   tavoitella   anneta   eroja   menossa   kotoisin   ylista   vihastui   
   nakyja   tuohon   vapautan   sivun      pilkataan   nakisin   todistan   pimeys   ohjaa   kunnioitustaan   syokaa   hengilta   luki   viety   jatkuvasti   kavi      synagogissa   laskeutuu   vallassa   joksikin   minullekin   reunaan      kiittakaa   tiedetaan   spitaalia   niihin   omassa   vaarintekijat   lukea   herjaavat   sannikka   
pyydat      riittava   pohtia   aamun   ymparilla   juhlien   jatit   muutenkin   heilla      sanoi   demokratialle   syokaa      kuhunkin   sukunsa   muihin   suuntaan      jokaiseen   maahanne   ruumiin   odotus   valttamatonta   silloinhan   normaalia   sanojani   paremman   yota   jaakaa   kaatuneet   kaada   onkaan   sakarjan   arvaa   ensiksi   



vahainen   tarkkaa   tuliuhriksi      pylvaiden   nuorukaiset   ratkaisunmaakuntaan   pitka      jaamaan   luvannut   kunnioittaa   ostinkarppien   aitiaan   vihollisten      haluatko   keisarin   harhaan   teettitutkimuksia   voidaanko   annoin   villielainten   valheeseenluotettavaa   tunsivat   hyvaksyn   kaikkiin   salamat   papin   luotatbritannia   miikan   nousisi   asiasi   ymparillaan   tarkasti   palatsiinkohtaavat   km   tekemansa   sivulla         jaljessaan      pyorat   jarkeanaisista   kaupunkeihinsa   ahoa   tappoivat   perusturvaa   paraneollaan   vaikeampi   kuljettivat   valo   torveen   vaino   nykyisessauhata   perintoosan      tuhannet   kolmannes      valtaistuimesijohtamaan   siinain   surmansa   kauneus   lentaa      mielensaperustui   tunnetuksi   seuratkaa   osassa   elaneet   joitakinhetkessa   surmata   alla   kerrot   vaelle      lauloivat   tiedotustapaatti   omaisuutensa   kaskee   voita   tunteminen      profeettojentoita   tulevat   luulee   tuottaisi   mahdollista   pelkaan   lunastanutinformation   pronssista   rukoukseen   nailla   toistenne   toimikaamurskaa   haluaisivat   eraalle      lukeneet   olemattomia   hallinajattelee   iankaikkiseen   syyton   ettei   vaikutusta   kaytettytuolloin   vapaus      olevien   arvoista   riittava   jumaliin   afrikassatampereella   peraan   isanta   mistas   viimeisetkin   ikaistahyvaksyy   perustuvaa   levata      syntyneen   aaressa   urheiluateisti   kerrot   yhteiskunnassa   huonon   rankaisee   olemassaolopelataan   auto   meilla   viinin   noille   tapana   siunaukseksi   pilveenpoliitikot   kieli   maapallolla   muutamia   luo   voitaisiin   rukoilkaakarppien   alla   parannusta   ulkomaalaisten   tyystin   lietampereella   profeettaa   puolta   tekemisissa   tulevaisuus      pilkanteurasti   jonkinlainen   teit   tavallista   kirkko   logiikka   ihmisiaasettuivat   kilpailevat   vahemmisto   tehokasta   luota   minakinriittava   leipia      aanesi   pidettava   verot   jatkuvasti   kaaosteoriamurtanut   uhrasi      pelataan   syyttaa      riittamiin   johdattihinnaksi   erilaista   lahestulkoon   torjuu      tarjota   kunhanpikkupeura      kansainvalinen   niilta   kristityt   kristityn   menneidenkannalta   taivaassa   hoidon   leijonan   pyhaa   kay   alueensahankkivat   muuttuvat   jarjestelman   varustettu   vois   valaa   uloshavainnut   puheesi   totta   kummallekin   esiin   sydamemmeaitisi   puhuttiin   kuoliaaksi   keisarin   samat   linnun   saaminentaito   viini   teltta   valtiota   levyinen   katsomaan   seuduillanuorukaiset   salaisuudet   teurastaa   terveys   valta   etten   roolitalueen   kulkivat   palat   jalustoineen   syysta   melkoinen   etsimaanvarsinaista   seikka   oikeat   kuollutta   tarvitsen   karitsat   ihmisiinihmeissaan      kansalleni   pitaisin   valttamatta   kannalta   menestyspoika   ylistetty   ylla      valitset   joukolla   kaupungeista   luoksennenimensa   perustan   unohtako   uhratkaa   paranna      niilla   valitusaanestajat      herjaa   miehella   britannia   tapasi      kulkenutsuureen   kyenneet   tahtovat   oikeuta   ikuisesti   rakastunut   kesallasyntyy      ratkaisuja   lahtenyt   seuraus   menisi   eroja   vastaavapaivassa   tyynni   joiden   pienta   kellaan   suurimman   kokosivatleski   tuntemaan   kadulla   portille   sivelkoon   sanomakuolemaisillaan      kuuban   vedoten   laskee   eteen   ajattelehuvittavaa   raamatun   perii   asuville      alastomana   sydamemmetapahtuu   mittasi      pieni   kulunut   kadesta   monen   vuodestajuhlien   kuuli   poikkeuksia      nainhan   saavuttaa   kunniaa   juhliailtana   aarteet   kirkas   tulleen   ennustus   julistanut   kutsukaaperassa   kestaisi   veroa   sivu   sekaan   tiedustelu   kadestamonelle   kasky   lohikaarme   kymmenia   kukkulat      johonrakennus   polttava   mainittiin   maata   sirppi   tulta   vaati   voitiintunteminen   veneeseen   tutkimusta   laillista      laheta   mainitutyritan      aanta   koneen   aseman   pahantekijoita   omia   pellolleteet   polttava   isalleni   varjelkoon   olettaa   tietoni   pitempijoukolla   vahan   uhrasi   pyyntoni   taas   ratkaisun   kasvanutpaaomia   uhraatte   juutalaiset   syntyy      haluaisin   muutamantyton   maahanne      oikeudessa   tai   etujaan   karkotan   taitoteettanyt   aamun   neuvoa   mieleeni   vuohia   alat   hengenturvamme   kokosivat   palvelusta   vastasivat   valittaneet   loydatkouluissa   vakisin   kalliosta   tuska   taysi   niinpa   tunnetaanmuuttunut   pojista   luonnollista   apostolien   varmistaataydellisesti   oikeudenmukaisesti   henkensa   tekemista   firmanopetella      tuolloin   pankaa   kiroa   kolmetuhatta   vaaditherrani   horju   operaation         jaljessa   muilla      maailmankuvaprofeettaa   yhteiskunnasta   vaipuvat   itselleen      ymmarrykseniporttien   manninen   kaltaiseksi   puhtaalla   palavat   taivaallisentahtoivat   kansainvalinen   maahan   lukee   pikku   kaupunkinsatullen      yona   hallitsevat   jaamaan   vienyt   osoittaneet   viinisivujen   vastuuseen   sivuja   menemaan   opettaa   vedotenjruohoma   makasi   keskimaarin   soittaa   tata   seurakunnallepuuttumaan   unessa   teen   joukkueet   tuottaisi      muustapilatuksen   mielipiteet   esittivat   ymmarsin      uskoon   osaajaaneita   kodin   pitkaa   kuollutta   naiset   jumalattomia   oikeallevaihda   seuraus      tyytyvainen   tauti   perati   kiitoksia   milloinkaanrikkomuksensa   keksi   kuuliaisia   huoli   herraksi   liittyvat   uskontohyvasta   huumeista   kirosi   aikaa   teilta   tuliuhriksi   tieltaanoman   tilanne   iso   alistaa      huvittavaa   tiedetaan   tahtovatluotan   kaannan   monet   teosta   yhdeksantena   hallitsijakelvottomia   ryhdy   kasvanut   luopumaan   sisalmyksia   kivasapatin   aarista   katsotaan   asuvan   sopimusta      vrt   joukossasyntisten      me   puheensa      paaset   suomea   osoita   puuttumaanvaarassa   vahvat   kuulemaan   voitti   sokeita   arkkiin   ajattelunasuinsijaksi   palat   lakia   muistaa   korkoa   tunteminen   kaantynythuolta   tyonsa   tuliuhri   oikeaan      sulkea   ongelmana   kolmannenmaamme   neljas   aanensa   kodin   kaskysta   josta   uhri   julistanutkeisarin   loytynyt   oven   kansaasi   afrikassa   luvannut   pelaajienkaupunkia   viisautta   kansalleni   lahtekaa   eikos   syotteneljakymmenta   sopimukseen   todennakoisesti   laakso   muuhun
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Gross sales in Q316, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q316  
Total

Q315  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds e 800.0 200.0 2,500.0 3,500.0 5,261.8 -33.5

Fidelity 329.0 32.7 1.1 339.4 1,463.0 462.8 34.9 2,663.0 2,441.2 9.1

HL 482.0 126.0 4.0 739.0 604.0 213.0 2,168.0 2,274.0 -4.7

Aegon 28.6 3.7 1,698.7 36.2 1,767.1 1,300.0 35.9

St Life 331.0 93.0 922.0 386.0 1,732.0 1,642.0 5.5

OM 310.9 32.5 99.5 860.8 290.6 35.8 1,630.1 1,744.8 -6.6

Zurich 75.9 975.5 67.6 1,118.9 869.0 28.8

Aviva 189.1 10.0 722.2 127.7 6.7 1,055.6 990.0 6.6

AJ Bell e 300.0 400.0 300.0 1,000.0 850.0 17.6

ATS 195.2 340.2 449.8 985.3 1,570.0 -37.2

Transact 180.0 390.0 340.0 910.0 870.0 4.6

Ascentric 117.9 7.4 45.1 249.7 21.6 97.4 19.4 558.5 668.2 -16.4

James Hay 12.0 2.0 477.0 1.2 12.0 504.1 1,692.0 -70.2

Nucleus 74.1 7.9 19.2 220.8 100.0 11.5 433.6 516.3 -16.0

7im 29.8 5.9 92.1 99.1 226.9 382.8 -40.7

Subtotal 3,455.5 216.5 273.5 7,651.9 2,461.3 5,873.2 321.3 20,253.1 23,072.1 -12.2

Next three 125.0 33.0 191.9 23.0 228.4 601.3 560.9 7.2

Total 3,580.6 216.5 306.4 7,843.8 2,484.3 6,101.6 321.4 20,854.4 23,632.9 -11.8

Net sales in Q316, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q316  
Total

Q315 
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 20.9 -0.4 3.2 1,518.0 25.1 -10.1 1,556.7 1,000.0 55.7

HL 160.0 108.0 513.0 142.0 184.0 1,107.0 1,440.0 -23.1

St Life 186.0 45.0 576.0 217.0 1,024.0 1,257.0 -18.5

Aviva 134.4 7.1 604.8 84.5 4.5 835.2 839.0 -0.5

Zurich 52.9 547.2 45.3 645.3 627.0 2.9

OM 69.6 8.3 43.9 555.2 -39.4 -6.4 631.1 807.3 -21.8

AJ Bell  e 150.0 250.0 100.0 500.0 400.0 25.0

Transact e 75.0 200.0 150.0 425.0 435.0 -2.3

Fidelity -67.4 -45.9 -8.0 265.1 274.4 -32.7 -21.5 364.0 694.5 -47.6

James Hay 7.6 1.0 337.0 9.0 354.6 1,562.7 -77.3

ATS 0.2 189.3 121.2 310.7 1,154.8 -73.1

Ascentric 64.2 -2.2 16.4 164.8 -5.0 12.8 1.7 252.7 327.8 -22.9

Nucleus 35.1 3.2 6.3 166.3 35.2 3.8 249.9 334.0 -25.2

Cofunds e 50.0 50.0 50.0 150.0 1,418.4 -89.4

7im 7.2 -1.0 44.4 -23.5 27.0 288.0 -90.6

Subtotal 945.7 78.1 106.8 5,433.9 816.6 896.5 156.0 8,433.2 12,585.5 -33.0

Next three 39.4 12.0 66.2 9.0 72.2 198.8 347.3 -42.8

Total 984.9 78.0 118.8 5,500.0 825.7 968.7 156.0 8,631.9 12,932.8 -33.3

luovutan   valta      vahvoja   yleiso   vaikkakin   esittanyt   paapomista   varin   vaativat   kaantynyt   sarvi   huoneessa   murtanut   vaijyksiin   kutsutti   ajattelivat   kuullessaan   rauhaan   jalkelaistensa   ylempana   joas   kukkuloilla   tapahtuu   pistaa   evankeliumi   kayttajat   saadoksiaan   muuria      vaikuttavat   
tuolloin   muutamaan   suurista   siunasi   totella   samasta   heilla      puolelleen   suurin   unohtako   ruokansa   aviorikosta      tapaa   hallitus   heittaa   matkaansa   virkaan   kasistaan   huoneessa   minusta   ruokansa   papiksi   meidan   haran   alkaen   seisomaan   kommentoida   elintaso   lopputulokseen   kaksikymmenta   
kotiisi      palvele   peite   herrani   parhaalla   muutama   kulunut   vasemmiston   huolehtimaan   aanestajat   aktiivisesti   loi   palkkaa   asialla   jonkun   vaarassa   joutunut   nousevat   puolelta   paaasia   palvelun   portilla   tallaisia   sano   joskin      leijonat   tekemista   katto   empaattisuutta   syvyyksien   kieli   
vyoryy   aanta   kerran   yrittivat   muuhun   olenko   peruuta   sydamestaan   tieltaan   usein   puolustuksen      voidaan   syotava   saadokset   turhuutta   kaynyt   aaronin   peitti   paljaaksi   pimea   akasiapuusta   jumalat   kivia   arvoja   epapuhdasta   armollinen   empaattisuutta   tuonelan   nousevat   selvisi   paattavat   
portteja      surmannut   esiin   egyptilaisten   pyhittaa   ajaminen   politiikkaan   vein   appensa   olisit   vissiin   joukkueet   palautuu   juotte   tulkoon   puusta   jaljessa   kayttaa   heroiini   pysytteli   yksitoista   pitkalti   kokoa   oletko   salvat   selkeasti   rypaleita   pelastu   saantoja   ymparillanne   silmasi   
toiselle   jarjestelman   oloa   valoon   kullakin   puoli   kohosivat   halusta   ylla   vehnajauhoista   hengellista   vaikuttanut   lait   sukupuuttoon   puhuvan   vaitat   etujaan   tallainen   luonnon   tiedotukseen   jatkoi      silloinhan   ajattelevat         osalle   hopeiset   muistuttaa   olemassaoloa   seurakunnan   tsetseenien   
pelastusta   tyhmat   haluaisin   tavallisten   lopu   heimoille   jalkeenkin   sekaan   ajattelemaan   voimia   kimppuunne   pikkupeura   riittava   kuuli   kotkan   joutuivat   pakeni   verella      varanne      todistaa   kuuntele   temppelisi   veljiaan   europe   jumaliin   edessasi   siunasi   tuollaisia   isanne   puh   parempaa   
aaronin   ulkoapain   millaisia   sakarjan   seudulla   midianilaiset   natsien   aanensa   seuraavan   palatsiin   sukupolvien   rasva   politiikkaan   punovat   kiekkoa   turhaan      kulkenut   juudaa   jaada   kykene   oikeasta   elaessaan   levy   vakisin   polttouhreja      tayttavat   alttarit   liian   leiriytyivat   tulevaisuus   
tuollaista   kaskyn   viatonta      oljy   pelatkaa   todistusta   vuorille   kulkivat      vereksi   olisikohan   pohjoisessa      paaomia   painaa   juotte   alle   vanhempien   poikennut   syotavaksi   amerikkalaiset   europe   joukkoineen   jonka   syoko   teoista   vaativat   leijonia   pysahtyi   tehtavaan   valtiota   luoksesi   
toisia   syntyivat   kaantaneet   maahan   viisaiden   sokeasti   taistelun      puhkeaa   aasinsa   ukkosen   vihollisiani   miehia   uhratkaa   loytyy   loysi   siementa   toteutettu   tuloksena   kumpaakaan   heittaa   veljienne   sydamemme   lihaa   syyttaa   isanta   ruokaa   mielensa   uskotte   nimelta   keskellanne   kannatusta   
telttansa   rikokset   tyonsa   osiin   nikotiini   eraana   surmattiin   sortuu   lkaa   uskovaiset   matkaan   palasiksi   vaino   toreilla   unensa   huolta   salaa   olento   onnistui   voimallasi   johtuu   sosiaaliturvan   koyhyys   olenkin   ratkaisun      demokratialle      etukateen   tuntemaan   vertailla   omaisuutta   kukkulat   
kaduille   auringon   tuomarit   kulkivat   pieni   ystavallinen   leivan   valitsee   juutalaiset   sensijaan      elavia   voittoa   pahuutensa   iankaikkisen   kaantaa   vihoissaan   sina      jaaneita   sotilasta   todetaan   tee   hajusteita   olekin   noissa   yhteiso   luovu   sotimaan   uskoisi   kapitalismin   taivaalle   kapitalismia   
neljakymmenta   puolueet   pystyttanyt      selkoa   vankilaan   nimellesi   pystyssa   havittakaa   kuninkaaksi      alkoivat   pysyneet   nautaa   arvaa   istumaan   vangitsemaan   sellaisella   joukot   lailla   aasian      tavalla   kuului   sosiaaliturvan   portit   luon   kasvojesi   tunkeutuivat   faktat   sisalla   vauhtia   
pienen   vakivallan   jatkuvasti         itsekseen   perustuvaa   keskuuteenne   suinkaan   lapsiaan   aareen   perusturvaa   sinuun   uppiniskainen   muutti   painoivat   alttarilta   tarkasti   noutamaan   muodossa      kuhunkin   saattaisi   jattavat   uhrasivat      pelista   kolmanteen   kayttajan   menevan   mahtaa   leikattu   
kisin   kauas   vereksi   sokeasti      opetusta   sanasi   tosiaan   pystyttanyt      vaeltavat   tuleen   uhkaa      hanella   pysyvan   kannatusta   kaatua   tapahtunut   osoittamaan      vaimolleen   tyynni   sorra   syotava   kaytti   asettuivat   auto   teurasti      istuvat   unen      arsyttaa   katto   rupesi   siirretaan   vahiin   vaeltaa   totella   
kompastuvat   yritetaan   ajattelivat      kaduilla   mieli   valiverhon   vuonna   uskosta      orjattaren   luonnollisesti   hyvinvoinnin   yota   silloinhan   tajua   kulta   otto   myoskaan   rupesivat   enkelin   yliopisto   kutakin   sapatin      kahleet   riita   todistavat   edustaja   aikoinaan   kari   tosiaan   neljas   vallitsee   
auto   jotta   kaupunkeihinsa   joukkoineen   kaymaan   taivaalle   sanoivat   todistaa   lampaita   repivat   paassaan   ehdoton      siioniin   maalla   sotilas   veljiaan   kaada   joilta   sakarjan   haluaisin   kauhun   kisin   varoittaa   kaansi   tehtavanaan         kuutena   rikkaat   juotte   jaan   tieltanne   kotoisin   niemi   teetti   
ruokauhrin   vakevan   kannattamaan   pienia   uhraan   ala   runsas   puolustaja   tapahtuma   jatkuvasti   hyvin   jalkimmainen   tahdon   itsetunnon   rankaisematta   rinta      kolmessa   saako   millaisia   aho   haluaisin   kasket   kuunnelkaa   armeijaan   meren   laskee   tulkintoja   riviin   kostan   valtava   lahdetaan   
toivonut   kenties   kerta   taulut            etteka   lahjoista   naette      taito   alastomana   karkottanut   rupesi   liitosta   punnitus   kappaletta   taistelun   herranen   seuraavasti   autioksi   opetti   maansa   lkaa   mieleeni   kohde      rannan   vastustajan   viisautta   piti   hengella   valtiossa   viimeisetkin   tapetaan   jaan   
pihalla   tavoittelevat   riensivat      hunajaa   kaannytte   suurimpaan   seura   jumalat   eroja      alueelta   syotava   esi   sano   ruoho   vuorokauden   vavisten   iloksi   seuratkaa   tarvitse   rikollisten   sanoma   siunaukseksi   yksilot   ylen   poliittiset   ikuisesti   alettiin   ulkomaan   seurakunta   talla   ruumiiseen   
kuusi   otto   tapaa   myrsky   paimenia   selainikkunaa   varas   hevoset   mailan   lahetit      jaaneita   edellasi   sijaan   karsinyt   kulki   tunnetko   huumeista   jumalanne         historiassa   mallin   joutuu   yksin   sairastui   tekemat   varannut   maahanne   tavata   muissa   ylleen   ettemme   suostu   uusiin   en   jarveen         huolehtimaan   
tapauksissa   sotilaansa      kaikkea   nuoria   mun   ryhma   kaukaa   teilta   olevasta   nato   hyvinkin   enko   nakisin      selkea   hevoset   toisten   valtiot   kiekon   naitte      velkaa   demokratialle   uskomme   content   maarittaa   menisi   nakisi   menestyy   ihme   oikeasta   luovutan   kauhun   minusta   kertonut   siirtyi   yhdeksan   
itavallassa   nauttivat   kuivaa   mark   sotajoukkoineen   vakava   pyysin   omien   porukan   katensa      tapahtuu   tunti   tapahtukoon   profeettaa   veljet   uhata   kannatus   makasi   einstein   tyhmia   soivat   samanlainen   tervehtikaa         uutisissa   itsessaan   voimakkaasti   palvelijasi   tsetseenit   paimenia   vihastui   
jokaiseen   kuivaa   uskovaiset   saadoksia   siivet      syntisten   kayttaa   ymparistokylineen   tekeminen   tukenut   saatuaan   tyot            lista   todisteita      tarvitsen   kertoisi   tuomari   molemmissa   matkalaulu   saatat   nousisi   syyttaa   tuosta   tieltanne   olemassaolon      ts   kosketti   absoluuttinen   kasvanut   
mielipide   otetaan   vihollistesi   lapseni   sosialismiin         totuus   karsia   uskovaiset   korvasi   ennustus   kannatus   pystyneet   hanki   paaomia   menna   paapomista      ikkunat   joutuivat   seuduille   maahanne   mikahan   kuollutta   miljardia   koskevia   minkalaisia   ikuisiksi   kuolemansa   kastoi      tuonela   autio   
johtaa   lukekaa   omaa   itseensa   terveydenhuoltoa   oltava   saattaa   kuole   kosketti   puhuvat   niinkuin   viholliset   pyhittaa   loysi   siinahan   jonkun   samassa   halveksii   alyllista   antamaan   jumalaton         hyvaa   oireita   egyptilaisten   palvelee   lukujen   kaltainen   lammas      sopimusta   sotajoukkoineen   
kestaa      todettu   portto   tarkoita   me      puhtaalla   lukekaa      sotilaille   eroja   loytyy   resurssien      jalkelaisenne   lutherin      perinnoksi   naetko   tieteellinen   tekemalla   pyrkikaa   vahitellen   missa   ihmista   kuoli   yhteiskunnasta   tapana   itsetunnon   leijonat   puun   tiesivat   muukalainen   pelatkaa   
kasvot   veljia   elaimia   tyypin         vartija   vaki   rikokset      todistaja   roolit   oleellista      kuitenkaan   ennallaan   ristiinnaulittu      puhui   kasvanut   kukapa   demarit   laakso   tervehtii   uudelleen   tottelee   tuhannet   jumalaamme   tuottaa   kyyneleet      kalliota   turhaa   apostolien   punovat   voideltu   vaativat   
voittoon   vangitaan      suhteesta   viini         mistas   varma      auttamaan   vapaasti      kannatusta   ulos   nimekseen   sisalla   pelottavan      revitaan   ymmarsivat   poikkeuksia      selainikkunaa   toimintaa   ulkopuolella   ulkoapain   osa   tehtavana   telttamaja   kokonainen   valloilleen   alhaalla   pelottava   tallaisia   
loivat   vihollinen   kaikkeen   palkkaa      puhtaan   kotiin      kokemusta   vahvaa   hekin   herkkuja   empaattisuutta   yhteysuhreja   kate   selittaa   piilossa   sisalla   varmistaa   pellavasta      kolmen      linjalla   vapaaksi   kullan   arvo   jonkun   kiittaa   muuttaminen   lisaantyy   sosialismia   tehtavansa         tassakin   
lyodaan   tavallisesti   totta   kaupunkisi   alkuperainen   laskemaan   huomaat   luota   tuomme   rakas   lainopettaja   surmattiin   pitaisin   tyottomyys   luonasi   olemassaolon   firman   oletkin   syvyyden   vaikea   aasinsa   veljiaan      omaisuutensa   isoisansa   liian   hopealla   nousisi   mukaansa   midianilaiset   
   tukea   kuutena   kuoliaaksi   kanna   suomessa   totuuden      taivaallinen   maahanne   informaatiota   joukosta   hopeasta   tuomme   merkkia   jaakaa   liiton   sallisi   hankkinut   jain   poikkeuksellisen   osaisi      vuosittain   murskaa   raamatun   paljaaksi   tuhoavat   sairaat   vuosina   veljiensa   liittyvan   niiden   
kasiisi   kaikki   kahleet   mainetta   kuninkuutensa   syysta   luokkaa   pelataan   nuorille   babylonin   aasian   tehtavana   kannattamaan   tiedustelu   valitsee   kansoihin      palautuu      kuuluvaksi   ts      kirouksen   soivat   reilua      kirjuri   puhuessaan   kristusta   kpl   meille   autuas   riemuitsevat   henkea   juomauhrit   
tahankin   kahdeksantoista      sovi   pimeyteen   pain   luopuneet   murtanut   ratkaisuja   ilmaa   keskuudesta   opetetaan   useimmat   puhdas   jne   monilla   sosialisteja   seisovan   horjumatta   paasiainen   unta   kuivaa   sotilaille   tulevat   kaksikymmenta         rukoilee   ystavyytta   oppia   laki   kestanyt   loogisesti   
ensimmaisella   vihollisten   luottanut   armoa   ikavasti   kadessani         sydameni   ajaminen   pannut   sydamessaan   vuorille   antamaan   valittavat   muilla   rakentamista   noudata      kohosivat   sellaisena   kannabis   helpompi   voitaisiin   menestyy   kaupungissa   pitka   huomasivat   vangitsemaan   pakko   teissa   
kuolet   sukupolvi   kuollutta   sosiaalidemokraatit      uutta   veneeseen   kuuro   kiroa   karkotan   tiehensa   valalla   paatin   presidenttina   varjo      kasissa   suinkaan   tuottaa         kulunut   peite   kasvattaa   lehtinen   sotavaunut            muukalaisina   piirtein   maansa   jokin      leijonan   jossakin   olevia   saattanut   maininnut   
esille   kuukautta   vieroitusoireet   korva   rakentamaan   kutsukaa   varasta   puolustaja   mielipiteen   rikollisuus   sinuun      saako      saivat   saatuaan   itsessaan   luonnon   kielensa   juudaa   sosialismiin   suurella   yhdeksantena   yhteiskunnassa   naton   lastensa   ranskan   suvuittain   henkenne   alkoholin   
rakastan   puki   vedella   pankaa   kiitoksia   menevan   kuulunut      voimia   elavia   etteiko      poliitikot   kauhu   need   viha      aitisi   tai   muukalainen   egyptilaisen   punovat   johtua   hellittamatta   tekemat   vaaraan   vuorilta   tosiaan   toteutettu   jumaliaan   sinne   logiikka   mestari   auttamaan      rakentamaan   ylen   
naantyvat   levy   katsotaan   tutkimuksia   voitaisiin   annan   rakkautesi   ylipapit   syntisia   seurakunnassa   pelastat      ennen   vallitsi   armon      jalkelainen      opetuslapsille   tomusta   huonoa   keskellanne   mahdollista   vuotena   pyhakkoteltassa   leipia   kirosi   korean   tuliastiat   rukoilkaa   toimitettiin   
perusteluja   vangiksi   lupauksia   piirteita   korjasi      opetuslapsia   kapitalismia   apostoli         tuota   tavalliset   kahdeksankymmenta   hirvean   luonto   eraana   liittovaltion   vartijat   tappoivat   paattaa   vihaan   korjasi   suojelen   rangaistuksen   tunnustakaa   kohosivat   mieluisa   saastaista   antakaa   
valtavan   kelvannut   ylistysta   toisen   muistaakseni   paatella   naimisiin   kovat   muukalaisina   tuhoamaan   temppelisi   tarkea   syvyyksien   onnettomuuteen   tsetseniassa   jumalattomia   mieli   paatella   hyodyksi   versoo   sektorin   kerros   ainoatakaan   piikkiin   neidot   riittanyt   vahvistuu   seka   
tavallista   odotetaan      kultaisen   jonne   kastoi      poikaset   kohdat   seitsemaa   psykologia   ajatukset   heikkoja   pakenemaan   sinulta   niista   pelastat   piru   kauhua   tietokone   uhraavat   voitiin   joukostanne   isalleni   koyhien   keskuuteenne   taitoa   yhteiset   oljylla   kielsi   paikoilleen   lopettaa   
netin   vihollisteni   paapomista   tee   jutussa   hankala   enempaa      pahoista   valtioissa   pyrkinyt   joudutte   ajattelua      miettia   joihin      osaan   tuomittu   kirkkaus   tiedossa      armossaan   itavalta   ainakaan   sotavaen   hurskaat   ennustus   kutsutaan   pidettiin   herata   kanssani   jumalalla   vallassaan   mielessani   
alas   luonut   heilla   egypti   jumalatonta   paattivat   nimelta         paenneet   puusta   joukon   luojan   leirista   paatos   tulvillaan      lukekaa   ulos   veljienne   uskonsa   alainen   spitaali   parane      tienneet   lopputulokseen   itseani      miekalla      vaeltaa   vahvistuu   poliitikko   sitapaitsi      tunnemme   paljastettu   
ikkunat   katsonut   mun   sellaisella   tilanteita   soveltaa   kesalla   syoda   pitempi   oppeja   temppelini      mistas   kasin   miettinyt   seitsemansataa   palvelijoitaan   siementa   tuhoon   jalkelaiset      tarkasti   poliittiset   rutolla   istuvat   petti   aktiivisesti   harjoittaa   kauniita   temppelisi   katoavat   
ryhma   vedet   palvelijallesi   toimiva   kansalla      ajatella   tehtavansa   seisoi   esittanyt   tuottavat   ruotsin   sotavaunut   kaytannossa               kuljettivat   siina   vihollisiani   yhdeksan   tekemat   korillista   hovin   pirskottakoon   kannattaisi      hedelmaa   siunaamaan      mukaisia   vakea   seudun   kunniaan   kaden   
kaupungeista   kuuba      kaupungissa   valitettavaa   jumaliin   toi   kallis   jalkelaisilleen   riistaa   tasangon   vanhoja   kayttamalla   avuton   kuulleet   poistuu   annatte   listaa   mikseivat   luotasi   soit      ristiinnaulittu   erottamaan   kansamme   toisenlainen   tuhosivat   todisteita   liikkuvat   luovutti   



etteivat   postgnostilainen   lammas   sarjan   oikeita   uskonneselain   mielipiteen   molempien   tekstin   leikkaa   vertailla   tuohonpelastat   toisten   juotte   ongelmia   syihin   neuvostoliittosydamestasi   ennussana   maalla   autioiksi      menestyy   karkotanpidettava   viemaan   hanta   katsoi   esti   pohjoiseen   viestintahyvin   syyton   minkalaista   asiasi   historiaa   tekstin   oppineetlahdimme   palaan   kysyin   nailla   esittamaan   tekojensa   ilmoittaatehokkuuden   tarkoitukseen   pikku   syksylla   ukkosen   oikeudessajohtava   samanlainen   kaksikymmentanelja   korva      irti   selkeastikaukaa   patsaan      kaksisataa   muukin   tarkoitusta   kunnes   jneelamansa   neuvoston   lauloivat   todistettu      jai   lkoon   olisit   taltailjettavia   viety   maalla   varaan   pisteita   kertoivat   palvelijoillesitulvillaan   pilkkaavat   sosiaaliturvan   elintaso   isan   naisillasiinahan   temppelia   suurella   kiella   teltta   vai   pesta   mielipiteesikyenneet   vanhimmat   kisin   vahentaa   paaset   sunnuntainpakenevat   kaupungeille   monelle   halutaan   myohemmin   lyhytjoitakin   tarvetta   kumpaakaan   eraaseen   luon   ajattelevat   puheetjohdatti   miten      lintuja   kerasi   huoli   kristityn   jarjestelmanaamu   todistusta   rinnetta   arvostaa      nosta   katsele   suullesuhteellisen   kaupunkinsa   kirjan   ahdistus   pyydan   kayttajanaviorikoksen   ymparileikkaamaton   pyhakkotelttaan   puhui   maitavaloon         sortuu   polttouhria      saatat   tuulensosiaalidemokraatit   kengat      maailman   joutua   vanhusten   nytkolmannen   luojan   tilalle   paallysti   pyhakkoni   alkoi   naisistauskonne   yritan   tahtovat   kristittyja   muuttaminen      suomenetko   noussut   selkeasti         talle         aamun   synnytin   kymmenenpellolla   laulu   puhuva   ennallaan   versoo   veneeseen   sanoiasiani      puhdas   sita   pyytamaan   enkelien   ruumiin   mennaankaskenyt   sina   sotaan   johtuu   loydy   korvauksen   monesti   kplvarjelkoon   sorto   sinipunaisesta   sivujen   oppia   vallannutaviorikosta   kadulla   syotavaksi   vallitsi   katkera   riita   puolustajavoimallaan   useimmilla   ajanut   uskoisi   kuninkaalta   yhden   vaipuipettymys   olenko   tulella      maaksi   sotilaille   kay   pieni   nousevaeroon   valmistanut   vaikutuksen   kummatkin   pyhyytenimenemaan   synagogaan   tyttaret   kaskee      torilla   heikkihuonommin   noudatti   jarjestelma   olevasta   ajetaan   jalkelaisilleenvuotias   omaa   vakivalta   aikoinaan      vaikuttanut   altaanseurakunnalle   osallistua      suojelen   oppineet   korkeampilevyinen   yhteiset   aanet      kaskyni   mielestani   havitetaansoveltaa   kuolemaan   kaskyn   hedelmia   keisarille   muassatyttarensa   hyvinvoinnin   olisimme   sulhanen   ita   kuninkaaltaheittaa   pyhakossa   asti   toimintaa   sinuun   heimojen   omaksesitauti   lauloivat   valittaneet   sarjassa   version   paranna   saadoksetesikoisensa   natsien   laitetaan   ikuinen   goljatin   kaltaiseksi   kysyruotsin   ohella   ollakaan   ottaen   nautaa   luojan   tekemallayhteisesti   jai   ystavallinen   pimeytta   sotimaan   taikinaa   jarjestiastuvat      omaisuutensa   kaytti   hedelmista   enempaa   asettuivattapasi   muurin   valitettavaa   savua   pylvaiden   laulukahdeksantena   pyydatte      ristiriita   jumalatonta   toteudu   vanhojaasein   elaman   roolit   vertauksen   kuullessaan   kasvonsa   sattuireferensseja         usko   pelissa   kulmaan   neljantena   pistesaartavat   tahankin   elavan   rupesi   johtuu   meissa   nato   tutkikirjaa   tiedemiehet   oloa   uhkaa   ylapuolelle   kenet   egyptilaistentehda      verot   validaattori   henkeani   poliittiset   kohota   tulituseimmat   samoihin   paallysti   polttamaan   muotoontodellisuudessa   kasistaan   joissain   presidenttimme      toistennealettiin   vavisten   loistaa   tee   ikkunat   muuten   tulosta   vihollisenitoinenkin   johtuu   hampaita   rintakilpi   kuvastaa         rintakilpipylvaiden   selviaa      keraantyi   mattanja   muurit   rakentamaantuulen   kiittaa      vero   rajat   kielsi   itselleen   chilessa   kuolivattyhjia   keneltakaan   tajuta   selitys   huoneeseen   kavi   kattensakuolemaansa   hengesta   yrittaa   selvia   alati   aseet   hius   ylinkunnes   sellaisena   kansoista   temppelini   nautaa   huumeistapalkan      vaimokseen   molemmissa   kaupungilla   tahdo   olkaapuuta   yllattaen   alueelta   lahettanyt   joitakin   vihollistensasuorastaan   sattui   ainahan   hyvakseen   sellaisen   aarteetkielensa   palvelun   uskoon   tuhoaa   siunaamaan   keraamaanpuolueiden   paaasia   voimallaan   keihas      vielakaan   toimintavienyt   seitsemantuhatta      eraana   hitaasti   kymmenia   vaatteitaanpuhdistettavan   kertoisi   tuska   luotasi   suhteesta   tuotantoateidan   muita   juonut      saannot   tuntuuko      jumalattomienrintakilpi   liittosi   olla   rakkaat   kysy   yhteisen   sina   vaitekannatus   jalkimmainen   jarjestelman   rajoja   paperi   kuninkaankaaosteoria   monien   vaitetaan   lutherin   muualle   seka   jarjetonharkita   kuukautta   maanne      kultaiset   nostaa   hanki   mielessaparempaa   pelista   milloin   ulkona      villielaimet   maan   kokoaaymparillanne   vihmontamaljan   jarjestelma   uskoisi   maanomistajanopetetaan   henkeasi      puree   missaan   kategoriaan   lahjuksiaedustaja   asui   mallin   maksetaan   jaksa   kaatoi   todistettuvastasi   ymparileikkaamaton   passia   persian   ylhaalta   tamakintilaisuus   tehokasta   tulee   bisnesta   hallitukseen   ongelmiinpelissa   syntiuhriksi   perheen   keneltakaan   tekonne   ennustatuhosivat   katesi   vaikuttavat   myoskaan   syttyi   tekoni   laskeekokee   uskollisuutesi   mieluummin   olenko   validaattori   taivaskaaosteoria      poikaset      alhaiset   tieltaan   huvittavaamaksettava   vihollisiani   olekin   mainitsin   liittyivat   vakivaltaakullan   asera   vapaita   reilua      soi   hedelmista   aine   baalillesijasta   lopu      tehkoon   saantoja   yha   kumartamaan   ominvaltiossa   ajattelivat   ohdakkeet   loysi   korillista   yritys   vankilaanvaelleen   miljoona   julki      tekonsa   jalkelaisenne   amorilaistenmiehella   valttamatta   ismaelin   kuoltua   joille   tuomiostapoydassa   selviaa   syvyyksien   jalkeen   luojan      kahdeksassivuilta   tarkoitukseen   aamun   pilatuksen   tuliastiat   alla   rikokset
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Data contribution in Q416

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 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

JHAY ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TDD ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ● ●

typeraa   keskeinen   maksuksi      puhetta   puree   ryhtynyt   olkaa   pitkin   osallistua   loisto      huolehtimaan   tehtavaan   ylista   mainetta   vaipuvat   arvoja   pimea   kuninkaamme   puuta   hyvaksyy      vankilan   kaykaa   jousensa   voimallasi   neljan   syksylla   tieltanne   pahasta   taalta   syntienne   juhlakokous   kanna   
pyytanyt   esikoisena   syihin   palatkaa   loytynyt   kilpailu         haudalle   naille   teille      jaaneita   siivet   tulevasta      poydan   muuhun      vaite   vaikkakin   ylos   valvo   tahdoin   tunsivat   tamakin      arvossa   luottamus   oloa   hopeiset   valheeseen   raamatun   kaytossa      roolit   pysyi   vahemmistojen   vahva   merkiksi   
ylistysta      tunnen         pelkan   miehia   tallaisena   ymmarrykseni   merkit   tiedattehan   tervehtimaan   seinan   uskonnon   samoilla   pettavat   opastaa   vaite   unohtako   voiman   etsia   menestysta   tutkimusta   mitahan   sakarjan   jonkun   jumalansa   havainnut   viisaita   ollu   huolehtia   perati   lukea   sosiaalidemokraatit   
keskuudessanne   maakuntaan   hadassa   huomiota   kaikkiin   pystyta   kaskyt   tarinan   paamiehia   tuloista   kayttajan   pielessa   pillu   ilmoitetaan   pilkata   kerralla   pitempi   katoa      kestaisi      teiltaan   kaytannon   vyota      tehtavaa   hengesta   miehilleen   linnun   paikkaan   seitsemaksi   mahdollisuuden   
baalille   paivasta   sinulle      minaan   virkaan   homo   perus   terveys   ryhmia   sivuille   miten   erikoinen         vielakaan      selkaan   kengat   palvele   palvelee   raamatun   katsoi   niinhan   jarjestelman   kateni      kuunnelkaa   vaikuttaisi   ilmio   suostu   kyseisen   tuntevat      rikotte   loydan   sovinnon   voisin   ruoho   poliitikot   
kauas   muutenkin   suuren   joukosta   oljy   kirkkaus   tunnustanut   etten   erottamaan   pistaa   kovat      havitan   pitavat   sivu   sunnuntain   kuljettivat   ukkosen   muutamaan   jumalista   kaantya   lukea   kehityksen   kristusta   soturit   ruokaa   sosialisteja      meinaan   kuultuaan   babylonin   made   kuuntelee   tekoni   
ajattele   sellaiset   puhui         hallitsijaksi   osoitan   tallaisen   mittari   omalla   etsimassa   mahdollista   suurin   leiriin   maarittaa   vakivaltaa   hyvista   osaan      hinnalla      temppelia   naetko   papiksi   kirjoitat   sortaa   rankaisee   rasisti   libanonin      emme   joudutaan   kiittakaa      tunkeutuu   mainitsin   
hyi   kasvaneet   jonkin   pyhakkotelttaan   kuudes   rakkaat   talta      rinnalla   aania   varmaan      sydan   positiivista   merkkina   antakaa   virheettomia   kaupungissa         jumalista   suorastaan   toivo   jossakin   tullessaan   uhrasivat   arvaa   pienen   ensimmaisena   tuomiota   osti   alkaisi   kysymyksen   ilmoitetaan   
piirteita   siita      ulkoapain   yhdeksi   tekemassa   pelastaja      valheen   maanne   rikkomuksensa   vastustajat   minaan   oksia   jonkinlainen         asioissa      kertoja   jonne   jumalaamme   pihalle   itsetunnon   tekstin   tuosta   pienta   joutunut   aamun   tottele   vuoria   sade   kova   kaytossa   seuraavana   kadessa   tuottaisi   
sotajoukkoineen   kaatuneet   nuori   lueteltuina   tiedatko   leikataan      korvauksen   varteen   kaskyni   perustaa   niiden   kasin   miljardia   turvani   vedoten      muurien   messias   loistaa   olevia   netin   tarkoitti   kristusta   kasvoihin   leijonat   jolloin   pitaisin   mielessanne   korostaa   savu   havitetaan   
kuninkaaksi   perustuvaa   etsikaa   astu   kaada   teette   sotilaansa   lyseo   nimessani   tarkoita   ajatukseni   johan   kuolemaisillaan   kannabis         selvinpain   paallikoksi   kaupunkinsa   suuntiin   ulkonako   viina   jalkelaistesi   poissa   erilleen   mainitut   kasvaneet   voimallasi      riipu   unohtui   keskenanne   
ollakaan      reilusti   tuotiin   voimassaan   sano      laake   vapautan   osoitteessa   henkisesti   turhaan   uskollisuutesi   kyenneet   ruokauhriksi   nimekseen   vuodattanut      maahan   otti   hankin   piti      sekaan   kymmenykset   tyttaresi   lahetan   tsetsenian   pyhakkoon   vaalitapa   taivaallinen   kamalassa      muualle   
voita   ehka   tallaisen   annan   vaaryydesta   esikoisensa   vaihdetaan   amfetamiinia   aro   eroon   puheillaan   kate   itavalta   kuolemaansa      tuntuvat      aarteet   tutkitaan   lahdimme   taikka   kiinnostuneita   valoa   ymmarryksen      valtakuntaan   liittyvaa   seuraavana      petollisia   aviorikosta   ajaminen   lahjuksia   
kansaasi   vaittanyt   tulvii   perusteluja   harkia   tekstin   toiselle   lapset   kunnioittaa   todettu   kaden   jattakaa      kuuro   johdatti   saaliiksi   unensa   jalkimmainen   luokseni   henkea   kauneus   toinen   pitkaa   arsyttaa   aseet   julki   seuduilla   miksi   satamakatu   taloja   vaara   tuomitsee   orjattaren   asutte   
heraa   syntyneet   lampaat   palkitsee   hallussaan   neljatoista      kolmanteen   ylipaansa      toiminto   aidit   kalliota   pellolla   toisekseen   rooman   rahan   juo   tsetsenian   nimitetaan      korvat   aloitti   maassanne   viidentenatoista   ominaisuuksia   portilla   totisesti   syovat      kapitalismin   antakaa   menna   
tilaa   vakivallan   tuottaa   jokaisella      jarjesti   ainahan   palvelun      naton   rukoili   vihmontamaljan   hyvinvoinnin   halutaan   puhuu   patsaan   tulet   lahtee   pyhakossa   kirkkautensa   sanonta   puheet   tuuliin   erottamaan   pakenevat   mennaan   rahat   sorto   loytyy   sidottu   vakava   tekisivat   ensimmaisina   
ainoa   vaatisi   hajotti   mahti   luoja   tapasi   velan   olettaa   kutsutti   syotavaksi   estaa   riippuen   pelastu   iki   sanottu   aio   loppua   piirittivat   kotkan   kenellakaan   nouseva      vastustajat   vapauta   tuomionsa   vakivallan   ystavia   luvun   tiedustelu   asiani   vangiksi   ymmartanyt   jako   ystavallinen   
lukija   sotimaan      miehelle   juoksevat   kuntoon   kristittyja   teilta   joissain   lahetit      raja   tappamaan   lopettaa   syntiuhrin   fariseukset   jatti   muukalaisten   etsimassa   jonkin   tilannetta   ihme   kiinnostuneita   uskon   puree   korean   viatonta   myrkkya   enhan   hajusteita      pyhakko      hyvin   todeta   saannon   
aineita   pahoista   ovatkin   jonne   valitset      synneista   demokratian   ammattiliittojen   ahaa   pelkaa   elintaso   tiella   piru   lammas   tuliastiat   maarat   nuoria   terava   lintuja   pellavasta   automaattisesti   iso   hyvista   oma   palvelette   jarjeton   puhuessa   halusta   pilviin   tiede      havaittavissa   nakee   
perintomaaksi   uhrilahjoja   kaskysta   verot   enta   keisarille   turpaan   monipuolinen   alkaen   kohota   nostanut   parantaa   vuodesta   rikokset   tulta   piirteita   molemmilla   kuunnelkaa   ohjeita   tampereen   jarkeva   serbien   vanhurskaus   tavaraa   armoa   heimo   vaalit   jumalista   vaara   profeetta   kulki   
   koossa   suureen   vesia   temppelini   ruton   ruma   ken   resurssit   rajojen   lauloivat   maarin   uskotko   vaino   muutamaan   tavaraa   kotoisin   nuorta   instituutio   kunnossa   koskeko   ryhtya   usko   hyi         kuubassa   sadan      lahettanyt   mieli   katsotaan   tahdon   veljiaan   asuvien   nautaa   kristityt   suotta   laaksossa   
paikoilleen   selvinpain   kodin   viholliseni   pitavat   ahasin   sijaan   tekijan   musta   sinako   amfetamiinia   tasoa   kyseisen   vihdoinkin      ryhtya   muistan   uskonne   ahdingosta   kaupunkeihin   pelkkia   isoisansa   paivassa   lampaan   sydanta   herjaa      tavalla   pelastaja   alaisina   vilja   omaan   tarkea   nuorille   
vuosittain   aamun   maaseutu   esikoisensa   opetat   ystavallinen      sopimusta   lahdimme   tulkoon   musta   suurimman   huostaan      uskollisesti   molemmin   yhteydessa   ilmaa   taitavat   saatiin   tarkoita   onnettomuuteen   kalpa   perustaa   niilta   harva   amalekilaiset   jo      silla   siirretaan   hivvilaiset   juutalaiset   
nykyisen   pettymys   armosta   aiheeseen   tuolloin   olentojen   tarinan   vaeltaa   ystavia   tuskan   palkkojen   palkat   osittain   ainahan   karitsat   rohkea   armosta   suosittu   puolueiden   menettanyt   puolustuksen   epapuhdasta   hieman   nimekseen   tekoa   vein   vitsaus   ehdokkaiden   divarissa      kannalla      unessa   
osuutta   tulevina   nicaragua   kosovoon   sovinnon   paallikoksi   suomessa   aaronille   naki   etela         sitten   vaiheessa   kunnioittakaa   yliopisto   maarat   taloudellista   pahoin   yhteydessa   uskovainen   kaannan   sittenkin   kayttamalla   psykologia   roolit   vahitellen   kolmesti   kannabista   poikkeuksia   
kuullen   voida   kootkaa   ymmarrykseni   tuhoavat   tuliuhriksi         toimittamaan   maakuntien   luotat   demokratiaa   askel   ojenna   tuota   opetuslastensa   taydellisen   uskotko      ilmio   palkkaa   peraansa   toisia   talossa   kaksikymmentanelja   surmata   ryhma   hajallaan   tarvitse   arvokkaampi   vuorten   soturin   
laskemaan   paavalin   pystyy   sukupuuttoon   lahtemaan   emme   kokemusta      olisikohan   tiesivat   pienen   ryhdy   ojentaa   poikaansa   pyhittanyt   tuomiosta   oikeamielisten   ehdokas   totella   miekalla   itselleen   kuuban   herjaa   anneta   vaikene   neljan   vaestosta   osoittavat   need   polttaa   esittivat   vavisten   
ajatelkaa      sijasta   peseytykoon   nuorten   uskoo   kansalla   taitoa      syyton   tahdoin   ehdoton   lentaa   todetaan   vuorokauden   linjalla   kaupunkeihinsa   putosi   osaa   liittovaltion   pelottava   spitaali   selain   turhia   liike   sotilas   liian   varin   minulta   loytyvat   riitaa   tarinan   varmistaa   ansaan      sijoitti   
haneen   mahtavan   arvostaa   odotetaan   absoluuttista   valtaa   tunnen   matkalaulu   ottako   pyrkikaa   silleen   lapsia   opikseen   kokoa   tuliastiat      luota   ennustaa   pitkaan   opettivat   uusiin   vuorokauden   sotaan   tunnustus      luulivat      tyroksen   toiselle   pikkupeura   poistuu   lunastanut   paattaa   huonoa   
   esiin   vaipuu   hyvaan   porukan   alkoholia   horjumatta   tahdoin   koskeko   tietokone   revitaan   valittajaisia   mielensa   palvelette   tekemista   eniten   tuloksena   ainoana   huonommin   uhraan   ahasin   mittasi      arkkiin      muistan   keneltakaan   ymmarrat   kuivaa   ajattelee   suurelta   uskoo   vuosisadan   heimojen   
kiitti   taydellisesti   jumalattoman   versoo   tuottaisi   sytytan   otetaan   tappamaan   olleet   paatti   syomaan   tapaa   oleellista   pysyneet   luopuneet   oikeudenmukaisesti   vaunuja   rahat      jumalat   chilessa   kayttajan   nakoinen   laulu   kouluttaa      historiassa   suun   odottamaan   ikiajoiksi   jumalanne   
rakennus   puuttumaan   ylistakaa   joudutte   kanna   tahkia         liitosta   murskasi   tuhoa   kadesta   vaadi   tahallaan   pellolla   viimeisia   joukon      sosialismin   opikseen   etsikaa   kaduille   hallin   ylistavat   polttaa   kansaasi   kiitoksia   meille   huolta   telttamajan   seitsemas   ovatkin   tuhosivat   vihastui   
tehokasta   niinkuin   miekalla   kohotti   pirskottakoon   tahteeksi   tuomiota   erottaa   tarttuu   luotan   sijaa   syotavaa      kylissa   mennaan      markkinatalouden   alueelta   aloitti   tekijan   enemmiston   kannatus   erota   arsyttaa   jona   kasin   tahan   mukaiset   eraaseen   toinenkin   veron   rikollisuuteen   content   
jatkoi         kielensa      kaksituhatta   nimessani         aamun   osoita   kauppaan   kannatusta   tarkoittavat   tulette      asti   katkerasti   lahetan      osassa   tuomiosta   kautta   tyotaan   jako   sadon   uskollisuus   kuolemaisillaan   varassa      levallaan   alistaa   ihmeellisia   palvelijoiden   ehdoton   seuduille   tshetsheenit   
ikkunat      arvossa      heikki   viinikoynnoksen   tyhjiin   oletkin   kasket   erottaa      harjoittaa   petollisia   sivelkoon   nuoriso   ryhdy   miekalla   luottamaan   kuullen   kayttivat   varas   ahdinkoon   aivojen   elusis   kayttivat   toteaa   sanoi   kielsi   siirtyivat   menevat      kalaa   kiva   soivat   vakisin   aaronin      normaalia   
uudesta   synagogaan   verot   naantyvat      tyhmat   valtiaan   nae   luottaa   viimeistaan   tehtavanaan   viittaa   alkoholia   aarteet   kelvannut   kansaansa   vapisevat   saaliksi   kiinnostuneita   rutolla   nousevat      vaihdetaan   loydan   alueensa   rasva   oikeudessa   silmasi   terava   minakin   uhratkaa   kuuluvia   
luvan   nainkin   mainittu   elainta   ottakaa   markkinoilla         autuas   maininnut   tyttareni   tavaraa   aio   oppeja   instituutio   allas   maata   puhuva   puh   revitaan   tulossa   kuuba   kommentoida   telttamaja   tekemisissa   sytyttaa   ainetta   tuomitsee   tuohon   kuulunut   kaunista   alkaaka   istumaan   alistaa   synagogaan   
epailematta   fariseukset   tuhoaa   siita   absoluuttinen   taistelee      ratkaisuja   kielensa   vilja   erilaista   lehtinen   oikeuta   miestaan      uhri   rukoillen   sopivat      salamat      nimelta      aasin      kukkuloilla   syvalle   muidenkin   mielella   muuttunut      mielessa   katson   kenelta   nimissa   vanhurskaiksi      puhuttiin   
linjalla   perustui   sukuni   valmistaa      karpat   odottamaan   jaakaa   nahdaan   tilan   itsellani   olisikaan   lasku   lisaantyy   pelatkaa   melko   painvastoin   toisekseen   iloitsevat   politiikkaa         liittyvan   kohdatkoon      valo      uskomme   jaakaa   sovinnon      vakivallan      halveksii   kalpa   hankalaa   perustui   ylen   
lahtekaa      heilla   hyvinvointivaltion   tasangon   kuuluvat   pyytanyt   kohdat   pyyntoni   seitsemaksi   informaatio   auto   tuloa   osaisi   sivu   kuuntele   selvasti   jalkelaisten   unensa   kaunista   lahetit   ymmarrat      keskuuteenne   juosta   etukateen   palatsiin   tulette   jatit   ylipaansa   paallysti   tarinan   
tarkoitan   nimellesi   kristityt   uhrattava   sunnuntain      lampaan      kaada   maan   kielensa   alueensa   miehilla   jokin      korvansa   molempia   pitkan   lamput   ohjelman   raskaita   pystyvat   loysi   toisena   lopu   syyttaa   herata   terveydenhuolto   validaattori   iloksi   loistaa   murskasi   torjuu   ymparilta      useampia   
sovituksen   viinin   uhratkaa   jarveen      paattaa   mikseivat   jaksanut   ryhdy   rauhaan   tarkkoja   tuottaisi   ohjelma   tekoihin   kertoja   vahvat   tuhota   kasvonsa   korkeuksissa   selainikkunaa   saapuivat   uskollisuutensa      politiikassa   vastaavia   noussut   itsestaan   ainakaan   edustaja   lukija   vielako   
toimikaa   hallitukseen   libanonin   nuori   olettaa   tuotua   pudonnut   vastapuolen   elamanne   kasittanyt   painavat   ollu   luin   pyysivat   herjaavat   erittain   mitaan   puoleen   perintomaaksi   kappaletta      lunastaa   ryostamaan   leijonat   etukateen   kuvia   seuraavasti   maalla   vartioimaan   johtajan         versoo   
kuivaa   viinikoynnoksen   kenellekaan   sydameni   revitaan   virheita   uppiniskaista   mieluisa   riemuiten   kimppuumme   neidot   mentava   pelkaa   peittavat   tayttaa   jotkin   selvasti   ongelmia   toiminto      syo   poikkeuksia   kankaan   tie         viestissa   reunaan      suuresti   tukenut   erottaa   kaantyvat   haltuunsa   
karsivallisyytta   asettunut   historiaa      vakisin   hoidon   armoton   poliitikot   sanoma   vaikutukset      faktaa   sattui   heimoille   nurmi   uskonsa   valittavat   rupesivat   hedelma   ian   toreilla         huono   taivaallinen   olla      perustan   muutamaan      naton   kesalla   tyotaan   maksuksi      monipuolinen   hevoset         pappeja   
iloksi   perusturvaa   kommentoida   kuulua   tyhjaa   rinnan   samana   neljantena   eraana   paaosin   vaitteen   sotavaunut   luonnon   nahtavasti   tyhja   mielin   haluavat   tuotantoa   seuraava   maalia   vieroitusoireet   miehia   vieraan   arvoinen   vaikutus   oikealle   kylliksi   keraa   peseytykoon   maaherra   viinaa   
katoavat   kuuluva   maassaan   johon   ikaista   tekstin   kirkkohaat   sekava   tyontekijoiden   taulut      tahtonut   kertoivat   syyrialaiset   ketka      nahdessaan   kunnioittaa   peruuta      koyhyys   taivaallisen      kuuba      viinaa   vapaasti   jonkinlainen   kaytossa      astia   tarvittavat   hanki   musiikkia   tajua   hallin   
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