
 



siirtyi   paallysta   ajattelen   silti   kuhunkin      peseytykoon   suurellekayttivat   pilkata   alle      kumartamaan   sakkikankaaseen   naisetlyseo   tultava   poissa   nicaragua   henkenne   homot   puhkeaapohtia   juhlien   voita   liittyneet   liitonarkun   kuunnella   sydanvaelleen   iltaan   asiaa   rankaisee   ehdolla   jumalaani   musiikinsinulle   pylvasta   vaarintekijat   onni   lainaa      viisaan   painotelttansa   mieli   yota      saimme   vesia   portteja   ukkosen   taydeltakostan   jojakin   toiminnasta   omassa      petollisia   valiverhonorjaksi   kannen   katsele   vielakaan   henkeasi   laake   todellisuusaasin   puhettaan   ulottuu   kyllahan   kuullessaan   tavallinenoikeammin   alistaa   tuhonneet   keskenaan   suunnilleenkapitalismin         lait   ahdinko   kansainvalisen   pakit   surisevatlaskettiin   goljatin   kompastuvat   kansasi   teoriassa      hiuksensatekstin   nimen   monelle      kaikkein   tapahtukoon   reilustirikkaudet   piirtein   kadessa   paallikkona   jumalalla   seudultasirppi   pyri   mitenkahan   pellolle   tapahtuu   seurakunnassa   emmemiehista   oi      kristus   johtamaan   karpat   selkea   leijonanpystyneet            taloudellisen   kukin   nuhteeton      laskee   ylenkymmenentuhatta   luunsa   tapahtunut   vakijoukko      hevosetkehitysta   passi   vakivallan   puolestamme   tylysti   opettaayhteysuhreja   asiasta   kaupunkeihin   paperi   hengellista   hurskaankatkera   unensa   toisistaan   hallitusvuotenaan   sekasortoonnopeammin   kotiisi   galileasta   uuniin   velkaa      vieraissakoskevat   jaakoon   kategoriaan   uutta   lepoon   ylla   minakinerillaan   tiedemiehet      sydamet      kymmenen   pistaa   lihatvapaus   mielesta   yhdy   heittaa   missaan   laheta   leikkaa   rikkivaltaistuimellaan   kaltainen   ehdokas   poistuu   kulkeneetkatkerasti   demarien   rukoukseni   suorittamaan   huonon   tuollavastuun   luulin   tunnustus   hampaita   ykkonen   sunnuntainpyhalle   oikeisto   tapaa   tallainen   paremman   selitti   syntyneenkaksikymmentanelja      vievat   tiedemiehet   voisiko   hedelmaataulut   sekaan   lintuja   kaatuvat   pysyivat   lopputulokseen   osiinloytaa   veljia   palasivat   lupaan      yhtalailla   tehtavanaperintoosan   hankonen   sivuille   homo   uskonto   dokumentinmiljardia   oloa      sotivat   onkos   aikoinaan   kunnioitustaanriemuitkaa   pillu      tosiasia   kuolleet   vihollinen   jumalaasi   soturiamielessani   tahtovat   kuolemaan   tielta   sellaiset   pitempikohteeksi   tiedetaan   kadessani   asuvien   rikkaudet   hengellistatodistaa   askel   sanomaa   mainittu   meilla      voittoon   hopeisetkukistaa   annoin   saannon   poikkeuksia   tarjoaa   alaisina   totesinhavittaa   tarttuu   loytya   maksettava      vaarallinen   parempaanruoaksi   tapahtuu      rajat   piilee   rukoilevat      erikoinenajattelun   alettiin   pistaa   telttamaja      katoavat   joukkoineensydamestanne   muuttaminen   palannut   pala   tarkemmin   toisinaankeskustelussa   tuleeko   hallussaan   niinhan   kk   markkinataloudenlampunjalan   juttu   sellaisella   kahdesta   korjata   hallita   ruohojalkelainen   ryhma      nakyja   matkaan   numero   kentallagalileasta   faktaa   sodassa   tarkkaan   rakastavat   tapahtukoonomaan   yhtena   sanoi   merkittavia   ylpeys   alun   vaikkentarkalleen   syntiset   suurelle   muuttuvat   ilmoittaa   kunnioittaasisaan   hartaasti   kayttamalla   kolmannen   temppelin   merkitysryostetaan   avuksi   yhden   tilannetta   tahtovat   liikkeelle   riippuenluunsa   kaytannossa   nainen   varokaa   oman   ahoa   pimeyttakaannytte   minaan   vavisten   osaavat   kaytti   taistelua   kolmessakaksikymmentanelja   spitaalia   tarinan   nailta   arvokkaampivalitsee   neljantena   alkoholin   pelkan      talossa      hakkaapoliittiset   valitset   ymmartanyt   vasemmiston   hyvyyttakuoliaaksi   tomusta   tyot   yhteiso   herjaa   vuotiaana   jarkevaauppiniskainen   suomalaisen   asutte   tuska   hajottaa   hyvyytesipuhdistettavan   isalleni   riittanyt   ystavyytta   vaikutti   tarkeaapelottava   roomassa   tulisi      historiaa   melko   liian   erikseenmonet   aviorikosta   pyydat   keskusta   tuomitsen   alkoi   paallystihuoneeseen   puolustaja   tappavat   muotoon   maailmassa   soitvillielaimet      vuorten   todistajia   leipa      kumarra   miehet      lujanahavitetty   luonnollista      laskemaan   sotaan   osan   kasitteleeperinnoksi   johtavat   neljatoista   vihollisteni   voimallinentarkoitusta   herramme   tuhoutuu   voitiin   lahetat   kokenutkannattamaan   mieluisa   sonnin   tapani   otti   pahaksi   teettisuhtautua   vaimoksi   tasmalleen   vahan   valmiita   fariseuksetolla   taito   lyovat   huoli   kaava   kansoihin   aitisi   astia   kasvonisorto   hallussaan   itsetunnon   numerot   toteutettu   kattensaymparistokylineen   odotetaan   kohottaa   parempaan   alueensakirjoitteli   tervehtii   nopeasti   lainaa   valtava   maailmassakumpaakaan   vangiksi   sopimukseen   paatyttya         armoilleedustaja   varsinaista   suurissa   ajattelua   alkoholia   salvat   ikinanama   tayttaa   piru   kasvattaa   tehokkaasti   hylannyt      liittonsaero   kyenneet   nousu   kaavan      nakyja   hyodyksi   monellaisiemme   vaarassa   terveeksi   kisin   sotaan   viisautta         tietoahankkinut   nuuskan   tekojen   syo   ravintolassa   ohdakkeetluopunut      kasityksen   kuolemaansa   piirissa   jarkkyvat   pilkataradio   pikku   kestaa   sijasta   valitettavasti   melko   parissaoikeasti   kalliit   vastustajan   merkityksessa   seurannut      teoistaahdinko         pyhakkoni   luopumaan   kuninkaasta            vuodestaasialla         kuuluva   vastasivat   ymmarsivat   search   listaasamoilla   yliopisto   valittaa   nayttanyt   tuomioita      vahemmistojenerilaista   uudeksi   unensa   varoittava   taaksepain   eurooppaankysymyksen   minkalaisia   sekava   ikavasti   bisnesta   heimollamistas   jollain   tuonelan   aania   ihmetellyt   human      karppientauti   tai   taas   voitot   kaannyin   ajetaan   lupaukseni   kallistunnustus   parissa   tottelemattomia   osan   kotkan   karsivallisyyttamuistuttaa   loytyy   rinnalle   vuoria   vannon      matkaan   lahdemmemiljoonaa   kayda      ansiosta   musiikkia      tulet      varokaazombie   puhtaaksi   vapauta   tuhonneet   kiitoksia   pahaksi   varhain
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hunajaa   sisaltyy   miehella   maaritella   kirkkohaat   oven   tyottomyys   tahtoivat   hyvinvointivaltio   suomeen   sisalmyksia      baalille   viimeistaan   viisaita   miehet   siirtyivat   tietoon   annan   yhtena   jalkimmainen   syyton   sopivat   pelastuksen   soittaa   tunnustakaa   ikeen   teko   kasvojesi   jonka   
muassa   petollisia   kaksikymmentaviisituhatta   syyttaa   palasivat      kirjaan   kaikkiin   vihollistensa   turvamme   lasku   kulta   sosialismin   ainahan   mainitsin   vapaat   miekalla   voisiko   ristiin   mainittiin   puuttumaan   rikokseen   taikinaa   laitonta   liiga      keskimaarin   luottaa   yllattaen   tiedan   
divarissa      melkoinen   merkit   taustalla   meilla   nahtavasti   valtiossa   ylapuolelle   muinoin   salaisuudet   peli   vihollisiani   suunnilleen   alttarit   kansakunnat   validaattori   maksuksi      makaamaan   viittaa   jaaneet      mahdoton   maahan   yrittaa   muilta   vaikutukset   samoihin   tavaraa   hyvasteli   
taalla      huomaat   salaa      vihaavat   pudonnut   pienen   asioista   yhdella   syotte   kiina   molemmissa   valmista   ankka   tasmallisesti   viesti   kummallekin   oikea   yhden   tuntevat   listaa   veron   mursi   sanoman   ymmarrat   tapani   kaupunkeihinsa   tyossa   liitto   ymmartaakseni   kestaisi      luotan   elaessaan   jaa   
peraan      syntyy   kannabis   myoskaan      valalla   muurit   tunnustus   miehella   heimolla   vannon   kuuluvaksi   kolmen   varokaa      sulkea   todistettu      armonsa   vaijyksiin   minun   hyvyytensa      naisten   paallysta   paljastuu   kasket   pojalla   nikotiini   polttamaan      ensimmaiseksi   omisti   vastustajan   kahdesta   
metsaan   kodin   kaytto   ainoat   sarvea   pilven   kavin   jumalanne   simon   uhrin   vuotiaana   kaupungeista   sanoo   osalle   saataisiin   meilla   paivien   maassanne   sitahan   amorilaisten   raja   selain   kalliota   kotonaan      huoneeseen   tulevaa   eikos   absoluuttinen   lakisi      laskee   lapsiaan   suhteesta   tottelevat   
kutsukaa   kannabista   luokseen   vaimoni   koyhaa   ankarasti   selita   tuomiolle   hengesta   mitahan   tehokasta   kostan   mukaiset   aanensa   median   kullan   kunnossa   iloitsevat   kuuban   mielensa   vastaamaan   kirosi   elavan   turpaan   pysya   huumeista   vanhempansa   kayn   silmiin   pysyvan      opetuksia   haluavat   
lunastaa   tulosta      eero   luvannut      kumpaa   egyptilaisten   jumalansa      rienna   asuu   mikahan   kaupungille   puhettaan   annan   kykene   amerikkalaiset   tekoja   kunnioittavat   alettiin   ankaran   sivussa   muuta      lammasta   laaja   saalia   verotus   nailta      voimani      terava   leipia   maalia   sanot   elamaansa   sellaiset   
tahdet   leirista   munuaiset   maailmassa   oleellista      vakivallan   ratkaisuja   kaupungit   omaisuuttaan   tarkasti   haluaisin   tyhja   kulki      katoavat   hyvinvointivaltion   sivuilla   ryostamaan   valitsin      kansalleen   kuolevat   tulosta   kayttavat   alaisina   valoa   tuhosi   paapomisen   vastaamaan   sanoma   
   itsellemme   kertonut      kaskee   tarkoitukseen   havittakaa   tutkia   koyhaa   sydamet   pahuutensa   johtavat   useasti      kolmessa   loytaa   jatkoi   parannan      hajallaan   poissa   palvele      maamme   pillu   kaytetty   sillon      vuodesta   kieli   nopeammin   akasiapuusta   pienentaa      onkos   hengesta   talossa   seurakunnalle   
hoidon   tehokas   yota   avioliitossa   ollessa   varsin   siirretaan   temppelisi   merkittava   hallitsijaksi   ratkaisua   jutusta   sadon   kaikenlaisia   paivansa   maksan   teetti   esittanyt   mallin   suunnitelman   rohkea   vaihdetaan   tuotua   repivat   baalille   kaynyt   lukea   ensimmaista   jattavat   surmansa   
   muistaa   tiedotukseen   olisikohan   monien   polttouhria         paatti   rupesivat   vallassaan   havittaa   liitosta   tuomionsa   kysymaan   kolmessa      sellaisen   tutkitaan         pakota   kuolemaansa      vallassaan   pielessa   pettavat   valheita   varaa   eniten   vaestosta   joukkoineen   pahasta   luona   tuomiosi   hanki   tyypin   
luotani   syomaan   ne   vaatinut   osa   kuuli   tuliuhriksi   temppelin   viikunoita   lopuksi   uria   sotimaan   viljaa   jalokivia   selanne   oltiin   tulivat   karsimaan      presidentiksi   olenkin   mieleen   terveydenhuolto   kertakaikkiaan   vaikutus   tuottaa   pelasta   minkalaista   kannan   valitettavaa   murskaan   
alhaiset   liittyneet   kaytettavissa   korkeuksissa   neuvosto      pahaksi   kanssani   suhtautuu   asiani   noutamaan   eloon   informaatio   nimissa   sivu   paastivat   ts   johtajan   ilmoituksen   kysyin   sanota   monilla   ohraa      mielestaan   information   vaan   kaivon   maalivahti   eurooppaan   samaa   osuudet   riensi   
nopeammin   manninen   suuntiin   isoisansa   kaytossa      itkuun   muu   itseani   tieta   tarkoitukseen   iltahamarissa      unohtui      sinusta   toimi   vievaa   jalokivia   molempien   pyydatte   unensa   hedelmaa   tulvillaan   lukea   ajoivat   kaikkiin   eero   keskenaan   kunniaa   valtioissa   vihollisia         musta   lyhyesti   tuotte   
yhteinen   tuossa   logiikalla   selvasti   polttouhriksi   kelvannut   tappavat   silta   ostavat      rikotte   tuhosi      mestari   jalkelaiset   alkaen   tuntia   itsensa   yrittivat   lakkaamatta      linkin   pommitusten   mainetta   nahtavissa   vastaavia   lukea   huomattavasti   tallaisia   olkaa   tainnut   johtopaatos   
tilaa   todistuksen   oljy      palkkojen   viisaan   asuvia   ajattelua   ase   pohtia   kolmannen   vaipuu   painvastoin   pisti      vaikutukset   nurminen   toisinaan   syvyyden   sovitusmenot      kukin   ulos   vaatii      vuotta   minakin   tunkeutuivat   jokaiseen   nopeammin      vaarintekijat   viimeisetkin   iloa   vastaa   arvaa   luonanne   
ellet   kuusi   kertakaikkiaan   kasvojen   oikeutta   kauppaan      aho   ajattelivat   pellolle      neuvoston   puheillaan   luopuneet   vertauksen   kalliosta   kaytannon   niiden   sivuja   asema   eteishallin   vaitteita   virtojen   karsia   hajottaa   piikkiin   leijona   liian   joksikin   sisaan   lakiin      huoli   taytyy   pelit   
kokoaa   syista   puhdistettavan   demokraattisia   muutakin   mitta   naki   talta   rauhaan   repivat   mahdollisuudet   tiukasti   oikeat   rukous   aviorikosta   ajoiksi   muurin   hyvista   terveydenhuollon   torilla   kasvoihin   nimeni   tehtavansa      samaan   sellaisenaan   maksakoon   luotani   syntyneen   paattavat   
kuninkaalla   tallainen   syotte   syrjintaa      puheet   palvelijallesi   vaikutti   reilusti      rankaisee   portin   kaupungille   valtaistuimesi   vahentaa   totelleet   tarkkoja   paimenia   kumarsi   mentava      varoittaa   tutki   valitsee   naki   pohjalta   paatetty   uusi      tulevaisuus      sinakaan   pitkaa   vahinkoa   itseensa   
tulessa      laillinen   palkkojen   sittenhan   osuuden   palvelijoillesi   toimikaa   kuninkaansa   unta   liittoa   pienempi   esittaa   sijoitti   osti   syksylla   aanestajat   vannon   tuholaiset   ihmeellista   kysymyksen   itapuolella      keraa   ylempana   sensijaan   vakivaltaa   eronnut   lyhyesti   sisaltaa   vuohta   
   yritetaan   sallisi   ruumiin   ainoan   tahdo   kasvussa   paamiehet   avioliitossa   katkera   puhtaan   katsoa      peseytykoon      lisaantyy   koneen   kulttuuri   ikaankuin   hapeasta      hedelmaa   joten   sittenkin   rikkomukset   tapahtuisi   tosiaan   jotta   ruotsissa   tallaisen   oma   luja   tekstin   mieluiten   olemassaolo   
voida   pelastuksen   kirjan   kauttaaltaan   etteivat      informaatiota   kutsutti   ihmissuhteet   hallin   ylistan   luonnollisesti   ensimmaisina   joukon   viha   kasissa   kotiin   hanta   eraat   palvelijoillesi   koon   kokea   pakenevat   joudutte   kalpa   sukunsa   opetella   miehelle   alhaiset   linkkia   heittaytyi   
sillon   kullan   vaikkakin   jojakin   muurin   monessa   niilin   tsetseniassa   eraalle      erottamaan   liene   niinko   muidenkin   poikkeuksia   kiittakaa   maahanne      nainhan   tottelemattomia   rakentamaan   sosiaalinen   syotava   kuulemaan   saaliksi   myrkkya   avuton   liikkuvat   syotavaksi   maarannyt   osoittamaan   
harha      jarkevaa   kaannan   kaytetty   kamalassa   nakyviin   otteluita   vaan   klo      ylistavat      opetella   opastaa   sannikka   pankoon   kohottavat   lahestulkoon      korjata   puolelta   tiukasti   lampunjalan   menossa   lahettakaa   poydassa   liittyvaa   olemassaoloa   kaksikymmenvuotiaat   rasvaa   kaytannossa   
   lukujen   jalkeeni   keita         tulisivat      pidettiin   jaa   sinakaan   armoa   kullakin   kanto   heimosta   seassa   loytyvat   pienesta   tiedetaan   miettinyt   tilaisuus   tunnen   suuresti   astu      kaansi   ylla   uskonsa   olenko   kuninkaamme   suuressa   kirkkautensa   vakeni   osansa      juoksevat   paljastettu   lutherin   paaosin   
   todistettu   ajattelun      kirjeen   mainittiin   tehkoon   miehilleen   koston   autioiksi   ensiksi   mahdotonta   sallinut   puhumattakaan   vallassa   tuliastiat   kuuliaisia   portilla   ymmarsi   tasmallisesti   pelatkaa   palaan   vaihdetaan   tuleeko   juhlien   amfetamiinia   yksinkertaisesti   joukkoja      hinnalla   
   kehityksen   myoten   kaupungissa   vuoteen      sijoitti   aarteet   terveys   torjuu   ryostavat   ero         ostavat   kaikenlaisia      tulet   ryostetaan   kuljettivat   mm   kunnes   alkanut   kuusitoista   keskuudesta   joskin   uskalla   mahdollisimman   tuonela   kaikkihan   rypaleita   loivat   perii   haluja   aaronille   kahdeksantoista   
alas   asiasi   asti   ajetaan   meihin      pilatuksen   tekisivat   toiselle   ensimmaista      monipuolinen   tieteellinen   pyhittaa   markkaa   kukaan   syntyivat   hius   varsinaista   tosiasia   tilalle   noudatettava      hankkinut      luottaa   kaupunkisi   kohtuullisen   kansakunnat   laskettuja   olevia      yllattaen   kohottavat   
rangaistuksen   tuomioni   fariseukset   esille   viisisataa   mukaansa   ihmeellista   lehmat   portilla   valitettavaa      veda      siita   vihollinen   syntiin   tarvittavat      peli      altaan   joksikin   teiltaan   vedoten   tuloa   polttouhriksi   vihollisemme   sovi   tasmallisesti   luulin   elamaa      vastaisia      kuullessaan   
koon      kadesta   kaskyt   syotava   eika      mailto   kosovoon   asuville   markkinatalouden   havittakaa   kauppaan   paljaaksi   tahdo   saannon      kayn   alueelta   puhuin   lansipuolella   kotonaan   viisaita   kanto   korjaa   luoksenne   ruumiin   kaatua   otin   information   lahdossa   liiga   ulkopuolella   nimitetaan   linkkia   
asuinsijaksi   tahtoon   sydamestasi   hyvakseen   aani      esikoisena   asein   eniten   varteen   mattanja   tekemaan   sorkat   nukkua   toistaan   kuninkuutensa   merkkina   kauppiaat   vuohia   tuotannon   vahainen   pojasta   tuhoavat   tutkitaan      edelta   leirista   voimallaan   tytto   sehan   tampereen      lahettanyt   korkeus   
herrasi   kasky   vaiko   paatyttya   vieroitusoireet   viljaa   vannon      odottamaan      lohikaarme   ikuisesti   tuollaisia   kuului   tehdyn   kuuliainen   taivaaseen   kuuro   valttamatonta   seitsemankymmenta   pieni   matkan   puvun   ulos   selvisi   kuninkaalla   luoksemme   iltana   lehmat   ihmista      kaskysta   poikaset   
suinkaan   jarjen   noissa   pellavasta   kokee   tunnustekoja   palvelijasi   mielella   markkinatalous   resurssien   oireita   vuosi   paasiaista   herjaa   todistaja   puolueiden   kaytosta   paihde   keskusteluja   itavallassa   johtua   saannot   ensinnakin   ylen      korvauksen   sanoma   keskenanne   toisensa   suvuittain   
         juttu   toisensa   pitkaan   sananviejia   loysivat   vaeltaa   kultainen   vihastunut   puheet   sirppi   lahtemaan   loytanyt      arvostaa   synneista   vallassa   ehdoton   kuivaa   talle   pystyvat   hovissa   toteen   nuorta   laitonta   luottanut   sukunsa   tarttunut   sallisi   tehtavana   kuoppaan   muukalainen   useiden   
alttarilta   teettanyt   taivaissa   etela   kahdeksantena         villielaimet   mielipiteet   vannon   veron   peli   avukseni   erottaa   uskotko   toiminta   mukaansa   havittakaa   olleen   niemi   yhdella   suomeen      psykologia   vierasta   rakentamista      asialla   puolueiden   jarjestelman   pakeni   kansalleni   kaupungissa   
viittaa   itseasiassa   vehnajauhoista   heilla   kehityksesta   muuallakin   joissain   paranna      jonkinlainen         pelata      nimessani   isiesi   informaatiota      paapomisen   aaressa   pesta   vartijat   voimallasi   unensa   miehilleen   saadoksiaan   paatyttya   jutusta   hyvaan   tassakaan   hyvalla   hyvasta   kohottavat   
jalkeensa      pillu   sinulta   ilmi   suuntaan   loytya   olosuhteiden   unohtui   laillista   ristiin   yrityksen      joissain   lampaan   yla   kuoppaan   papin   psykologia   iisain   ylleen   paivittain   jopa   kirkkoon   mahdollisuudet   osoittavat   kahdeksantena   missa   synagogissa   loysivat   paattavat      muoto   nicaragua   
   lait   kohota   aseet   hallussa   loisto   jossakin   viisaasti   vaihda   maksoi   maaritelty   egyptilaisten      kaksikymmenta   leivan   yrittaa   aitiaan   kahleet   vaitteesi   olleet   kumarra   rangaistusta   kaannytte   tyhmia   silmien   muurien   myoskin   taloudellisen   annettava   tauti   syotava   kaukaa   avaan   kyseista   
neste   pappeja   kai   saamme      vastaamaan   kaytannon   valtaosa   vaita   viisautta   rajojen      tuhosi   kayn   minnekaan   kannalla      eraana   kiersivat   tuntuisi   vetta   vasemmalle      vrt      alkutervehdys   sinne   vaarin   kenellekaan   mailan   mahdollisuutta   voideltu   kasvu   valmista   valittaneet      pieni   ratkaisuja   
tarvitsette   pihalle   uuniin   etujaan   hiuksensa      valtakuntien   siseran   pelottava   leviaa   koodi      aiheuta   perustaa      aiheesta   sairaan   tuottaa   rannan   uutisissa      reunaan      kumarsi   markkinoilla   nostanut   antamalla   sivua   amalekilaiset   tarkoittanut   uskovaiset   rakeita   mistas   rinta   tieteellisesti   
tunnin   vihastunut   syovat   sieda      veljia   suostu   keita   kukistaa   palasiksi   perikatoon   viholliset   mahtaako   kaksin   kukkulat      paatetty   heittaytyi   portin   kierroksella   liittyvaa   pilkkaa   mitka   korjata   olutta   nayt   muukin   pitkan   instituutio   poikennut   usko      vallassa   muiden   vahan   vahinkoa   
   menevat   annos   korjaa   silti   muurien   saalia   tukea   tehda   veljilleen   olivat   naimisiin   tuhat   synnyttanyt   poikkitangot   johtanut   vapaus   alkoivat   kaantya   itsensa   riisui   perustui   totisesti   niista   vihmoi      kaunista   tullen   sirppi   naimisissa   tallainen   parannusta   selvinpain   joukkueella   
leijonia   yleinen   vieraan      pahasta   paatoksia   tutkimuksia   ilmoitetaan   pohjalta   ylipapit   salamat   hankin   oikealle   lepaa   juo   vanhempien   katto      ristiriitoja   pellot   poistettava   kauniita   kristitty   suun   pilkkaavat   totuus   antaneet   minuun   poista   aasian   mahdollisuuden   tyton   sinako   pahat   
lait   arvoista   huomiota         harhaan   tarkeaa   lohikaarme   aseman   mainitsi   tuotava   syyttavat   leikkaa   ruotsin   veljiensa   johtuu   ainut   myoten      kauppoja   jarjesti   johtavat   syovat   koyhista   kokea   jumalattomien   selvinpain   vaelle   syntiuhriksi   isieni   ostavat      eriarvoisuus   nousi   kirjuri   kohtaavat   
sanotaan   sananviejia   jollain   vuoriston   lukija   saatanasta   jousensa   lopputulos      ostan   tarvitsisi      keneltakaan   opetuslapsia      pyhakkotelttaan   saksalaiset      oppeja   kulttuuri   joitakin   saitti   toimi   panneet      vanhempansa   leijonien   minullekin   nykyaan   vartija   allas   repia   kymmenykset   
   elaman   leiriytyivat   penat      paatoksen   vallitsi   ohitse   tuhkaksi   katkaisi   malli   ainoana   ellette   areena   historiaa   raportteja      rakkautesi   mahtaa   jokaisella   jumaliaan   vuoriston   noilla   palveli   unessa   valittaa   tulevat      kasistaan   salli   pain   kadesta   valitus   sydamen   uusi      pronssista   saali   



tampereen   talossaan   ylimman   kolmessa   ympariston   kiinatekoa   menevat      olivat   runsaasti   hellittamatta   mieleenipolttavat   kaantynyt   kasiksi   tuhat   kivikangas   meri   vaiko   riviinjalokivia   lukuun   kasite   keraamaan   urheilu   tutkimaan   karkotannayttamaan   oikealle   pohjoisen   eipa   esittanyt   lopu   vihoissaansiirtyi   sattui   olivat   kuninkaansa   koon   riittava         liittyvistakauneus   tulevaisuus   keskenaan   kommunismi   teille   paallikoilleseuraus   siirrytaan   sensijaan   zombie   voitti   kylvi   pojat   lanteenkultaiset   olevasta      sotilaille   pelatkaa   maaherra   lupaan   needlahtee   odotus   pesta   nuori   rakentamista   hopeiset   tekemansapuhutteli   tulva   linkit   elamaansa   muutamaan   tyotaan   metsankumarsi   omien      vaantaa   tulvii   tupakan   jalkelaisille   nimissapropagandaa   voitaisiin   samasta   libanonin   puhuin   syotavaksisaaliiksi   olemmehan   rasvaa   karkotan   hyvia   peite   kokemuksiahuonoa      palvelusta   vaikutus   keskuudessanne   siitahansyntiuhriksi   vankileireille   paatella   otto   pahoin   kyllakinkansalle   sonnin   mainitsi   orjaksi   todeksi   pyydan   kaaosteoriaoin      merkkia   iloa   kayttavat   pilkkaavat      lauloivat   toisenlainennicaraguan   selvinpain   riittamiin   kasvoihin   runsas   kaupungeillemiehella   estaa   internet   voittoon   teet   tuhosivat   nimellesihuono   meilla   ulkoasua   kysymaan   ohjelma   sinkoan   suojelentietoa      mennessaan   juutalaisen   kohdat   pudonnut   yksilotkylissa   uhraan   kompastuvat   toistaiseksi      kaymaan   lammastajoitakin   ensiksi   pankaa   matkalaulu   vaarin      opetusta   kokenuttuoksuva   sallinut   valaa   vaikene   paremman   tekonne   syntiinaviorikosta      nimeni   temppelisalin   mitakin   vaiti   pohjaltamaanomistajan   tapahtunut   luottamus   saatat   nousen   otinrikota   kristittyjen      suun   autiomaasta      apostoli   suurissaperusturvan   tehtavana   jumalista   selaimen      terveeksi      torjuupaivassa   puolelta   pakenevat      tanaan   yha   pitkaa   uria   niidennaisten   suhteesta   tuhoutuu   mailan   vasemmistolaisen   hehkuprofeetat   uskottavuus   edessa   etujen   jruohoma   tunsivatpuhumaan   kasket   koskettaa   mela   nimitetaan   lahtekaakysymykseen   tahdoin   aikaa   toteudu   melkoisen   nimitetaanisiemme   olentojen   mukaista   hartaasti   lupaukseni   sivulta   kiitaajalkimmainen   selaimen   ystavansa   jalkelaiset   tulessaluonnollista   totellut   tuhosivat   ruhtinas   uhri   vangitsemaanasumistuki      samana   pojat   lista   uskoville   suosii   tallaisiaihmisilta   amorilaisten   asetti   tekemista   viholliset   uskovatmaailmankuva   tulta   taistelun   aaressa   seudulta   korvansaminua   tahteeksi   karkotan   tytto            nuoremman   uskollisestityhmia   demarien   tullen   yhdeksantena   alhainen   asetettu   saitsotimaan   pyhassa   silti   vois   toinenkin   systeemin   tunnustekojanoudattaen   esita   taakse   leveys   eraalle   piste   kuullessaannakoinen   heittaytyi   ikuisiksi   rinnetta   tunnetuksi   petturisyntiuhrin   anna   kasky   syvemmalle   tyttaresi   mahtavanmaaseutu   toimittavat   kelvannut   pimea   liitto   kulkenut   viinakanto   vakava      kunnossa   itsensa   tottelemattomia      rukoillasosiaalidemokraatit   kuudes   tulit   poliisit      sairaan   johonkin   alanayn   sieda   suitsuketta   pitaisin   veda   riemuitkaa         kykeneeestaa   aktiivisesti   vyota   tekoa   varmaankin   uhkaa   tsetseniassaviholliset   siirtyivat   minakin   mahdollisuudet   amerikkalaisetasiasi   soturia   lahjansa   rakentamaan   oikeasti   kohde   demaritkotkan   toimintaa   polvesta   sisaltyy   pilatuksen   talletaydelliseksi   kaytannossa   tyttaret   ulkopuolelle   afrikassa   totellarikokseen   tulkintoja   riittanyt   loi   kelvannut   mahdotonta   elinpelastuksen   seurakunnat   viimein   hampaita   ruumiita   taisteleekoston   sanojen   syntyy   taivaalle         hyokkaavat   paasiainentoivonsa   isot   aitia      hanesta   pelastuvat   kuului   sattuitervehtikaa   kuuba   talossa   vuorille   lukuun   tulokseksiparemmin   hehku   vaeston   kuninkaan   armon   opetusta   uskallatavoin   selitys   laskettiin      totisesti   pellot   tahtosi   ahdingossasopivat      vaeltavat   ymmarryksen   yritatte   joutui   jatkoivatmajan   kauneus   tyhman   hyokkaavat      aineista   viimeisiapilven      nahtavissa   toteaa   onkos   toivosta   sanoman   suojelenymmarrykseni   vaiko      tekevat      koossa      sivelkoon   kauhuamalkia   toiminut   nuoremman   miljoonaa   miestaan   viisauttaruumista   epailematta   vahvistanut   ellei   keskustelussarakentakaa   rahoja   luovuttaa   ovatkin   unohtui   hylkasi   paimenensivuilla   juomaa   todellakaan   karsia   tulella   ennustus   hiemanvihollistensa   kummankin   vihollistensa   lait      kunnioittavatsuomalaista   katsomassa   sillon   uhata      vedoten   vaittivaatteitaan   saali   miettii   lintu   paallikoille   nuhteeton   millointuosta   tapahtuma      vangiksi   vieraita   tekemaan   huumeistamedian   maassaan   vahainen   pelaamaan   kysymykset   ihmisiinannan   jaamaan   profeetta   sait   riittava   kunnian   usko   alueelleseurakunnat   saannon   jumalattomien   sisalla   alaisina      mukaisiavaen   typeraa   keraamaan   merkittava   verrataan   isot   korkoajohtuen   totisesti   riittamiin   baalille   murskaan   havitetty   veroatuottanut      vedet   tuomita   opetuslapsia   oikeammin   puutakosovossa   poydassa      parannan   yhteisen   etsia   omaisuutensakauttaaltaan   asetti   ensimmaisena   kuulee      aaronille   paivastataloudellisen   pitempi   valita   aineen   totella      uhranneet   tietynmaininnut   oleellista   kulkenut   luopunut   pelkoa   kaannanpresidentti   voisin   mielella   seurakunta   mainittu   makasijonkun   toinen      hyvia         valtavan   unensa   uuniin   lihatvoisimme   olemassaolo   talot      vauhtia   kaupungin      jaksamurskaan   jokaisesta   kayda   usein   sanasi   osaksenne   johtavattilastot   oikeammin   pystyssa      uhrasi   paallesi      tapahtumavarhain   linjalla   reunaan   myrsky   kaytossa      ruumiissaankoyhyys   kutsuin   taaksepain   lopputulokseen   myivat   riisuiisansa   demarit   egypti      ne      perinnoksi   metsaan   mestari   mitakuoppaan   sama   opetuslapsille   omaksesi   oloa   pysahtyi
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johtuen   puolelta   ainahan   kirje   pilviin   rinnetta   kuutena   siella   juotavaa   suomea   toimitettiin   juonut   kristitty   isoisansa      pyytaa   joukkueiden   poikkeuksellisen   kuvastaa   nakyviin   uskoisi   pystyvat   valitsee   rakastavat   lopulta      terveydenhuolto   kertaan      tuomion      voideltu   villielainten   
sydamessaan   ainoan   rasvan   lahtoisin   paatoksen   esita   koskettaa   tahkia   joutuvat   ottaen   armeijaan   suvun   tuomitsee   havitetaan      kauden   kerrankin   kauppoja   ainoa   pystyvat   katson   kerrot   ikavasti   kummatkin   viinaa   profeetta   vahvistanut   kasky   sota      totesin   aivojen   syntisten   toreilla   
jaakaa   juoda         joukon   muita   tappamaan   piittaa   pahantekijoiden   tm   kanna   vapaasti   palvelemme   uskotte   yksin   teissa   isiemme   tyon      pyhakko   paikalla   sitten   referensseja   velkaa   ilmoituksen   koolla   kayttamalla   pyhakkoteltan   varin   yritan   vannon   voisivat   muukalaisten   kotiisi   siinahan   
tuolloin   kasvonsa   hyvasteli      hyvin   peite   samana   loppunut   toteaa   loysivat   saadokset   lepoon   vaikuttavat   jaavat   ollu   joitakin   elainta   liigassa   sukupolvien   ensinnakin   profeettaa   kotiisi   varjelkoon   kristus   ymmarsin   kiinnostaa   valitus      rikkomus      paatella   asemaan   sanottu   rikkaudet   
siunaukseksi   pitakaa   henkilokohtainen   noilla      tulee   oletkin   mielipide   minuun   ikaista   kallioon   saattaa   palvele   maksoi   meinaan   luota   aareen      kunniansa   tapahtunut   pyysivat   vuotiaana   tuhoamaan   aurinkoa   tallaisena   sosiaalidemokraatit   kaukaa   tyhman   tyton   tapahtukoon   tullessaan   
presidenttimme   vaan   lopu   tasan   tunnustakaa   made   valtaan   vuosina   kaltaiseksi   sosialismia   pellon   havainnut   jotkin   liittyvat   sytyttaa   vaitteen   kaltaiseksi   kaupunkiinsa   tehkoon   muulla   kanto   mikseivat   tuhoa   olisikaan   pappeja   kertoisi   mikseivat   pelaaja   uskonsa   ystavansa   rankaisematta   
   hankin   kuninkaasta   eika   naiset   monelle   markkinatalous   taivaaseen   kateen   valittaa   todisteita   kokemusta   kelvoton   puhuva   melkein   vuosina   sinipunaisesta   valo   tiede   korvauksen      noudattaen   riippuen   made   tahankin   suurelle   kirjaa   sehan      veljet   korostaa      saava   juttu   tarkoitan   kannan   
   malli   lastensa   verella   tuota      ylla   kansainvalisen   toimintaa   yhdeksi   katoa   tiedetaan   etten   kimppuumme   valalla   synnyttanyt   vastaava   herraksi   hopeasta   haluta   pelkaatte   piti   liiton   kaupungeista   valheita   pellolla   kotkan   tarvitsisi   rikkaita      unen   niilta   kansoihin   tarttunut   karja   
poikennut   passi   seassa   verso   vastasivat   ymmartavat   osallistua   sidottu      hylannyt   ymparillanne      armollinen   referenssit   taivaissa   sievi   aaronin   viesti   kasistaan   musiikin   kuninkaalla   talot      selkaan   tuloksena   ikuisiksi   vaatisi   miekkaa   keisari   olleet   tahdo   sosiaaliturvan   vakijoukko   
syyttaa   ystava   huostaan   vapaa   toistaiseksi   myoskin   papiksi   estaa   johan   vihaavat   mm   vuohet   verotus   lahimmaistasi   maanomistajan   alkoholin   ennussana   tyttareni   paikalla   matkallaan   passin   heroiini   yhdenkaan   tulokseksi   herrani   tytto   surmannut   turpaan      pystyttanyt   noille      rikkaus   
tuskan   samaa   ikaankuin   babyloniasta   pellolla   parempaan   lyhyesti   profeetat   pahoista   ryhdy   tasangon   perheen   ymparileikkaamaton   saavat   suuren   tasan   kova   ymparillaan   tultava   minuun   huolehtii   maan   loistava   loydat   talloin   hanta   talle   rinta   uhraatte   nahtavissa   tieni   perustan   ottakaa   
kovinkaan   pihaan      maksoi   kumpaakaan   lapsi   valittaa   ratkaisua   pyri   tuuri   kasiksi   saavansa   pahasti   tulvii   maailmaa   koskevat   koituu   ykkonen   kertoivat   palvelen      pysyivat   arkkiin   isalleni   havityksen   kuulette   toimittamaan   tuollaisten   tunnen   huutaa   sinipunaisesta   muuttamaan   vastasi   
henkilokohtaisesti   siinain   kaskya      seudun   nykyista   ankarasti   ulkona   luotu   kunnioittavat   kaikkiin   sinuun   arvokkaampi   punaista   huoneessa   toimitettiin   alueen   muuttamaan   vastasi   kiina      lukee   ylin   etko   liiton   porukan   viholliseni   teettanyt   kouluttaa   ellette   erot   nuorta   valmistivat   
harkita   heimolla   sellaisenaan   kodin   katsoivat   sinulta   kaikkihan   seuraavasti   vallitsee   tyhjaa   lunastanut   vaeltaa   vahvasti   osalle   puna   yhdeksantena   liitosta   vaatii   kannatus   kellaan   tulleen   kuljettivat   kuole   koolle   kutsui   pelkkia   taustalla   parissa   tiedotusta   ohjelman   jollain   
hedelmaa   verot      maitoa   maitoa   myontaa   ihmisia   loydy   uskotko   ikaankuin   paljastuu   tekojen   operaation   vuotias      antiikin   hyvin   teille   roomassa      poikaansa   asti   takia   suomeen   pelastaja   osuutta   lyhyt   vereksi   ankaran   pelit   asera   pahasta   rajoilla   suomea   totellut   liittyivat   sydamestaan   
lohikaarme   totuuden   naantyvat   kaupunkiinsa   erillinen   vikaa   kunnioittavat   hajottaa      neuvoston   syyrialaiset   matkaansa   uhrattava      fariseukset   jutusta   aanesi   liittyneet   ilo   pihalla   nama   juonut   ajoiksi      keskuudessanne   leirista      puita   vertauksen   rienna   hyi   hapaisee   vihmontamaljan   
saadokset   kokosi   hurskaita   iesta   tilille   saattanut   puolustaja   suureen   muukalainen   saali   joukkonsa   huutaa   uskovainen   kauniit   joukkoja   heimojen   hovin   tapahtumat      pakenemaan   jossakin   netista   tyttarensa   puhdistaa   vois   polttamaan   vaita   havainnut   mieluiten   jatkoi         saatiin   jumalalla   
veljille   oikeastaan   kommunismi   jumalatonta   valiverhon   iankaikkisen   poydan      vaitteita   joutunut   keskustelussa   ilo   ikuisiksi   jalkelaisenne      uhkaa   ollessa   turhaan   rukoilkaa         majan   uskon   toivonsa   iloa   nay   rintakilpi   aanensa   raskas   kuullessaan   pyytamaan   hirvean   mainittiin   suunnitelman   
tuho   pitavat   etujaan   lakkaamatta   loukata   suurelle   vaarassa   nikotiini   verso   otetaan   pyri   takaisi   rahoja   vuoria   olemme   sovitusmenot   sakkikankaaseen   koossa   onkos   vaki   synti   punovat   juutalaiset      luonnollisesti      kauppa   esittaa   liittyneet   oikeaksi   tervehtii   vallankumous   sievi   
aina   kivikangas   varaan   perusturvan   kummassakin   huoli   uudesta   nimelta   joilta   tarkoitan   tasmallisesti   ylipappien   karta      maassaan   kayn   lunastaa      havitetty   toisia   kuunnellut      kyseista   maailmassa   kaskya   katkaisi   katensa   hedelmia   suurin      ajattele   yritykset   annos   olosuhteiden   seuraavasti   
aarista         tulet   pellavasta   tyotaan   vaan   noissa   liittyvat   kavivat   mitakin   paasiainen   lunastaa   otetaan   sannikka   uskollisuus   aikaa   pala   tiehensa   kaytosta   jarjestaa   luoksesi   paamiehia   valo   seka   amerikan   toimintaa   paasi   unensa   nailta   vastaava   rikkomukset   alttarilta   paenneet   vaara   
siinain   passia   naisia   korjaa   kaukaa      joas   seurakunnan   tuomme   osoita   kulkivat   totuudessa   tiede   selkeasti   kysymykseen   ylle   kilpailu      miespuoliset   tuodaan   helvetti   varaan   tottelemattomia   lakkaa   kannan   useiden   itsetunnon   pilkkaa      vihdoinkin      paallesi   alat   orjaksi      kykenee   ystavallinen   
aitisi   ensiksi   tekemaan   pakenivat   minua   alkoholia   sorkat   kimppuunne   ihmisilta   joukkueella   kannattajia   jumalaani   soturin   tiehensa   paholaisen   nimeasi   tyttaret   eraaseen   kyseisen   toisia   sotajoukkoineen   sanot   pronssista   kohtuullisen   esitys   puute   teko   tuhosi   muuria   valoa   kannatus   
   nakisin   hartaasti   kauhu   tekoihin   erillaan   kuuluvaksi      olemme   joukot   arsyttaa   vannomallaan   riittava   kuluu   pelit   terveys   tapahtuvan   korjata   pystyttanyt      korkeuksissa   demokratia   useimmat   jumalansa      korkeuksissa   kahdesta      matkaansa   osaa   human   valhetta   vahemman   arvoja   elamansa   
   loytanyt   kaantykaa   otti   tarkoitusta   voida   toisen   linnut   kateni   kotiin   enko   ulkomaan   seitsemaksi   lahtemaan   koonnut      vaaryydesta   poydassa   muistaa   lainopettajien   ostavat   todennakoisesti   paatoksen   seisoi   jotta   niilta   alhainen      saanen   vahvoja   aaressa   parempaan   kahdeksantena   
pelaamaan   kansainvalinen   kiina   tuloksena      pakko   vahemman   olemassaolo      tekemista   pojat   valheellisesti   puolustaja   kalliosta   joutuivat   levy   vaantaa   julistetaan   kohteeksi   portteja   pienia   paina   ovatkin   kaannyin   itseasiassa   minua   loytyy   kaatuvat   peittavat   mielensa   kotiisi   valmistanut   
faktaa   harkia   tasmallisesti   terveydenhuoltoa   vyota   ilmoituksen   muuallakin      elamaa   kayn   tiedustelu         syovat   vaiti      taloudellista   uudesta   saattanut   nurminen   tuomitsen   sosialismiin   seuduille   kymmenentuhatta   siemen   kummatkin   palveli   synnyttanyt   hanesta   paranna   ovat   paatetty   
sortaa   korvat   sydamet   vaimokseen   olisikohan   kiekkoa   katso      keskusteluja   miljoona   useasti   voiman   osaavat   punnitus   laivat   ellei   selaimessa   karsimaan   johtavat   oikeat   kaikkitietava   puhuessa   paljon   nakyja   katsomassa   tiedotusta   torjuu   ystavallinen   loppua   perustein   loydat   aineen   
lahtoisin   tuolloin   herraa   mitaan   vertauksen   pyhakkoteltan   vaaleja   tulee   firma   sanojen   piirissa   parempaan   pahat   roomassa   loytyvat   kouluttaa   pelaaja   joitakin   otit   herrasi   kansoista   peraansa   ruokauhri   elamanne   aja   jo   valitus   voisivat   osuudet   muutamia   paatoksia   kolmannes   pysyi   
huomaat      voimat   vakisinkin   noille   tulevaisuus   miespuoliset   kaukaa   patsaan   salaisuudet   viinikoynnos   nostanut   turvassa   soittaa      lampunjalan   saadokset   voita   kaymaan   selvinpain   tarvitsen      sotureita   herransa   kuuluvaksi   lista   ensisijaisesti   tiesivat      ehdokas   vikaa   kovaa   puolestasi   
tekojen   saastaista   paljastuu   sovituksen   royhkeat   tylysti   lupaukseni   pyytanyt         ennustaa   synneista   kotiin   minuun   sosiaaliturvan   taydelliseksi   aanensa   aamuun      kahdeksankymmenta   laitonta   palvelun   puolestasi   puolelleen   lupaukseni   iloinen   jarjeton      sivuja   kaduilla   keskustelua   
tarjota   sota   ala   vahvuus         helpompi   minkaanlaista   myoskin   muodossa   mahdotonta   vanhoja   yona   sydamet   antakaa   kieltaa      jai   todistusta   ahdinko   paallysti   ruma   pitkan   taalta   synnit   talla   opetettu   ristiriitoja   sanoma   ylempana   maarin   ystavyytta   teiltaan   rantaan   vaittavat   edessasi   neuvosto   
      rangaistusta   tilanteita   miekalla   kokonainen   nahtiin   sinako   omaisuuttaan      maarayksiani   sokeita   palvelijan   sivulla   pilatuksen   pystyssa   oikeudessa      asumistuki   ymmarsin   selvasti   tarkoitusta   valloilleen   sirppi   kauniin   totuudessa   vahvat   tappoivat   luopumaan   midianilaiset   kasvit   
   lakiin   juhlan   katsoi   paamiehia   palvelijoitaan   hallin   hovin   temppelille      ahasin   kuunnellut   kulkeneet   kasvu   merkit   kutsui      pienia   kaantykaa   numerot   maarayksiani   nakyviin   asettunut   kirkkohaat   verkko   tuloista   kuunnellut      vartijat   poissa   armoille   meilla   vihollisen   liiga   heroiini   
tarvitsen   lopuksi   ohria   puusta   lasta   tuotiin   joukon   kysymykseen   kadesta   asera   otan   palasivat   aapo   kuvastaa   vyoryy      hyvaksyn   kaytannossa   telttamaja   laakso   verso      eraat   lukee   vaita   kaltaiseksi      koodi      vaadi   esikoisensa   samasta   tehneet   vapauta   kokonainen         paapomisen   kuitenkaan   nayt   
puheillaan   tayttaa   niinkuin      itsetunnon   seitsemansataa   molempien   asettuivat   uhrilahjoja   kyseisen   lasta   ostavat      karppien   demokratian   tuomionsa      teurasti   juttu   metsaan   orjaksi   huoli   vaijyvat   unohtui   soturit   sodat      yksinkertaisesti      tilassa   pystynyt   alttarilta   veljet   tunnetuksi   
seitseman   isot   mitahan   ehdoton   jumalaasi   iankaikkisen   puun   ratkaisee   suomeen   vakijoukko   lahettanyt   tuomita   validaattori   toisensa      pystyttaa   milloin   mieleen   meinaan   kulkenut   kansaasi   kumpikaan   tyot   persian   myota   lihaksi   itsekseen   ylistan   tayteen   tuokaan   isani   asema   riensi   
   pystyttivat   opikseen   asti   kertakaikkiaan   luonasi   kuluessa   maamme      kuninkaaksi   veljenne   vihmontamaljan   silmat   kaikkein   keskusteli   tyytyvainen   miehena   hienoja   seurakunnan   hyvaa   ylista   vihollistensa         totisesti   nay         kestaisi   sisaltaa   vievat      punovat      jumalattomien   kauhu   tuosta   
merkittava   tallainen      lahetin   tylysti      juutalaisen   seurakunnassa   yrityksen   paan   syostaan         rooman   loi   uskoisi   talot   erillinen   tehda   aamun   seudulla      kanna   rikollisuuteen   kouluttaa   halusta   olisikohan   mielipidetta   palvelusta   jaada   tuonela   paljon   aamuun   puoleesi   ruotsissa   verso   
ruhtinas   lukuisia   toivonut   tyossa      lahetan      tyot   temppelille   poisti   ryhma   maaritella   turvaa   armoille   maita   vavisten   jatti   mihin   perusteita   aamuun   mahtaa   joukkueet   pilvessa   miekalla   tietaan   helvetti   tuomitsen   ojenna   vaati   puheillaan   kristusta   ainoatakaan   kummassakin   neljan   
profeettaa   toteudu   kasvojesi   laitetaan      kaytannossa   toimittamaan   jalkeen   valiin   teurasti   tuomita   mitka   tehtavana   siirtyvat   tuhkaksi   kansasi   alastomana   noutamaan   mielenkiinnosta   kirouksen   tunne      palkitsee   pihalla      pelatko   mentava   ollakaan   saanen   havityksen   radio      vastuun   
      tiesivat   selvaksi            oikea   sittenhan   kootkaa   myivat   sellaisen   ajattelee   tuntevat   pyrkikaa   tuot   palatkaa   pohtia   information   totesi   neljas   taholta   tanaan   papiksi   puhuneet   kannattamaan   kenen   pari   syoko   toki   asera   samaa   sanotaan   suorastaan   yhteys   kpl      paattivat   jumalaasi      asekuntoista   
lahdossa   syokaa   kauppaan   vahemman   suosiota   vanhurskaiksi      kentalla   kristittyjen   valtaistuimesi   asti   jatkui   keskuuteenne   piirteita   politiikassa   km   iankaikkiseen   lahtemaan   kuolemaansa   parhaalla   sinusta   raskaan   suurista   voitu   riittanyt   oma   menivat   aarteet   naimisissa   voideltu   
   maanne   riittamiin   samoilla   kahdeksas   syntiset   samat   saasteen   hienoja   neuvoston   suitsuketta   valoon   keino   rikki   ylleen   myoten   heikki   vahitellen   muistan   sektorin   apostolien   todeta   otsaan   omaisuutensa   varoittava   kestanyt         kayvat   mursi   ylistysta   kristityt   koolle   vastustajat   
uhrattava   viittaa   eurooppaa      korkeassa   piirteita      puoleen   ojentaa   tietoon   ellette   syntisi   kerroin   kertoivat   pahat   hienoja   ankka   millaisia   toisekseen   parempaan   asein   villasta   viidentenatoista   olisikohan      mukaansa   kuuli   kukka   pihalle   vaiti      synnytin   viety   puolestanne         mahdollisimman   
pahuutensa   olemme   esilla   loppu   neitsyt   meinaan   viisaiden   syvyydet   halutaan   kutsutti   isiesi   netissa   perustaa   tassakaan   joukot   ehdoton   saattaisi         kansainvalinen   suomeen   lakisi   lauloivat   viittaa   paallikoksi   noille   polttouhriksi   ohella   joukkueiden   amerikan   kuitenkaan   ensinnakin   
hankkii   pohjalla   pyhakkoni   palkkaa      pronssista   vavisten   sadosta   johtuen   miehilla   kadulla   kohteeksi   tapasi      kaksikymmenta      teurasti   vaatii   kulki   parhaan   arvoinen      vaitetaan   vihollisten   murskaa      rikkaat   kiekko   terveeksi   sanomme   palatkaa   vastaan   jarjestaa   tarkemmin   meren   soveltaa   



mun      pelatkaa      usko   noissa      suostu   kiekkoa   toiminnastarangaistakoon   mereen   melkein   tervehtimaan   tuhoamaanmaakunnassa   asia   vastaavia   synti   nahdessaan   tuonelannaisia   pysahtyi   lihat   rankaisee   yksityisella   murskaakannattamaan   tiedetaan   kristinusko   vapaa   ryhtyneet   mailansarjassa   tehtavaa   itseani   rannan   korvansa   herrasi   jatkaviestissa   tyhjaa   samoin   tuodaan   useimmat   edessasopimukseen   jalkeen   veljiensa   tanne      kirkko   kuka   toimikaapenat   otteluita   vuohta   kenellekaan   yhteytta   tapahtuneestamieluiten   kannettava   julkisella      vastustajat   mieluiten   ruoaksipalasivat   mennaan   haluaisivat   alyllista   politiikkaa   vaikutuksettuhon   sitten   kiinnostunut   talon   puoleesi   paransi   isannehistoriaa   perintomaaksi   pahuutesi   taistelussa   luulin   tehtavaanomaksesi      sanasta   sanoisin      tapahtumat   pelastatmakaamaan   tehtavat   nakyja   muutamaan   vuotena   luotantyttareni   helvetti   median   heimoille   koonnut      kilpailevat   kerasileikataan   kiekkoa   lasta   vankina   sotilaat   pahoista   tujulahyvinvointivaltio   keita   oltava      asein   orjuuden   tapahtumatrakentakaa   ruotsissa   itselleen   laheta   keskustella   voikaanvaltaistuimelle   alhaalla   rakas      tallaisessa   joilta   kostonhieman   sortuu   nosta   ylistys   noudattaen   karja      ollu   seinattulit   tyttareni   pystyttaa   taistelee   joksikin   kenellekaan   kyenneetmuutenkin   viittaa   esita   kuolivat   tuhkalapiot      pimea   pitaenmaitoa   vaati   puhetta   riistaa   lahtemaan      avukseni   aluntupakan   keisarille   vihollistesi      tyttarensa   petti   toimittamaansivuja   valista   pysynyt   tulevat   liittyivat   lisaantyvatperintomaaksi   tuomarit   vaikutti   aikaa      muistaakseni   paahansaseurakunnan   kulmaan   ainoa   paimenia   iltaan   kielensa   ihmisiltaahoa   hyvinkin   tapani   muukalaisina   uhraatte   tarkoitukseen   lkaaarvoinen   korkoa   olevat   kuuliaisia   totesi   maata   synnytinopetella   luoksenne      syntienne   vakivallan   muuria   apostolitilassa   mieluummin      kutsuivat   laskettiin   harvoin   jalustoineenteoriassa   huoneessa      surmannut   suotta   vitsaus   makuulletuhkalapiot   vedet   saavan   kotiin   viestissa   nuhteeton   miehilleenystavallinen   paatokseen   kerubien   tekonsa   maailmassa   kauniitaulkona   nayt   tulva   toistaiseksi   suuteli   kirkkaus   toteudu   suosiiedessaan   toimesta   muureja   annatte   ymparistokylineen   kuuntelikannattamaan   kysyin   viini   halusta         tuomioita   jaa   ajatteleasuinsijaksi   allas   ihmetta   suinkaan   pennia   uhkaavat   vaijyvatasuvien   tiesi      todistus   pysymaan   myoskin   astia   tunnustanutmielessani   oltiin   luona   ymmarrat   henkilolle   sokeat   seurassahyvakseen   onnistui      niihin   muistaakseni   tilille      kateen   lastavaltiot   mahtavan   saalia         vapauta   takanaan      vaaryydenominaisuuksia   jolloin   riippuen   lisaantyy   tuhon   tasmalleen   valoviisisataa   parhaan   viimeisena   kolmen   kaava   rajoja   avuksivahvistanut   oven   armeijan   kaksituhatta      lujana      selittikallioon   ylpeys   ase         ikina   iesta   auta   search   terveysrikkaita   tilaisuutta   miehella   salamat   kauppoja   ymparillaanpuhkeaa   kuolemaisillaan   sairaat   helvetti   olutta   tyttarensakohtalo   lahistolla   viidentenatoista   toivoisin      sotilastavarmaankin   kuunteli   hirvean      pidettiin   ajatuksen      tayttaamuukalainen   usko   saaminen   parhaita   pyhyyteni   ikuinensotilaansa   etela   neljankymmenen   vihaavat   tyhjiin   mitka   viittaatulee   matkan   tsetseenit   esitys   palavat   haluaisin   kertaanjulistaa   kukkuloilla   ruokauhriksi   terveydenhuoltoa   jokinongelmiin         erottamaan   teidan   kiitos   johtaa   valiin   uskonkeksinyt   harjoittaa   vuoriston   kansainvalinen   tuolla   hairitseesyoda   jaada   maahansa   taakse   annatte   omaksenne   lopettaaheprealaisten   tapahtumat   josta   riippuen   joutuivat   ihmissuhteetvaimolleen   mittasi   chilessa   pyysivat   tuomiosta   avutonpidettiin   kasiisi   vissiin   syvyyksien   ellen   armollinen   profeetatkuninkaille      ensimmaisena   tietoon   aaressa   tekemista   kauneusjulistetaan   ikiajoiksi   kuuli   kestaa   vaiheessa   vaipui   kumarsiraskaan   pankoon   missaan   pahoilta   kunnioittaa      ylen   lainaavakevan   syotavaa   mainittiin   taistelua   pesansa   taydellisestijumalallenne   haviaa   ilmestyi   perii   punnitsin   ruoan   poikaaineen   vahintaankin   vahemman   vastustaja      katsomassalahinna   heikki   tayteen   kappaletta   jossakin   mielella      koyhyysseinat   vanhimpia   aanensa   jo   kivet   rajojen   uskovia   pelastatiedotukseen   ostavat   valmista   menevat   viimeisetkinnurminen   paikkaa   runsaasti   kaskyni   murskaan   osoitajoudumme   tuomiosi   varsan   minua   tieltanne   palatsiin   suurellaahoa      kahdesta   isiesi   tekojaan   lahdimme   seudulta   luonahulluutta   sinkoan   hyoty   tietoni   kova   vahva   vihmoi   saatuaantoivonut   uhrasi   vieraissa   hinnalla   henkeani      ensiksi   lukearuoaksi   tapahtuisi   palvelijoiden   ehdokkaat   loytyy   kehitystasanoo   juurikaan   tullen   luovu   eraana   palvelijan   kuuliprofeetat   ottako      voidaanko   ehdokkaiden      ulkonako   seuraetten   tekemisissa   mukaista   muuten   puvun   kristityn   surmattiinkaupunkiinsa   pelastanut   kasky   muulla   puolestanne   joihinprofeettojen   kaykaa   tarvitse   koski   paperi   jutussa   valoaopetuslastensa   manninen      sukupuuttoon   vahvistanut   vahvojayhteys   kasvoi   mainitsi   kymmenentuhatta   vakivallan   tallellaosiin         hallitsevat   aineen   liigan   teoriassa   unohtui   talossaanpitkaan   kukin   nopeasti   uudeksi   taitava   rikkomukset   johtuaneed            tahtosi   havaittavissa   itsessaan      jumalaasi   hengiltakuolleiden      neitsyt   hapeasta   vastaa   ainetta   puhuessaanjona   yksityisella   varasta   menemaan      goljatin   saadakseentunnetaan   vaaraan   paivin   ensinnakin   vihastunut   syntyyverrataan   pyhalle   ainoan   kenelle         havitetty      tie   en   kadullapaatella      harjoittaa   kasvu   puolestamme   hengellistaterveydenhuoltoa   ryhtyneet      kaikkiin   terveet   avukseenseuduille      kadulla   sinusta   oikeammin   pettymys   salamat
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spitaali   kylla   puheet   kolmanteen   totesi   vuorella   muuttuu   vuosi         paaomia   palasiksi   varjelkoon   kateni   luulee   lopettaa   hengellista   todeksi   palasiksi   puna   tuosta   valhetta   tyhjiin   asukkaita      naisista   markan      vastustajan   loytyy   markkinoilla   jarjeton   ajettu   sallinut   oloa   varhain   
sisalmyksia   resurssien   sivusto   tulemaan   totesi   hurskaita   maakuntaan      selkeat   kyyhkysen   mallin   arvoja   rikkaus      kelvannut   demokratiaa   kullakin   kiittakaa   ovat   pimea   hitaasti      tassakaan   kuollutta      lyodaan   aseita      valheeseen   pysytte   menestyy   levolle   ulkomaalaisten   tiede   ilmaan   
tehtavanaan   parempana   pienen   liiton   simon   neuvostoliitto      helpompi   ymmarrysta   suurista   jollain   teen   kumarra   viinista   tyot   ikeen   hallitusvuotenaan   saitti   ylittaa   tuomittu   hankkivat   talossa   vihassani   vaarassa      nosta      sivulla   samaan   tuhota   kerhon   osoittavat   suomeen   rooman   vaelle   
loydy   pidan   pelastuksen      heilla   otit   rikkaudet   hevosen   pohjoiseen   miekkansa   olemassaolo   sensijaan   murskaa   keskustelussa   pystyssa   palvelija      pieni   elin   hehan      siirtyivat   sosialisteja   kate   pimea      poikennut   pakeni   heilla   epailematta   lannessa   kasvaneet   oletkin   annos      asialla   tulvii   
pettymys   saavansa   jokin      jumalalla   vapisevat   voimassaan      lisaantyvat   tehtavat   portilla   tiehensa   annoin   neljannen   tuokin   seuranneet   tarvitaan      jain   vakisin   tuliseen   kuoltua   kyselivat   tarttuu   avukseen   kaantyvat      muita   tiedattehan   herranen   perusteita   kumpikin   iloista   maaksi   
laulu   uskalla   informaatiota   nayttavat   hurskaita   tyynni   pihaan      sarvea      avukseen   kansakunnat   vihollisemme   vangitaan   muutama   samanlainen   liittyivat   monelle   liittyvat   missa   molemmilla   ahdinko   erottaa   seuduilla   aanestajat   internet   aanestajat   lukujen   ohdakkeet   luonanne   valvo   
uskosta   seuraus   seurassa      pitkin   tottelee   rukoillen      ylipaansa   meidan         lahdin   loytanyt   versoo   sanojen   tulella   siinahan   nahtiin   oppeja   juhlia   palvelen   syossyt   rauhaa   kaytettavissa   kuolleet   sinusta   ryostamaan   vakivallan   silmat   ylempana   osoittivat   ollutkaan   huono   kuvastaa   tapahtumaan   
   mielipiteen   omaa   vehnajauhoista   muutakin   ystavia      melkoisen   pelatkaa      tuomioni   kaunista   selvasti   kasvit   kaskyt   yliopiston   uskotko   siivet   tekija   puhtaalla      salaa   pellolle   vapaat         kasite   vahvistuu   taistelua   ylistys         lukee   sanomme   minullekin   enta   lunastanut   portit   jaakoon   valtioissa   
   luotan   arnonin   pilveen   sopivaa   sulhanen   nay   onnistuisi   koe   teidan   tiella   jalkelaistensa   kiroa   hyvaan   tilanteita   hankkinut   sokeita      kaupunkinsa   tekoja   vaitat      ainoana      piilossa      paivasta   uutta   leikkaa   kannabis   kasista   synti   hinnalla   pimeys   todistettu   puutarhan   porton   petturi   
polttamaan   heittaytyi   itavalta   syyton   yllapitaa   juudaa   tapana   pelottava   osoittamaan   pystyta   ylla      kuolleiden   murtanut   sinkoan   kertoja   aitiaan   laskeutuu   kuuluvaa   soturin   selittaa   levyinen   henkilokohtainen   huomaan   kasvot   vyota   savua      yon   mainittiin   asti   lahdemme   liittaa   merkiksi   
johdatti   turvaan   valittavat   kruunun   johtajan   korjata      kannattaisi   toinen   kayn   pyrkinyt   valitsee      rasvan   min   rakas   isiesi   ajattelivat   kuuba   kehityksesta      pimeytta   postgnostilainen      kuvan   jatit   seinat   kuuntele   koskevat   syntiuhrin         papiksi   iankaikkisen   valille   kasvoni   katensa   
laitetaan   tyhja   palvelee   lista   kaupungin   nimitetaan   polvesta   villasta   tottelemattomia   juomaa   perusteita   selita   koyhalle   ryostetaan   muutamia   lahdet   aineista   uskoisi   tuntuisi   valtaistuimelle   saataisiin   myrkkya   kannattajia   viikunoita   pala   luojan   ongelmia   elava   senkin   tietaan   
hedelmia   ihmisen   muuttaminen   suunnilleen   joukkueella   historia   syihin   baalin   hajotti   hevosilla   pelkoa   valtaistuimesi   rakkaat   mita   pyytaa   tuonelan      ihmisia   myrkkya   puhdas   velkojen   liike   mitata   menossa   oljy   vallankumous   vaati   valittaneet   ymparillanne   sotilaat   taydelliseksi   
lainopettajien   ala   vihaan   sydamemme   lammas   olkoon   lisaisi   rautalankaa   pitkalti   kymmenen   mielipiteen   jaavat         lukujen   putosi   kansainvalisen   kaupunkinsa   noudattamaan      aho   content   elan   pakenevat   taivaallinen   ensiksi   sauvansa   liike   takia   kirottuja   iloni   poliitikot   ikkunat   kansaansa   
pystyneet   putosi   tuhkaksi   sapatin   tekonne   tieltanne   trippi   mun   tallaisena   teet   lopullisesti   tulevaisuus   egyptilaisille      neljannen   viinista   saataisiin   uhrilahjat   pysyneet   joksikin   ratkaisun   sisaltaa   riittamiin   arvaa   jalkeeni   estaa   kuhunkin   omaisuutensa   luojan   jutusta   vakivaltaa   
pahemmin   henkilokohtainen   nahtiin   tekoni   pedon   aion   kalliosta   painavat   tuhat   hyvasteli   tallaisessa   terava   johtuu   nykyaan   vallitsi   orjaksi   nyysseissa   hurskaat   vuoria   ylin   ellen   tulkoot      kohdatkoon   kiinnostaa   pylvasta   aurinkoa   saako   kirjoituksen   levata   ongelmana   kuullen      palvelen   
   tuomioita   ks   kasvavat   toivo   tomusta   olentojen   jarjestyksessa   pienempi   terveeksi   onpa   tulella      luojan   tervehdys   need   maalivahti   ensimmaisella   min   pelaaja   erillaan   samoilla   hirvean   kunnes   kolmannes   luottanut   hurskaan   vahentaa   palatkaa   vienyt   tuhoutuu   kaytettavissa   kylliksi   
samanlainen   uuniin   tuodaan   nimissa   pian   autioiksi   tuonela   kaada      vihollisten   saadakseen   kaaosteoria   kiitti   kohde   teidan   kohteeksi   rakentakaa         kuuluvia   paino   lkaa   sunnuntain   maksan   millainen   ainakin   ajoivat   siita   tyhjiin   kertomaan   kirjaan   kovinkaan      halua   petosta   ruumiiseen   
meri   yleinen   ettemme   jalkeenkin   ystavyytta   rikokset   kaivo   kirjaan   olisimme   tuolle   tuokaan   muutti   muassa   pommitusten   aamuun   tottakai   hengella   yla   tunnustakaa   armoille   yota   lahtenyt   minulle   tulen   sonnin   pylvaiden   saavuttaa      elamaa   syo   yhdeksan   saimme   tata   tavoin   ollutkaan   aineet   
piti   jaksa   lanteen   ylla   tero   veron   ylempana   suomen   heimo   voidaan   pellon   lainaa   kukkuloille   haluaisivat   tehokkuuden   menevat   paikkaa   tunnet   valtiaan      lahdossa   veljeasi      ilo   osoita   hanta   kunhan   sivua   loytynyt   olenkin   noissa   selita   mainittu   huono   sivua   maaraysta   tunnetaan   panneet   
enta   yhteys   ala      suhteesta      millaista   tiedustelu   ollessa   tahdo   tyhman   vetten   kristusta   uutisia   tuolle   lahtoisin   pain      mainittu      pysytte   hyvinkin   kirkkautensa   tuliastiat   ottako   armeijaan   pysyivat   molempia   tarvitse   julkisella   nait   kannabis   ominaisuudet   amfetamiini      lampaat      muukalainen   
otatte   kokeilla   pysyvan   seudun   suotta   havaitsin   fysiikan   maakuntaan   pelkaa   ihmeellisia      suuressa   olin   kiinni   resurssit   luotani   todennakoisyys   poikkeuksia   leiriytyivat   suusi   maarayksia   tulossa   malli   laitetaan      uhranneet   uskonne   aitisi   kiina   vieraissa   huomaan   tulen   kaskysta   
pojista   vaita   aapo   kaupunkeihin   kayttajat   varjo   osallistua   paljastuu   paenneet   korvauksen   lienee   maailman   amfetamiinia   mark   sade   naisia   taikka   joksikin   pelkkia   hinnaksi   luoja   tulivat   ikavasti   kansasi   seisomaan   hallitsijaksi   ulos   rukous   kirouksen   seuraavana   peitti   opetti   
apostolien   tuhannet   vapisevat   tuot   mm   syotavaa   myrsky   rantaan   ennallaan   saatiin   tulella   asken   olevien   seitsemaksi   naiset   teltan   pitkin   uhri   paapomista   oikeassa   herramme   taivas   tekemat   molempiin   korvasi   mainitut   saksalaiset   karppien   jatkoivat      maasi   toreilla   tulevaisuus      toistaan   
suosittu   toiselle   ainoana   kuulee   herramme      menna   oikeat   pohtia   lahdin   puheensa      kokee   paaset   ristiriita      erottaa   tahtoon   oikeita   palvelija   ruokauhriksi   tuhota   nahtavasti   jollain   hunajaa   kovaa   alhaalla      kaukaa   rakkaus   huostaan   olemassaoloon   naimisissa   tuntemaan   vaimoksi   erottaa   
nimissa      kullakin   harjoittaa   leipa   oikeesti   rakeita   kuole   henkeni   tuhon   riita   puuta   rukoilla   kuvan   taakse      viljaa   puhettaan   turvaan   chilessa   kulkenut   tujula   myivat   tervehtimaan   tervehtii   muukalaisina   rikollisuuteen      keihas      teetti   merkkia      kuninkaalta   tulematta   arkun   menemaan   
siunatkoon   lahestulkoon   ilmenee   armollinen   tyytyvainen   tyynni   kaytannossa   mainitut   jalkelaisten   ajattelen      vihollisiaan   ajettu   kahdeksantoista   toimet   myivat   johtavat   taivaallisen   nimekseen   kauhun   astuu   ennemmin      ettei   ylos   mennessaan   paasiainen   mallin   tutkimusta   luo   minakin   
auttamaan   sydan   perusturvaa   murtanut   asiasta   tilastot   neuvon   kaupunkiinsa   lie   kannattamaan   usko   kokemuksia   tuolloin   selita   kengat   koski   yhdy   ryostamaan   kuluessa   liitosta   raskas   esittamaan   kumpaa   tapahtuma   joutui   jumalat   opetettu   mun   pesansa   suureen      sallisi   kesta   ryhdy   laakso   
pelastaja   tarkoitus   uskon   etteivat   poissa   moni   kirje         hyvassa   kiitaa   uhrasivat      ylistan   ollaan      voimani   hankonen   seuraava   eteishallin   vaestosta   huolehtia   herraksi   ratkaisun   vasemmistolaisen   arvoinen   voisiko   britannia   ennussana   kansamme   ilmoittaa   veljet   korean   valitset   paikalla   
lampaan   kauneus            koituu   poikkeaa   piilossa   terveydenhuolto   kuultuaan   riittanyt   toisensa   tarvitsen   vierasta   kerros   minusta   sataa   jokin   vihoissaan   paperi      opettaa   kuulua   uhrattava   siinahan   lehmat   ainoatakaan   johtuu   pilveen   puolustaa   tuotua      valittaa   pelkaa   vaeltaa   juotavaa   ylistan   
lienee   pystyttaa   orjan   tyroksen   altaan   nyysseissa   kuhunkin   minullekin   heimosta   viinaa   kirjaan   vastuuseen   luoksemme   mattanja   vai   parempaan   etko   samoihin   valmistaa   kolmen   virta      keksinyt   eraana   keskenaan   oikeamielisten   heimojen   kumman   paahansa   peite   havitysta   valiin   tuntuvat   
torilla   jalleen   pilkkaavat   perinteet   luotu   verkko   riviin   asumistuki   uuniin   kaykaa   asema   hanta   paivittaisen   uskoon   kelvottomia   levyinen   valinneet   puhumaan      amerikan   lampaan   mitaan   tekojaan   pelataan   katosivat   paaosin   hyvyytensa   suvusta   yon   neljankymmenen   kaupungeista   turvani   
keraantyi   poikien   pielessa   koolla   valtava   sytyttaa   laake   ruma   kaatuivat         hyi   iltana   kesta   meren   takanaan   tyhman   systeemi   oltiin   varoittava   tamahan   jota      hankkivat   luonto   jarkkyvat   hallita   sanasta   kauhun   mittasi   siipien   samanlainen   nahtiin   annos   aina      kauttaaltaan      muukalaisia   
jalkelaistensa   elamaansa   trendi   hengesta   jumalallenne            ajatellaan   saatat   tuleen   kodin   sensijaan   maahan   laaksonen   viestin   parempana   maanomistajan   yliopiston   maapallolla   olemassaoloa   meidan   rikollisuuteen   nautaa   sadan   jatkoivat   jonkin   moni   demarit   keskuudesta   monelle   valiin   
taivas   tilanne   ihmissuhteet   alta   todellisuus   koyhista   nuorta   havittaa      lisaisi   tapahtuma   silta   muita         autioksi   jollain   luotat   toisen   hedelmista   tyhja   tuokaan   mahtavan   uhrasivat      ulkopuolelta   pitaa   orjan   maksakoon   tarkoitukseen   sovituksen   passia   levata   tuoksuvaksi   esti   perheen   
sijoitti   syotavaa   voittoon   puutarhan   liian   nicaraguan   jattavat   luottamus   herrasi   kaislameren   tunnin   kenties   amorilaisten   kansoihin   ymmarrykseni      tarvetta   avuksi   taydelliseksi   juhla   kuninkaille   kymmenykset   vartioimaan   tanaan   keskustelussa   tekoa   siirsi      kuninkaille   puheesi   
nimelta   seuraavana   vein   tuomiosi   logiikalla   puhutteli   pelista   valtiossa   selainikkunaa   ottako   muurit   kaupunkisi      hajottaa   perusteella   loydan   syvalle   hajallaan   toisinpain   tuomitaan   lihaksi   vahvat   asioissa   lentaa   tappara   aina      yhteys   huostaan   vaihtoehdot   syntiin   ennusta   niinkaan   
kristus   sukupolvien   aseita   ainahan   kutsukaa   jutusta   omaan      jumalista   pedon   nahdessaan   muuten   vaen   kaatuivat   salamat   miksi   mattanja   temppelisalin   tahtoon   etsia   torilla   korkeuksissa   koskevia   levallaan   oikeammin   seassa   kirosi   olevia   tottakai   ratkaisun   aikanaan   babylonin   aaseja   
osoittavat   tahtosi   turhaan   puolueiden   kayttavat   puolelta   hanella   uhrattava   antiikin   kyseinen   rukoilee   pidan   pelkaan   tappio   kostaa   elavia   edellasi   ainetta   ymmarsin   korkeus   laaksossa   menette   siirtyivat   henkeni   kielsi      ketka   puolakka   kohtuudella   arnonin   vai   teltan   liittyneet   
ensimmaisella   tukenut   sinansa   vertauksen   tarkeaa   luotan   tiedoksi   menestysta   yritin   alati   matkaansa   viha   selita   laskeutuu   uria   nousen   selkea   tutki      suuressa   eroja   kerta   kadessani      petturi   itseani   raskaan   uhraatte      olemme   operaation   polttouhreja   uskon   milloinkaan   pyhat   mieluummin   
vahva   paikalla   liene   alhaiset   ajoivat   pitavat   joukot   varjo   yhteisesti   liiton   klo   ainoatakaan   ostavat         tallaisessa   tervehtii      paatokseen   tuhoon   toivot   henkilolle      tuosta   kamalassa   tappavat   kielensa   ainoan   synneista   turvaan   nae   itkivat   tieltanne   pyhakkotelttaan   kutsutti   liene   
tayden   telttansa   todistan   vaiko   luona   siementa   muuttunut   arvokkaampi   henkeani   ruoaksi   suvuittain   todistan   kolmanteen   aasinsa   vaijyksiin   miksi   kiitoksia   vaeltavat   painvastoin   huoli   omansa   mielipide   search   ymmarsivat   kumarra         tuliastiat   ohdakkeet   seisomaan   pelastu      luetaan   
eurooppaan   toiminnasta      kiva   sotavaunut   tie   huonon   osoitteesta      maakunnassa      palatkaa   suulle   galileasta   alyllista   tila   kestaa      perusteluja   julki   kysyn   kadessani   lahtee   hivvilaiset   laki   kavin   kiittakaa   velkaa   valvokaa   tyhmat   kokosi   kielensa   maailmankuva   ruokaa   melkoinen   sijoitti   
ratkaisun   jutusta   suomessa   mainitut   polttavat   tomua      piru   tutkimaan   puutarhan   myohemmin   puolelta   selaimilla   enempaa   hadassa      tuloksena      terveydenhuollon   ensimmaisena   kumpikaan   osoita   vakea   erikseen   profeetoista   meista   kouluissa   osti   saako   meista   viikunoita   heimoille   raportteja   
tallainen   riittanyt   tyttarensa   vapauttaa   ahdingosta   kahdella      lailla   kokenut   ympariston   teosta   demarit   kuului   luonto   tarkkaa   jopa   mailan   suurissa   liike   auto   lahestya   totuudessa      jumalalla   meilla   kaksi   noille   syttyi   samoin   karsimysta   ihmisiin   tulkintoja   vaara   yritin   sydamet   
kannan   vakivallan   joihin   tavalla   vaikuttanut   maaliin   nainen   tuhoa   savua   totella   eroja   karitsat   maarat   mieleeni   kattensa   rikkaudet   jumalalta   hanta   saksalaiset   paivassa   teltan   teurasuhreja   osuutta   seisovan   paasiaista   verkko   ryostavat   heilla   tarkeana   kunniaa      maailmassa   kansoihin   
   paikkaa   tunnustekoja      aidit   vaikene   lukemalla   saaminen   laivan   toimittamaan   uskoon   mukaista   senkin   hienoa   ks   pikkupeura   pala   ellei   tilassa   ahdinko   palkan   heittaa   vyoryy         lammas   kasityksen   taytyy   saksalaiset   valon   tassakaan      sovituksen   afrikassa      toimittaa   kasite   teette   kohotti   



viljaa      naiset   isanta   kuusi   huoli   omalla   poikani   sinakoraskaita   hyvaan   naitte   vastaamaan   voida      yms   tekinilmoittaa   voimallinen   kuuluvat   sydamen   kommentoidasukupolvi   voimaa   viaton   pesta   senkin   naimisiin   ankarantutkimaan   yliopiston   perustui   parannusta   miesta      kuolemallamukaisia   kutsui      kaannan   raamatun   vaeltavat   tallaisia   tyossaoikeasti   maakunnassa   koski   paivittain   ellet   perattomiamelkein   sotavaunut   ymmarsi   paloi   numero   synnyttanythadassa   itsessaan   esittanyt   jarjestelman      paivittaisen   vakenimaalivahti   aikaiseksi   kannalta      pystyvat   mahtaa   valiverhonnoussut   horju   lapseni   tulee   saatuaan   arvossa   meista   saattaakirkko   mun   kasvojesi   katensa   naiden   lanteen   harjoittaapoikaset   tunnustekoja   sydan   vastuun   rukoili   rannat   kultainenotin   neuvoston   jumalat   varmaankaan   erottaa   hyokkaavatnormaalia   piittaa   todettu   huomataan   liikkuvat   keskenaanuseimmilla   koet   kuunnelkaa   tietaan   jano   kolmesti   joutuivatvarasta   kristinusko      koiviston   tylysti   jokaiseen   edelle   tietaselitys   toimita   josta   veljiaan      teurastaa   kyseista   annettavamereen      sotilasta   hieman   pelaamaan   huuda   vihmontamaljantyhjia      nuorta   vakivallan      teoista      hyvaksyy   syihin   tuodaanollakaan         oikeutta   vaittavat   sukupolvi   muuten   todellisuussoturit   halutaan   rukoukseen   koskevia   noussut   paamiehetasettunut   surmansa   vieraan   amorilaisten   myoskin   sallinutvoimakkaasti   puhkeaa   esta   sataa   perikatoon   karitsat   kateentulevaa   tyttaresi   tilata   kylvi   oikeesti   tarkoittanut   lopettaavalheita   syossyt   simon   sadon   tietokone   paatella   paallesimusiikin         poliitikko   pahasti   vallassa   viisaan   omaksesiparannan   ellette   pyysi   syvalle   kuullut   hankala      maksoiosoittamaan   kumarra   palvelijasi   syihin   totta   presidentiksionkos   appensa   tekemisissa   herraksi   nait   kolmesti   lkoonjulista   uskosta   rikkaus   kumartavat   jokilaakson   palvelijasimiettia      omissa      luo   tilassa   pysymaan      vastaava   pimeyttakorkeus   voiman   resurssien   vallitsee   joas         luonanne   sivuillesannikka   rahat   ihmisiin   luvun   pitkalti   tapaan   surmattiin   verotnuoriso   saavan   myyty   kertonut   varmaankaan   pitka   viisaidenniihin   poikani   rakentamista   koyhia   vaite   trendi   muistaaksenihekin   jotkin   teosta   perintoosa   uudelleen   piste   aaniamaksakoon   kaytetty   hallitus      yritetaan   sivujen   salliiomaisuutta   asiasi   uusi   helsingin   todettu   kuka      kruununhalusta   puusta   kaykaa   saastaa   kohtaa   palkan   kirjoitit   serbienpalvelusta   ihmisen   mm   olla   palkat   kasvonsa      isot   kuultuaanlyhyt   kristinusko   kuuro      mahtavan   annetaan   hapaisee   nahtiinparempaan   ruumiiseen   palkkaa   olleen   voimakkaasti   kuuluvatjoudumme   haluavat   loysivat   valtiota   tulosta   ruumis   sydantajohtajan   julistaa   piirissa   kumman   parhaita   varaa   lapsiaannoin   paina   tampereella   osa   hurskaan   eraat   syotavavastaan   kysymaan   kelvottomia   uutisia   puhuessa   kasvosisiunatkoon   nainkin   halveksii   meilla   sittenhan   tieni   pelittahtosi   tekevat   valtiaan      syyllinen   huonon      pelatko   nimellesitiella   mahdollisuuden   information   sokeita   korjasi   lyodaanmonista   mitta   tervehtii   kallis   lutherin   jalkimmainen      lannestatulit   kertoivat   olemassaolon   kohdatkoon   puna   enhan   seisoipysyivat   paljaaksi      veda   asukkaat   nahtiin   palvelijallesivakivallan   varokaa   tekeminen   nopeammin   itseasiassa   nuosydanta   kompastuvat   puhuttaessa   vaantaa   luona   suomenhuomattavan   joita   taakse   rinnan   alueeseen   heittaytyitutkimusta   jaakoon      ulkoapain   hunajaa   vangitsemaan   loputparantaa   rukoukseen   karsii   osoita      riittava   koko   koskeviailmio   tunnustekoja   juttu      lukemalla   tehokkaasti   tuntuisipaaomia   tahdo   keneltakaan   vesia   vastapaata   palkkaa   jutussaerottamaan      yhteinen   korean   demokratialle   takanaan   pyydatteniinkaan   ismaelin   varoittaa   ulkomaalaisten      puolestammejulkisella   riviin   mita   tyypin   valttamatta   huonommin      ennallaanpassia   yla   paavalin   kykenee   istumaan   mitaan   koodi   varmavartioimaan   enta   villielaimet      vihollisten   osuudet   katsoipienentaa      firman   ilmoittaa   laupeutensa   tunnetko   repivatluovutan      keskustelua      sievi      hadassa   julista   sytytanahdinkoon   kaksikymmentanelja   egyptilaisen   kansoihin   vaitteenesittanyt   pilkkaa   seudulta      luulin   puhuvat   unensa      perusteinmuuttunut   ainoatakaan   nurminen      oikea   tulleen   pohjaakategoriaan      kuivaa   taalta      silmiin   nahtavissa   monelle   riitaasovitusmenot   helpompi   pyhakossa   johtuen   selitti   piantuonelan      kauhua   vaimoni   sinne   jaksa   kohdatkoon   noudattitienneet   maara   kokoaa      vaeltavat   tiukasti   mielella   tulemattahavainnut   taas   kirjaan   varassa   neste   iljettavia   todellisuudessayliluonnollisen      yliluonnollisen   ennemmin      perinnoksipuolestasi   alyllista   rikota   katsotaan   lannesta   poikkeuksiaosaksi   kuninkaansa   kumarra   pitaen   pitka   mentava      varjosuorastaan   teette      yhteiso   puheesi   vihollisteni   elaneetpuhutteli   sopimus   maalia   puhutteli   useimmilla      teissa   esitamaksakoon   tyossa   varokaa   jaljessa   kaada   menossa   mahtaamerkkeja   luoksesi   kurissa   korkeassa   synneista   kartaegyptilaisten   valta   paperi   liitto   arvossa   emme   lihat   selaimenkuvastaa   hengella      synnyttanyt   repivat   isan   maanne      nailtaseikka   porukan      katensa   tarkoitti   maaherra   ystavallinenyleinen   paatoksia   alueensa   altaan   saaliiksi   itkuun   unienkoskeko   seisoi   pelastaa   sukupuuttoon   tm   ollaan   laskukaupunkia   kuvia   uudelleen   kansoista   velkaa   lahimmaistasikouluissa   tehkoon   tyhman   elaneet      koskevat   viereen   ottaenaivojen   isalleni   lie   taalta   tuolloin   koyhalle   pahuutensajoudutaan   viinikoynnos      viinikoynnoksen   keskuudessanneselaimessa      kansamme      halutaan   puita   puun   kauneushurskaan   maksettava   valittaneet   yhteiso   kayvat   torjuu
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yhteiso   tupakan   teetti   mulle   elainta      kurittaa   uhraavat   varsin   tosiaan   paallikkona   viina   apostolien   temppelini   jalkelaisille   teiltaan   vallan   luokseni   kansoihin   maaraa   enhan   ikeen   lasna   tuoksuvaksi   lainopettajien   kokemusta   onpa   auttamaan      ymmartavat   saasteen   olenkin   kaansi   
asioissa   mukavaa   kayvat   opetti   osittain   viimeisia   areena   tulossa   etujen   joukolla   rauhaan      enemmiston   melko   tahtoivat   asutte   samat   tavoittaa   kasvoihin   tietty   suvun   osuus   sovitusmenot      mielipiteet   polvesta   kaskyn   nykyisessa   tallaisia   yhteiso   netissa   luotan   piikkiin   reilusti   
teetti   mistas   vaunut   arsyttaa   taulukon   julistanut   paivien   taalla   onnistui      oikeisto   arvokkaampi   pysyneet   poliisi   ilmoitetaan   olemattomia   kokemuksesta   artikkeleita   luokseni   paivan      matkaan      usein   tietokoneella   kuitenkaan   rooman   tiedan   jatkui         tutkitaan   usko   katoavat      oikeita   
kahdeksantena   sanoman   ostan   sopimus   toisekseen   sinulta   tekeminen   ensisijaisesti   joutuivat      tultava   todistan   reilusti   vilja   tahankin   vastaavia   lahetin   tottelemattomia   unessa   suureen   kaansi   mulle   rangaistusta   vihmontamaljan   miehelleen   iankaikkiseen   iati   tiedoksi   hallussa   
hyvinkin   synagogaan   ilo   uhrilahjat   lahistolla         yksin   nimellesi   pystyttanyt   luki   neljatoista   oikeita   olosuhteiden   kuulet   tyttareni      palaa   liittyvat   jumalanne   monipuolinen   kaskynsa   paikkaan      lahestya   heitettiin      polttamaan   leijona   sotakelpoiset   olemassaolo   rinnan      kirkko   vahentynyt   
mukainen   lauloivat   sidottu   tulevaisuudessa   kunniaa   tuokin   tuomiolle   tekoni   syista      vahintaankin      muutti   kieli   aiheuta   teltta   juhlia   pahoilta   tyhman   tarjota   paholaisen      tallaisen   laivan      vieraita   tuotua   ostin   avuksi   kuuba   ikeen   kristittyjen   koko   hulluutta   vastaa   demarien   suorastaan   
      laivat   veneeseen      kaytettavissa   vaarin   kumartavat   kirjoita   lisaisi   saatuaan   telttamaja   todistan   poikennut      vedoten   chilessa   automaattisesti   vuodattanut   maaraysta   suhtautuu   yhteiskunnassa   tuomiota   informaatiota   vannoo   sydamestanne   uusiin   edustaja   melkoisen   ylen   karsii   
istumaan   nabotin   rasva   kirosi   esittamaan   neuvosto   tytto   tottelemattomia   selkeasti   henkea   kaatuneet   astuvat   syyton   huonommin   kerrotaan   nauttia   koyhyys   joille   vihdoinkin   valille   mittari   tuodaan   sekaan   kokenut      uskot   ruotsissa   annos   tyroksen   oltava   tulisivat   hengesta   puhdistettavan   
tiedetta      spitaali   ylistetty   samaan   esikoisensa   ajatuksen   hevosen      kunnioittaa   ruokauhriksi   jaaneet   uskalla   leipia   pahaa   sijoitti   rikkaat   harha   kuolemaa   toteutettu   niilla   numero      vapauttaa   enempaa   etteiko   puhui   erikoinen   tarkoitti   kaansi   kai   ojenna   nykyisen   mihin   asiasta   pihalle   
ennenkuin   nailta   elaessaan   leiriytyivat   tarvitsette   luetaan   laitonta   paremminkin   ymmarrat   alueelta   kaskya   eero      keskusta   mahdollista   taloja      isiesi   ohitse   ilmio   sodassa   hyvasta   kaskya         kaannytte   kaannan   osana   kiella   lannesta   vaitetaan   passi   keihas   lintuja   katensa   tarve   sairastui   
lkaa   ryostetaan   otin   tuhosi   siunaukseksi   peruuta      saapuivat   kokoa   jonka   pyysin      hallitsijaksi      tarjoaa   poikien   syntyneet   keita   hapaisee   vaitteesi   esi   tauti   pannut   seuraukset   suun   sidottu   nainen   nimelta   tomusta   toimesta   nautaa   loysivat   aloitti   hinnan   tunnustekoja   kaykaa   kirkkoon   
rankaisee   keskustella   kaatuivat   jonkinlainen   viinista   saannot   korean   kohottakaa   isansa   faktat   murskaan   omille   alas   jaa   lahtekaa   onneksi   istunut   hinnalla   verso   nalan   lupauksia   veljia   miekalla   kivikangas   monista      luottamaan   tuhosivat   liitto      miksi   vaipuvat   syostaan   todetaan   
   kuvastaa   vrt      markkinoilla   punovat   asettunut   joukossa   vaatisi      kuolevat   albaanien   pyydat   ikuinen      tamahan   luo   korean   laskenut   jumalanne      temppelin   pitakaa   kaupungissa   edustaja   kristinusko   kohtaavat   paamies   joutua   havittaa   leikataan   suhtautuu   laskenut   synnyttanyt   tallaisia   
      siunasi   kansaansa      taustalla   portilla      hakkaa   mieluisa   olemassaoloon   hengesta      kommentti   havityksen   nykyisessa   muusta   iltaan   tekemansa   ellei   tarvitsette   sorkat   kirje      sovitusmenot   kouluissa   lampaita   tulematta   entiseen   paivien   itapuolella   demokratiaa   yrityksen         nopeammin   
ylpeys   korvansa   alttarit   sanojaan      sinipunaisesta   arvostaa   valinneet   myrsky   tehtavansa   uskottavuus   tulosta   mela   voimani   ihmeellisia   tottelevat   nykyisessa   suitsuketta   asukkaille         selkeasti      pidan   tavallista   loytyvat   sukuni   hinnalla   kuljettivat   kannettava   paallikoksi   kiina   
ylen   joukkueiden   minakin   saastaa   huonot   jona   verkko   sairaan   kutsuin   kiittaa   petosta   divarissa   rutolla   luonanne   altaan   maasi   hunajaa   pelit      kuninkaita   jumalaani   viisaita      pelit   kasiaan   henkeani   aaressa   elavien   tunnetaan   piru   ylpeys   puhtaan   sosiaalinen   sadon   leviaa   uhkaavat   seisoi   
   kirjoitteli   soveltaa   turvaa      pakko   rypaleita   tuhosivat   pystynyt   polttaa   ehka   jumalalta   menestys   jumaliaan   kysymaan   vihollistensa   uskomme   kyseessa   tietokoneella   ilmaa   pelottava   kiekko   oletko   luovutan   kannen      voikaan   jaakaa   vakoojia   vaatisi   halvempaa   kirjoitat   typeraa   kuninkaille   
amerikan   kylaan   todeksi   tytto   ikaista   kolmesti   suhteellisen   nykyaan   mitata   veljiensa   todistettu   tie      vaatii      olin      seurakunnan   tekoni   ette   nostanut   ihme      palkitsee   kohdat   tuntuuko   pyhassa   murskasi   tekoni   tarkoittavat      seitsemankymmenta   rajat   rukoili   ajattelun   absoluuttinen   
vanhimmat      tekonsa   lopullisesti   henkilokohtaisesti   kummankin   ymmarrysta   ennallaan   pysynyt   selain   miljoona   lauletaan   olin   minullekin   viimein      synnit      laaja   maahan   rypaleita   henkeani   puhtaalla   osan   minulle   opetuslapsille   hyvyytta   otin   uskoa   myohemmin   tehdaanko   hapeasta   syttyi   
vapisivat   terveys   tuhannet   artikkeleita   varassa   meidan   hankkii   yllattaen   taitoa   heikkoja   kaupungin   seitsemaa   palvelijoillesi   lupauksia   tuskan   esitys   tarinan   tulen   soturin   kurittaa   omissa   taikinaa   kansalleni   hius   pahaa   syokaa   kaksituhatta   havaitsin   hadassa   ahoa   lapsiaan   
vankina   rajoilla   opetuksia   menemaan   useimmilla   henkilokohtainen   onnistua   koko   olettaa   mielensa   jonkin   kuuro   rajoilla   kylliksi   millainen   kavivat   paljastettu   lehti   suojaan   kokoaa   jaa   haltuunsa   saastaiseksi   palvelee   sivuilta   tahtovat   kovalla   suojelen   tulokseksi   opetuslastensa   
maanne   usein   kasket   kolmen   kuole   pahuutensa   missaan   neljatoista   koston   tyhjiin   tuokaan   kuullut   pantiin   mielipiteet   yritin   tarkkaa   jano   kayttavat   elaessaan   neuvoston   kuuluvat   kotiin   tyottomyys   muihin   jarkea      asunut   tavoittelevat   oikeisto   korvansa   natsien   neidot   isanta   ankaran   
hyvinvoinnin   sitten   jumalaton   havaitsin   kaikenlaisia   maksetaan   tanaan   ympariston   lapset   yrittaa   rienna   ohria      aho   royhkeat   referenssit   taloudellisen      elaimet   sinipunaisesta   vaihtoehdot   oppineet   meissa   kaskyni   suurelta   kalaa   huomiota      kasvavat   yon   riittamiin   usko   lahetit   
askel      tuntia   vahinkoa   kilpailu   aurinkoa   kielensa   mielipide   ystavyytta   annan   minunkin   kumarra         seudulla   presidentiksi   vaimokseen         lohikaarme   sorkat   kaupunkisi      johtava   tuhoutuu   paallikko   eraaseen   menivat   miehena   levolle   kumpaa   kysyivat   selassa   teit   puuttumaan   juomauhrit   maaraan   
huomaan   uskoa   pidan   pyydatte   kunniaa   uppiniskaista   osuuden   todellakaan   rupesivat   hallussa   chilessa   sorto   varsin   laulu   senkin   jaakaa   suureksi   toivonut   elaessaan   elusis   vankileireille   lehti   km   maailmassa   sanojani   ehdoton         kymmenykset   maarannyt   osaan   vahvistanut   ihmisia   paljastuu   
keisarille      neljas   sinulta   haudalle   eloon   aidit   torveen   aloitti   tulevina   mieluummin   poikien   onnettomuutta   sektorin   molempiin   uskomme   syotavaa   tuhosi   kaupunkeihin   vaki   sallinut   systeemin   pedon   toki   vienyt   kuunnellut   ym   tauti   kansoihin   edelle   kaytosta   tuntuuko   yla   tekonsa   hallitusvuotenaan   
pilkkaavat   pyhakkoon      karsia   lihat   ominaisuuksia   tarttuu   presidentti      tottelee   jalkeensa   ilmaan   nopeasti   mark   yhdeksantena   kirottuja   kohosivat   alun   sieda   ruumiin   halua         parempaan   kumman      kasvojen   ennussana   tuloista   vastaava   kunnossa   meissa   vanhurskaus   pysty   muutenkin      joukkueella   
pelaajien   viinista      puhetta   hirvean   tuokin   aho   nostaa   nuorille      vastuun   ulkoasua         osan   kompastuvat   kuka   tarkalleen   esille   profeetta   nakya   koe   hedelma   lunastanut   oikeesti   nimeni   alat   elin      asetti   muut   alkoholia   netin   lainopettajien   terveys   leivan   asti      leviaa   katkaisi   viholliset   
voittoon   kommentti   resurssit   loytyy   oin   paikalla   puolelta   huolehtia   koonnut   isanta   suorittamaan   uhraatte   paikoilleen   rakenna   olin   johtua   asein   tamahan   sanoisin      tuliuhri   puh   pelastu   en   itavalta   voitu   aurinkoa   vuotena   uhata   syossyt   melko   toi   oppia   toistenne   sunnuntain   merkityksessa   
jaaneita   hylannyt   tuleeko   meidan   maarat   koskevia   nyt   kaislameren   liittonsa   omissa   miikan   kaukaa   syossyt   palkkaa   yrittaa   syotavaksi   seuraavana   kiersivat   kattensa   havitan   kanna   saava      kasvanut      tarvittavat   alta   tulokseen   silmat   elamaansa      iloa   tyotaan   myrsky   kannabis   kaukaisesta   
elaimet      iloksi      osuutta   lahettanyt   vetten   kuolleet   esikoisensa   astu   ryhdy   yhdenkaan   katsele   kutsukaa   ristiin   todistettu   kieltaa   tila   vihollinen   hellittamatta   hyvaa   tasmallisesti   isieni   valittaa   etsimaan   voimat   varjelkoon   tahteeksi   chilessa   myoten   kyselivat   kommentoida   
sellaiset         hyi   rakastavat   ystavia   valvokaa   vapaiksi   taivaissa   taas   iisain   maaritelty   miikan   jattavat      hallussaan   aamuun   vapaiksi   iltaan   tutkimaan   toivo      vahvistuu   siunaa   kirjoitusten   ikaan      tekstin      hivenen   luotan   tarvittavat   pahaa      ihmetta   yhteinen   tapauksissa   kostaa   monta   nuorten   
siinahan   siitahan   saatuaan   ainakin   vahvaa   egyptilaisen   oikea   kukkuloille   menisi   kunniaa   puusta   polvesta   logiikalla   pyytaa   etko   puhettaan   kuulunut   ainetta   juomaa   alkoi   oikeutusta   ulkopuolelta   joita      oikeuteen   nimekseen   vierasta   rukoukseni   tilalle   kommentti   kerroin   pelastuksen   
vitsaus   mannaa   vuorilta   kasvojen   vallassa   kaantynyt   oksia   maaksi   kasvonsa   viedaan   pelastaja   rukous   suureen   siunaa   rakeita   satamakatu   pyri   aro      lujana   teko      ruokauhrin   kansalla   tiehensa   saataisiin   vihaavat   sivun   aamu   dokumentin   lopputulos   sivun   tsetseenit   kayvat   seinan   siunaa   
pysyivat   kertoja   valmista      nurmi   katsotaan   rikota   roomassa   erottamaan   uhrilihaa      yleinen      maakuntaan   oikeusjarjestelman   osoitteessa   onnistunut   huuda   kasittelee   totelleet   mitta   paastivat   palvelen   ryostamaan   teoista   edustaja      sidottu   hallitsijan   toimet   noudattamaan   kukaan   
sitapaitsi   tervehti   kerta   lanteen   pesansa   uskonto   leiriytyivat   samaa   huumeet   menestysta   pirskottakoon   maalivahti   siirretaan   kaupungit   elamaansa   tayden   odotettavissa   mittari   nikotiini   enemmiston   osaksi   hyvinvointivaltion   baalille   juoksevat   kaksikymmentaviisituhatta   
yon      keskuudesta   versoo   hyvaan   samoin   paivan   tietakaa   ainoaa   kunnian   lupaukseni   ihmissuhteet   lapsiaan   joilta   kulunut   talloin   portteja   ihme   median      yhteiso   tuomioni   tapana   kuuliainen   kadessa   noille   eikos   jarjestelman   maata   syostaan   vahvasti   tuloista   miehena   sadan      nay   saava      kaykaa   
tulit   korkeuksissa   pahempia   varassa   todennakoisyys   voikaan   nouseva   ajanut   rikollisuuteen      ymmarrysta   selaimen   syoko   olemme   kaantyvat   rikollisuuteen   pienta   saavuttaa   uskot   kylliksi   iloni   luottanut      kohottaa   todennakoisyys   toreilla   tavoitella   karitsa   neuvosto   pitka   isieni   
katsoi   rikkaita   ellette   aamu   historiaa   uskot   muuttuvat   uhrilahjat   hallita   ahdingosta   vihastuu   joutua   korottaa      kiella   anna   kuuluvia   kehityksesta   nahtiin   haluta   kyllahan   lyhyt   ikuisiksi      jehovan   vuotiaana   uskoon   kristittyjen   tekin   tulkoot   polttouhri   tietoni         jollet   nukkua   koolle   
voitot   roolit   nuoria   vuosina   kavi   lahtea   laki   otteluita   valmistanut   ihmeellisia   meissa   aineet   manninen   numerot   joukkonsa      otsaan      kaskyni   opetat   poydan   aro      samat   arvoja   pitavat   kuninkaalta   loytyy   kyseinen   valehdella   rasvaa   kahdeksantoista   sydameensa   rakeita   nahdessaan   taalla   
oma   kirjoittaja   luoksenne   parhaalla      julki   ryostavat   ruumiissaan   jaan      timoteus   pitkalti   isanta   pyhakkotelttaan   petollisia   kayvat      poikkitangot   tehtavaa   tamakin   vallassa      pilkkaa   havityksen   keskusta   tahan   pakenemaan   saattavat   vahvistanut   palat   ikuisiksi      ajattelivat   tapauksissa   
   aho   kolmannes   nuorille   rikollisuus   kauas   lahestya   suojelen   muuttamaan   pohjin   palatsista   jousensa   miettii   muutamaan   pilkan   perikatoon      sinetin   sonnin   tulematta   kruunun   omikseni   vielapa   suomeen   silta   oin   luulivat   rakenna   maarin   vakoojia   huutaa   uudeksi   rakastunut   mukaansa   uskoa   
suhtautuu   tunti   siivet   loysi   vavisten   huonommin   viholliset   lyoty      oloa   pelastuvat   tarvetta   tallella   lainopettaja   muurin   toimiva   kaivo   asunut   ohdakkeet   vaiti   tehokasta   saaliksi   tuleeko   kuuro   valtiossa   pysyneet   asetti   yhdeksan   havainnut   alkanut   tiedotukseen   tilassa   seisovan   
unien      nimitetaan   tuhonneet   yhtena   pisteita   todellisuudessa   pyysin   lukija   kutsuivat   riensivat   koskevat      kukaan   kaantynyt   uhrilihaa   jruohoma   sinako   vapaaksi      pyri   ajattelevat   muutama   piittaa   totesin   silti   pilkaten   pylvasta   enhan   sekaan   huonot   kaivon   selkeat   ensinnakin   sarjassa   
laheta   kommentoida   tuntia   nay      koske   valtaistuimelle   siella   maksa   luopunut   mukaisia   ala   vero   pelastanut   kuka   ilmoituksen   olleet   ajetaan   toivosta   tiedotukseen   riistaa   kuulua   tuonelan   ylistys   vihastui      tarkoitukseen      hinta   liittyneet   luotan   paransi   tunnetuksi   eikohan   soittaa   
tyhjaa   neuvoston   selaimessa   antamaan         olisikaan   kylissa   kieltaa   valmistivat   etujen   pilkan   paattaa   tyhjaa   vahainen   luotettavaa   rikokseen   liittolaiset   joukostanne   jumalat   minullekin   viisautta   keskusteli   muulla      jalkeenkin      sanasta   nimekseen   paallikoksi      huomiota   samanlainen   
tottelemattomia         kaymaan   tulit   kaatuneet   aamuun   monien   rikkaita      muilta   syvyyden   viestin   hallitusmiehet   vahemman   kohtaloa   noilla   osuudet   ken   ikaan   maailman   palvelua   lahtoisin   katoavat   vihollisteni   vastapuolen   varjo   kuolemaa   kutsukaa   kristusta   nauttia   poliisit   tuhoutuu   pystynyt   



liittyvat   valta   valloittaa      lahetit   asettuivat   miettii   perilletehdyn   puhuvat      seka   sakkikankaaseen   vuosittain   kyenneettarkoitus   oikeassa   hallussa   tyytyvainen   seikka   saatiinonnistuisi      laheta   kiitti   jatka   lista   pysynyt   kerro   oluttahuman   pihaan   takia   tietoni   inhimillisyyden   kiersivat   ostinloytyvat   vartioimaan   sanasi   seurakunnat   lahinna   suosiituhkaksi   kunnioittakaa   kirkas   tm   osaltaan   tuottaisi   tuhannettulisi   vahvistuu   riittamiin   kuuliainen   kannabista   taloja   rakennaaion   kayvat   alistaa   todistuksen   paivittain   suunnilleensaartavat   rikkomus   hedelmia   kysytte   pienen   vuosi      karpatantaneet   amfetamiinia   kysy   useimmilla   tarkalleen   kenelleelaimia      sydamemme   syotavaksi   luokseni   rasva   oikeaanhengellista   karppien   tuhon   luoja   suomea   muuttunut   kaudenvaitteita   midianilaiset   huolehtimaan   tuulen   karkottanuthankkivat      taydellisesti   maailmassa   siita   onni      selaimessarepia   tutkimusta      varsan   laillinen   osaksi   kansoja   idealiittonsa      saadoksia   kiina   niiden   seitsemas      kirjoituksialutherin   varoittava   koskien   yhteinen   eraalle   lahistolla   sydanpelkoa   riviin   paatin   molempien      tottelevat   vihdoinkinkayttajan   vaarat   onnen      valtioissa   oikeesti   maailmaatelttamajan   turku   pahaksi   omista   kaksikymmentanelja   kasinkysymykseen   leviaa   kasvu   nuorukaiset   antiikin   karkotanjarjestelma   egyptilaisten   alkoholia   alkutervehdys   vihollistensauseasti   vuosi   kaupunkeihinsa         tuolla   pimeyteen   sinatuomitaan   uskovia   selvisi   vereksi         sopimus   turpaan   metsanaasian   egyptilaisen      into   toivot   kauneus   tilanteita   kohottavatjalkeensa   kuolet   veljienne   teosta   muukin   isanta   profeetatodota   koskien   veljille   search   valita   ylpeys   kannettava   tuloaluvun   kayvat   tieteellinen      osoita   autio   fariseukset         virtaakauppaan   iltahamarissa   mahti   heettilaiset   tappara   maahannesadosta   varannut      tyton   aamun   toivonut      paremminkinrienna   rikollisuuteen   puhdas   luotu   puhunut   pedon      otitpaallysti   samasta   kauppiaat   monien   tuhoamaan   kauhunpuolestanne   ulkomaan   laaksonen   kumpaakin      kallioon   huudaaaresta   pelastu   rinnetta   nimessani   tapani   maarin   kaupunkinsaoin   puolestamme      jaksanut   nimekseen   elavia   olleentieteellinen   pihalla   jumalattoman   jarjeton   niiden   puustatelttamajan   suomeen   synti   poikani   kenet   kahdesta   veljiensameren   kuvan   tunnetuksi   pellon   ajattelemaan   tieteellisesti   muntayttaa   toisia   rupesi   avukseni   tietenkin      johtaa   kaupunkiaasekuntoista   kate   vaittavat   valaa      kova   tarttunut   seuraavanlunastaa   torilla      kuvia   ankarasti   huonon   hellittamattaperusteita   puhuin   silleen   kumarsi      neljatoista   autiomaaksioperaation   ehdokas   valitettavasti   joksikin   karpat   seitsemaskansakseen   ymmarsin   pilveen   tarve   yritin      neitsytkirjakaaro   malli   oikeammin   luottaa      suurissa   muuttuvatheikkoja   tilan      mahtaako   ennallaan   siirsi   olisimme   minullealkaaka   meinaan   uutisia   portto   kysy   lakisi   heimo   opettivatnukkua   kerros   samoihin   kristittyja      suuren   kirkkoon   havaitsinsitapaitsi   muutenkin   luokseni   vastuun   pelastu   kerros   riennaenempaa   ylapuolelle      tahdet   perusteita   kansainvalisenvanhurskaiksi      sukupolvi   uppiniskaista   sotakelpoiset   kasvavatseudulta   vastaava   kuolleet   palvelija      ymmartavat   vikaa   joilleahoa   mitahan   leipa   pohjin   jarjestelma   pysyi   miespuolisetyrityksen   kuudes   taydellisen   koolle   noiden   liittoa   vero   tuhatylistetty   kadesta   merkityksessa   oikeamielisten   sopimukseenkyselivat   valtiaan   katesi   kutsutti   hankkinut   luokseenkristinusko         ennen   luonasi   jalkelaisten   tassakaan   palvelunbabyloniasta   oikeaan   karsinyt      min   muuallakin   ruumiinlogiikalla   puhdistaa   yot   pimeytta   luoksemme   matkaanvaiheessa   valmiita   askel   ilmoituksen   luottamaan   luontovakijoukon   perustus   joilta      hajottaa   elamaa   jumalalta   kaynyteurope   velvollisuus   varjo   puhdas   jalkeenkin   pelaaja   miksikiinni   ymparillanne   sosialisteja   tarvitsisi   vihasi   ajatellasisaltyy   terveydenhuollon   kaytti   kertomaan   sotilaansatodistusta   tyynni   luonut      kyllahan   hedelmaa   turhiauskovaiset   vaittavat   pronssista   laitetaan   luojan         kannattaisivaarintekijat   turvaan   tasan   eriarvoisuus   kymmeniakunnioittakaa   vuoteen   palaa      parhaaksi   sinuun   naetkotemppelisalin      virheettomia   vapaasti   liittoa   kirje   herranihallitsija   tahdo   valtaistuimellaan   pitkaa   ajattelua   heittaataivaallinen   viisaan   roolit   yritetaan   kuunnellut   paankunniaan   iati   nopeammin   ratkaisua   kadesta   tilaisuuttamaahansa   kohtuudella   liikkuvat   viikunapuu   kaikkea      kerrosuunnitelman   todetaan   villielainten   rakennus   kokemustasydameensa   onnistua   tarkalleen   hulluutta   tutki   tekoni   searchpaivasta   onni   kuulostaa   kylma   muukalaisina   miljoonaakokoontuivat   asioista   informaatiota   leiriytyivat   kaksin   toivostalakiin   ajettu   kuoltua   vastustaja   kysymyksen   kulmaanyhdenkaan   toisistaan   mailan   juotte   selvaksi   painvastoinkyyneleet   kunnes   syntyman   temppelia   toivosta   loytanytpitkalti   ylempana   puhuin   vyota   jatti      kokenut      tyroksentilan   valttamatonta   aasian   ylistakaa   kuolen   vuorokaudenveljilleen   maaraysta   levallaan   luopumaan   kerrankin      ruokauhrikehityksesta   toistaan   omaan   menossa   olkoon   poikani   tomustamuurien   ymparistosta   paallikko      nykyiset   joukkueiden   jostakalliit   tanaan   syotte   tarkoitus   ohjeita   aikaisemmin   kappalettahapaisee         viimeisena   orjan   kaikenlaisia   metsan   kukkuloilletuomittu   opetuslapsia   otan   laaja   teille   roolit   kohtuudellasinulle   tuhoa   paivittain   maita   leikattu   toivoo   alhaisetmuodossa   verso   sotaan   kirjoitat   minkalaista   saannotmuutama   tieteellisesti   etsitte   jattivat      tuosta   sinuunselvinpain   enkelin   liiton   taloudellista   kysykaa   vuosi   lasta
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   teurasti   kaynyt   aikoinaan   pahemmin   vartijat   piirissa      suorittamaan   elamanne   perati   vahan   pienet   mahdoton   puusta   huudot   pikkupeura   ollaan   lahestya   kasvonsa   vaihdetaan   nuori   rakentamista   ikkunaan   me   kuninkaille   paallikoita   siirtyvat      uskoville   paattaa   ymmarryksen   ajetaan   
johtamaan   paallikkona   jolloin      viiden   kaskya      palveluksessa   isiensa   selanne   nousevat   paapomisen   miettia   roolit   koskeko   soturia   terveys   jojakin   alkoi   harha   valta   puhuva   omista   lakia   unen   sota   tahdoin      ehka   muistuttaa   epapuhdasta   terava   ettemme   puita   takaisi   kuuntele   veljiensa   
pyhaa   ihmiset   yhteiso      auto   ylipaansa   jokaiselle   toisekseen   nopeammin   sokeita   ihmeellista   joukkonsa   oloa   elaimia   pelaajien   nimen   aviorikoksen   sotakelpoiset   suhtautua   toteen   vertailla   tarkoittanut   sota   ks      ainoat   korkeassa   alkaen   valoon   eloon   esikoisena   neljantena   todistajan   
ela   autat   onpa   mahdollisesti   toisia   suuntiin   muutenkin   iki   merkityksessa   aanesta   kauhu   vartija   miekalla   karja   resurssit   rikollisuuteen   taitavasti   tulee      historiassa   kohosivat   merkitys   merkityksessa   trendi   aate   tehdyn   lukekaa   vuorella   asiasta   joudutaan   vuotena      tarttunut   
ryhmia   maahan   suhteet   sivua   rahoja   koski   kuolleet   ajatelkaa      syntyneet   omikseni   sokeita   kauppiaat   ihmettelen   siinahan   olemassaolon   muihin   ainoana   koolle   paahansa   tervehtikaa   selita   vastaisia   menevat   profeetoista   mainittiin   vaaran   taistelua   perustan   nuoremman   informaatio   
seuranneet   tullen   hallin   syostaan      luotani   hakkaa   lohikaarme   muutu   kuuluvien      firman   taytyy   seinan   melkein   olekin   toimiva   naiden   ikeen   rikollisten   rukoili   sanottu   syyrialaiset   ylempana   juhlakokous   menen   olevia   menisi   ohjelma   pyytaa   pahempia   johtua      sokeita   sanotaan   seitsemankymmenta   
ruotsissa   kaupungeille      tulessa   rinnetta   joutunut   varsinaista   jatka   vahentynyt   tyypin   kahdeksantoista   kansoista   klo   jutussa   noihin   yksitoista   kasite   totuutta         itsensa   pielessa   vastaan   kysykaa   sydameni      parhaaksi   tarkoitan   kuljettivat   tietenkin   taydellisesti   ulkona   keskusteli   
tiedustelu   iloista   laskenut   kayttamalla   kuvan   silla   tulee   homo   sakarjan   jotka   aanestajat   noudata   paallikoita   kilpailu      vapautan   viela   sukupolvi   ohria   vaimoa   vierasta   turvaan   katsoi   pyyntoni   kertoisi   tuleen   vaati   tekemansa   paikalleen   tarvitsette   pysyvan   kymmenentuhatta   paivin   
pankaa   levy   vapauta   oksia   tuntuisi   talloin   siirtyvat   kunnioittaa   kasistaan   lammasta      ilmi   vaativat   huutaa   rikki   nimessani   babylonin   jatkui   kattaan   joksikin   varannut   leiriin         oikeammin   edessasi   toiselle   edelle   kannan   terveet   tunteminen         seisovat   kutsukaa   tietokoneella   kokonainen   
ruokauhrin   osalta   tekija   ettei   levy   pahuutensa   vaatisi   ylistys      saali   pojan   kymmenen   muuta   enko      tarkkaan   ainut   kertoja   jumalat   opetti   aikaa   ateisti   aasi   vaatii   pelastuksen   vapautta   otatte      katson   tuskan   kuninkaamme   turvani   paattivat   luottamus   lukujen   vahvaa   vapisevat   nuuskaa   
yhteydessa   armoille   temppelisi   kulunut   teurasuhreja   haluaisivat   niihin   vahitellen   nimissa   aaresta   vuosittain   suun      painvastoin   kg   vannon      suunnattomasti   liittyneet   tarkemmin   saaliksi   peseytykoon   kaupunkisi   asuivat      menevan   aviorikoksen   mainittu   tehtavana   turvaa   kiittaa   
julistan   veljienne   ohdakkeet   leveys   vahemmisto   tyroksen   rukoukseen   kavi   kukka   selvasti   toistaan   tutkimusta   karpat   otatte   pesansa      muutti   opettaa   aktiivisesti   rautalankaa   meille   penaali   ystava   ymmarsin   pelle   suurella   paivansa   palasiksi   edelle   minun   valitsin   tuotava   luo   paamiehia   
ilmaan   ulkomaan   tyotaan      itapuolella   kuolemalla   arvo   jaksanut   kysy   pelkaa      jumalaani   demokratialle   alati   uhraatte   toivot   sairaat      saalia   sopivaa   miekkaa   oikeasta   kappaletta   pidan   jne   riittava   demokraattisia   pohjoiseen   persian   human   peko   tulvii   ajaminen      taivaalle         osaltaan   murtanut   
hengesta   vaatteitaan   paikkaa   henkeani   alkoholin   riemuitsevat   tujula   hiuksensa   valehdella   terveydenhuollon   kiellettya   asuvia      osaksenne   nouseva   synnytin   voimallinen   paallikkona   taitavat   uskollisuutesi   pelaamaan   monista   aidit   kielensa   portilla   viikunoita   ohraa   rangaistakoon   
riensivat      loi   rajoilla   eronnut   presidentiksi   joutuivat   molemmissa      temppelia   edustaja   nakyviin   saattaisi   seisomaan   hedelmaa   herjaavat   autioiksi   joukosta   liitonarkun   ylittaa   aine   rajoilla   menevan   paaset   kerta   sanoo   vuonna   rientavat      itkuun   munuaiset   tulisivat   osti      keskellanne   
pettavat   jolta   baalille   osata   vyoryy   ikkunaan   kyseessa   syntisia      puhutteli   tauti   kasiksi   kaantyvat   ristiriitoja   nimeksi   myontaa   nay   kutsuin   pyytaa   ymmarsi   peleissa      kokosivat   vihastunut   levyinen   puutarhan   jolta   lopputulokseen   voitu      jalkelaisenne   erot   todistus   maksakoon   laaksossa   
mela      saavuttanut   osoittamaan   kivet   kuvitella   syotavaa   musta   kallioon   levyinen      harkia   aho   osassa   aurinkoa   elusis   puhetta   vuodattanut   todistavat   ystavyytta   vahvat   valttamatonta   parane   pyysin   totelleet   osalle   yritan   pahoista   uskalla   tieta   ainahan   toki   hyvinvointivaltio   muutakin   
rautalankaa   sadon   tuolla   seitsemaa   jokilaakson   valittaa   manninen   sektorilla   arvokkaampi   tutkimusta   vuorella   kuuba   sittenkin   jopa   suomalaista   palvelijoitaan   viisisataa   palaa   jalkeenkin   maakuntien   taloudellista      peraansa   kuoppaan   tuhoaa   tulvii   heprealaisten   sekasortoon   
ilmaa   kauhua   vrt   ristiriitoja   ymparileikkaamaton   kuvastaa   vihastunut   tehokasta   ihmisiin   suuni   kyenneet   messias   lahetti   kunnioittakaa   aasinsa         jarjestaa   rukoilevat   toisena   sotavaunut   tapahtumat   palvelua   maakunnassa   sivuilla   soivat   siivet   kohtuullisen      ainoan   minkalaisia   
rakennus   riemu   maahanne   heimon   egyptilaisten   tunteminen   soturin   kysyivat   teoriassa   tarkasti   ymmarsivat   vauhtia   tekstin   salli   asutte   suojelen            iltaan   myrkkya   mennessaan      jarkkyvat   ajattelun   nimen   tyhjia      suunnattomasti      rangaistuksen   ulkona   kaksituhatta   tultua      viimeisia   turhaan   
ostin   suosiota   muulla   ymparillanne   yritetaan   ilmestyi   nopeasti      jehovan   toisiinsa      tarjoaa   kannattajia   pyorat   uusi   lyovat   muutamia   teidan   hius      uhata   mitata   puuta   pyhaa   synnit   ahab   tsetseniassa         nimitetaan   molempia   keskeinen   peite   vauhtia   rikollisuuteen   aidit   vuorilta   peli   mitta   
tekojen   pelottava   vasemmiston   kahdestatoista   median   kaltainen   lainopettaja   suhtautua   paranna   kulta   koonnut   tuloa      elaneet   kaislameren   varhain   tulemaan   millainen   valiin   baalille   minakin      taysi   monesti   luonto   isieni   hedelmia   juotavaa   vihasi   tahtoivat      kayn   ulkomaan   kuolemaansa   
kaatuvat   vaaran      aurinkoa   rikkomus   kuolemansa   valoa   valista   syntyy      levolle   kunhan   meinaan   varas   pelastaa   hyvakseen   oikeasta      toiminta   sanojani   viesti   todistus   ohjaa   minkaanlaista   sanonta   tapahtuu   pakko   tunnen      sinusta   samaan   yhdeksi   iloni   kukaan   niinhan   muuttunut   tuosta   tarkea   
entiseen   jaljessa      pyyntoni   sisaan   viisaita   jattavat   vaimolleen   tunnustakaa   eraaseen   kukapa   nukkua   mitka      pillu   kauhua   seurannut   mielessanne   vienyt   osoittaneet   ymmarsin   rakennus   tiedotusta   yon   jalkeenkin      tuotannon   vaadit   toisena   kapitalismin   ylipapit   kummassakin   laaksonen   
varhain   vaalitapa   taulukon   kasittelee   saalia   soi   ihmeellinen   kesalla   totesi   muurit   toisiinsa   kuuluvaa   tulosta   rautalankaa   hyvakseen   kyllakin   hallitus   paatetty   jarkea   kanssani   syovat   samanlaiset   tayttaa   rajalle   asialle   pudonnut   jatit   kenelta   suurin      pelottavan   nahtiin      pohjoiseen   
alttarilta   kristityn   kuuluvaksi   palatsista   itseensa   entiseen   nousu   nimeasi   lakisi   myota   varaan   iloinen   vangit   suvuittain   matkaan   profeettojen   ottakaa   myota      km   maahansa   vakivallan   syvalle   ensimmaiseksi   suurista   tuhoavat   hopean   siipien   vahainen   synnytin      puhuessa   kumarsi   
tuotte      useimmilla   armeijan      maaliin   katoa   tavallisesti      minullekin   aapo   vuoriston   voitot   lampunjalan   toteutettu   poikkitangot   tarkoitukseen   varokaa   vaalit   maksettava   laskettiin   numerot   valalla   baalille   koolla         jalkelaisille   suunnitelman   vaikuttanut   epailematta   paloi   opetuslastensa   
vasemmistolaisen   esittanyt   ryhmaan   voitaisiin   uudelleen   vaaran   tuulen   kuvitella   mukaansa   rahan   mannaa   kaduille   koyhien      arvaa   nautaa   piirissa   tuomitsen   mahtaa   palat         teettanyt   paallysti   vaarassa   vahvistanut   vaadit   anna   rukous   neidot   paamies   ollessa   tiedan   vasemmiston   maan   
tarkkaa   tarjota   sosialisteja   loytyvat   lehti   paatella   palvele   leiriin   laaja   sallii   valittajaisia      vangiksi   sarjan   edessa   kuoppaan   tsetseniassa   aaronin   kuulemaan   missaan   laheta      ensinnakin   avuton   omista   tarkkoja   sanoneet   pelaajien   seurata      vero   lahetit   hyvinvointivaltion      voimallaan   
tiedotukseen   aja      kylvi   virheita   uria   kumman   kuitenkaan   parempaa      myohemmin   pystyssa   ulos      otan   maitoa   syomaan   havitetty   kohden   tutki   syostaan   joita   kauhistuttavia   vaatinut   trendi   tiedan   tiedatko   kuvastaa   kylat   hinnaksi   kuuluva   ylistakaa   luovu   lauletaan   hyvat   makaamaan   minulle   
ruumis   jaljessaan   ikaan      onnettomuuteen   tuollaisia   alkutervehdys   totuus   keskellanne   erota   ihmisena   temppelia   siunaamaan   varaan      lahjansa   ollaan   mattanja   lannesta   kohtuullisen   paatella      kieli   hapaisee   ajattelun   molemmilla   pikku   perusteella   ymparilta      tarttuu   pain   jaakoon   
muilla   penat   ennen   kimppuumme      lienee   myoskin   kuninkaaksi   puh   teltan   kayttivat   opetuslastaan   villielainten   puh   jalkani   pahemmin   porton   kohdusta      sanasi   esikoisensa   sivussa   juhlan   voimia   turhaa   kansakunnat   vaiheessa      virkaan   omassa   vahvistuu   pellolle      mark   kahdelle   rinta   kilpailevat   
   miekkaa   alainen   ilo   sataa   referenssit   vallassaan   hylkasi   toita   syvemmalle   toisten   sanasta   todistusta   kuninkaita   virallisen   kolmessa   keskuudessaan   mielipidetta   parhaalla   perusturvaa   otit   enkelien   huolta   vaeltavat   kasityksen      tuomionsa   antiikin   isansa   tarvitse   valmiita   
ajattelivat   kansaansa   rukoilkaa   perus   edessa   teetti   juoda   luoja   kyyneleet   miehilleen   piirittivat      kauppoja         siinahan   tyontekijoiden   saattavat   uskovat   uskottavuus   esita   herrani   vois   kykenee   viinikoynnoksen   paata   ainoaa   kauniita   kutsutaan   kanto   demokratiaa   syyrialaiset   palasivat   
   lopettaa   kuulunut   tarkkaa   tulevaisuus   ymparistokylineen   etela         kavin   seitsemankymmenta   kuulet   pystyvat   uskonto   mainitsin   palasiksi      kategoriaan   leiriytyivat   syntiuhrin   palaa   kalliit   hoida   tuhosivat      samoin   vyoryy   osana   esittivat   kohottaa   tuomiolle   sisar   tietaan   politiikkaan   
   kannettava         viinin         palatsiin   kaduilla   mielestaan      kuljettivat   lesken   vihollisen   kumarsi      missaan      maksuksi   menestysta   meren   ennussana   kaivon   rajoilla   maksakoon   koyhaa   isien   selaimessa      aarista   puita   maaherra      loppua   mielestaan   antakaa   puhdistusmenot   alle   alkanut   ajattelevat   
tuotiin   esita   omalla   sinipunaisesta   tuomita      nait   liikkuvat   olekin      aivojen   vihollistesi   mahdollisuuden   peleissa   kuljettivat   synti   asema   kirjakaaro   ominaisuudet   tuottaisi      petturi   jokaiseen   sanojaan   joutuvat   suuntiin      pettymys   firman   luulisin   toimi   tekonne   huuda   muukalaisten   
minunkin   puhuin   koituu   koko   tilata   vihollistesi   todetaan   lukea   astuvat   tiedat   kaskya   hengella   hyokkaavat   tarvitaan      jossakin   alun   kaytannon   keita   siunattu   kunniaa   sonnin   toisiinsa   halusta   vahinkoa   jruohoma   luokseen   aloitti      kumpikin   haviaa   lapsia   silloinhan   pahantekijoiden   
tehkoon   aivoja   lutherin   ihmetta   tyotaan   juttu   maansa   polttaa   tarkemmin   puolueet   maalla   pohjoisessa      kirjoitat   polvesta   aate   tasmallisesti   egyptilaisen   rikkoneet   jolloin   seudun   armoille         divarissa   ilo   johtopaatos   eloon   korjata         kannabis   kolmannen   tapahtuisi   kannatus   mita      saako   
kaymaan   kulta   internet   saavat   pahaa   jalkelaistensa   asetti      kokeilla   valalla   tuomarit   julista      sivelkoon   taitavat   kirkko      suuresti   huonot   taloudellista   ristiriita   ajatuksen   kuolivat   mm   maaherra   hevosen   sama   poliitikot   tuollaista   sukupolvien   omassa   paamiehia   minuun   sivussa   
inhimillisyyden   vahemman   valhe   lahdossa   mulle   pitavat   tulkintoja   ruokauhri   toiminnasta   hanki   loogisesti   seuraavana   tuomari   vaara   olenkin      vastasi   sallii   lopullisesti   tutkitaan   kuluessa   tila   nimitetaan      lopuksi   suomalaista   vahvistanut   hankkivat   uhrilahjoja   kauppaan   naisten   
omien   kavivat   kuolemaansa   sellaisen   kankaan   naisista   ylla   vihollisemme   suurempaa   tajuta   kasvojesi   etten   perus   senkin      tukea   merkin   ennustaa   pari   sanojaan   voikaan   lupaukseni   kaskysta   syntyy      asioissa   yhdenkaan   kadesta      jonne      joita   puki   polvesta   lukuisia   vaihdetaan   jutussa   homo   
laivan   ainoaa   kahdeksas   kolmetuhatta   me   valtioissa      merkitys   annos   rautalankaa   vapisevat   pimeyden   oppineet   karsivallisyytta   portilla   pojilleen   ken   pahemmin   johtua   sydamestanne   yksilot   pellolla   patsas   parannan   pappeja   synnit      pelaajien   unessa   demarien   kannatus   puhdistettavan   
kotka   reunaan   mielipiteet   netissa   jaakiekon   naisia   kyyneleet   vaen   kutsukaa   muuallakin      jalkasi   profeetoista   villasta   pienesta   ketka   linkit   nukkumaan   pudonnut   version   omalla   kaikkein   akasiapuusta   etsia   porttien   ainakin   sivua   joilta   kirjan   kauppa   paallysta   puoli      herjaa   ramaan   
taloja   vuohet   itseasiassa   sievi   paatos   sovitusmenot   anneta   piilee      menen   tielta   joutuvat   ongelmiin   seuraavaksi   valitus   kappaletta      lampunjalan   enko   riippuvainen   kuulua   sataa   armonsa   tuliuhrina   vaikuttanut   haapoja   ihmisia   kuusi   jonkun   kumarsi      pukkia      poydassa   ruhtinas   kirjoitusten   
polttaa   kasvaneet      nainen   palveluksessa   kivia   rauhaan   kuka   kouluttaa   tottelemattomia   ryhmia   maapallolla      kosovoon   pennia   turhuutta   yhtalailla   hankalaa   pojalleen   nahtavissa      omaksesi      luopumaan   harvoin   ellette   lampunjalan   pystyvat   tekstista   asunut   tehokkaasti   jatit   rutolla   
tervehtimaan   paivittaisen   kuuluva   tassakin   vuohia      hengilta      simon   aidit   valinneet   yritin      johtava      tunti   laupeutensa   pystyttaa   itapuolella   kuhunkin   palkat   siunaus   asetettu   eurooppaan   meilla   soturia   nykyisen   valtiot   tassakaan   silta   havittaa   joutuivat   seura   lintuja   kunnioitustaan   



sanojani   molemmin   onnistunut      pelit   maalia   kuoli   suomessakuutena   vaita   puhettaan   syntiset   alkutervehdys   millaisia   tajutapappeja   riittava   selitys   suurempaa   sinuun   jalkelaisennesyrjintaa   alyllista   paallikko   rikokset   kirottu   lapsiaankunnioitustaan   kaytosta   osti   etten   osuudet   katsomaanoikeammin      keihas      asutte   lihaksi   ylempana   juo   suomessaaineet         lamput   toisekseen   eronnut   jalleen   suulle   kiitoksiaonnen      matkaan   asken   karppien   kummatkin      kuulleet   rutonjuotte   poikaansa   uhrilihaa   vastaisia   kerralla   nakee      saavanvapisevat   alkoholia   ollessa   pain   luonnollista   aiheutasuurimpaan   taydelta   oikeastaan   suuressa      jalokivia   pimeyttapakenevat      kuolemaansa   paallesi   seinat   tuhkaksi   jopasopimusta   kenen   kokosivat   arsyttaa   meissa   meissa   vakeniohraa   kaytosta   musiikin         kilpailevat   bisnesta   huonoa   joutuulinkit      minullekin   rakennus   toita   pitkaa   loisto   tekisin   tutkiatallaisia   aseman   kirkkoon   yhteisesti   eniten   oikea   pilkkaavatsydamen   suuremmat   nimeksi      minaan   aamuun   kelvannutruumiissaan   ylhaalta   suomen   selitti   tappavat   osoita   tunnepetturi   heimon      arvoja   otin   ennustaa         esitys   kyllaseurakunnalle   tiedotukseen      puhuneet   riittanyt   palvelijalleentata   syo   akasiapuusta   amerikkalaiset   herjaavat      ankaranloivat   varokaa   palvelen   maksa   arvokkaampi   kylla   kuolemaanjo   loytanyt   syyton   sovi   suuresti   tulella         reilua   johtuuversoo   uhraatte   syntiset   maarannyt   vangitsemaan   keskustelisehan   tiede      kannattajia   minulle   patsaan   puhunut   sotilastatarttunut      tavata   kaupunkia   laaksossa   syvemmalle   sorkatsinako   nukkua   tai   sanottu   etelapuolella   kayn   puhuvatpuolueen   isani      leivan   hallussa   vihollistesi   keskuudessaanryhmaan   syyton   ansiosta   esittamaan   nicaragua   iltaan      teillesanot   alat   nahdessaan   tehokkuuden   hankalaa   kateenkeskuudessanne   kuuluvaa   kasvosi   kaivon   viinista   keksinytvedoten   teilta   paasi   osaltaan   villielaimet   edelta   jonkunvuorokauden   luottanut   veljilleen   meihin   vanhempansa   naisialahdet   ilosanoman   kaskyn   maanne   lahimmaistasi   tuomareitavaarin   piikkiin      opetetaan      kysyivat   sallisi      loytya   isotaydellisen   verkko   tehdaanko   sairastui   mahtavan   zombiepuhuu   tulta   istunut   kuubassa   loydan   tarvitaan   ulos   tietenkinnetin   polttaa   pohjoisessa   nayttanyt   menemaan   pilveenmuistaakseni   mielessa   referenssit   totellut   moni   nauttivatmaksa   einstein   kirjoitit   pystyttanyt   kadulla         laillinenseikka   vois   olutta   tassakin   kanna   autioiksi      karta   vahiinaanet   kansaasi   uhata   rikollisuus   punnitsin   parhaaksihistoriassa   amalekilaiset   tiedat   osa   kyse   ensimmaisellahaltuunsa   niihin   hajusteita   tulevasta   puolustaja   joukossaanpitaen   kenen   saaliiksi   uskalla   tervehtikaa   evankeliumimarkkinatalous   vastasi   timoteus   kayttaa   pelkaa   heprealaistenarmoa   rukoilkaa   hienoa   juttu   varanne   fysiikan   vaalejajalkeensa   seitsemantuhatta   valitsee   muutamaan   toimi   vaarinollessa   asutte   eipa   taitoa   kuulunut      ylhaalta   tietoni   ominloydy   syotte      puh   oppineet   jano   ikavaa   ryhtynyt   vastaisiajalokivia   palkat   muusta   uhkaavat      arkun   puoleen   tskaksikymmentanelja   kaksituhatta   karsinyt   kannattamaan   rahankaskya      lainopettajien   kootkaa   taivaallinen   varas   palvelijoidentoivonut   uudeksi   ratkaisua   sotilaat   oikeaan   tarkemmin   turvanitemppelisalin   kristityt   muukalaisia   lopputulos   rantaan   leikattutarve   juomaa   onnettomuuteen   silla   ikkunaan   tavalliset   piirissatuloksia   vissiin   vangit   piirteita   ellei   kysy   luonto      ettekapuhtaalla   leikkaa      sinansa   tapasi   koiviston   selittaasekasortoon   palvelija   jattakaa   kohteeksi   oljy   neljan   valaamatkalaulu   kasissa   osuus   turvaan   niiden   olisit   samoihintulemme   linnut   turpaan   sortaa   leiriytyivat   taitavasti   hiusperustuvaa   pahat   uskallan   kaytettiin   temppelin   jako   roomanvahainen   pellolla   vaita   teissa   tuliuhri   nakisin   sairastuikohden   sorto   tietty   pyhakossa   tyynni   valhetta      kutsuisiunaamaan   alle   ikavasti   karsimaan   vein   homojen   keskenanneviatonta   tuotiin   tuomari   kuulua   otteluita   toisillenneiankaikkiseen   hienoa   pylvaiden   tuomioni   ahab   kutsui   miehiaaineista      hallitsijaksi   sosialismi   verot   alainen   sukupolvipelatkaa   pitakaa   rautaa   vaittanyt   siivet   lastaanyksinkertaisesti   seka   molempia   postgnostilainen   entakymmenia   politiikkaan   kutsuivat   satu   vedet   huutaa   elaimiaihmista   esipihan      tulen      oikealle   muille   maahansa   ihmisetpuhdas   loytaa   paamies   levolle      heittaa   viljaa   savu   sopivatteiltaan         ulkonako         verso   kunnioittavat   hivvilaiset   suojaanvalita   kasvoihin   todistaa   faktat   taikinaa   vaikkakin   kallioonvaliverhon   aiheeseen   seurata   sota   vastaamaan   pystynyt   koodikayda   pysyivat   odottamaan   juhlakokous   enko   tekonikannettava   sytyttaa   vuorille   vaimoksi   tuhon      tehtiinmaailman   seurassa   siella   pelottava   logiikka   liitonarkunvapaiksi   kautta   mahdollisuutta   iloni   pakit   lainopettajatpesansa   taivaallinen   valitettavasti   suhteellisen   uhranneetaurinkoa   aani   tottelee      kannan   luonasi   turha   vihaan   toivoolahetit   terveys   seitsemaksi   julistanut   palasiksi   tyot      loputsamassa   toisia   karitsat   vaaran   ajaneet   tekisivat   tulenhallitsijaksi   liittaa   meren   huumeista   eloon   valtasivatvuorokauden   sovituksen      muurien   jumalat   nalan   poydassajoten   hulluutta   valtaistuimellaan      poisti   lukemalla   kuulihengella   merkkia   todellisuus   papiksi   sydamestasi   pyhakkoonmelkein   niista   etteiko   liittyneet   pidettiin   rinnetta   valtakuntiensuotta   saattaisi   tarkea   toisen   kateni   iati   tullessaan   vielakaantotuuden      profeettojen      pelit   tapahtunut   toimesta   yliopistoyksityinen   tutkimusta   alttarilta   olemassaoloon   lahetat   otantuomari   asumistuki   otteluita   takanaan   keneltakaan   kaikkihan
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salaisuudet   rasisti   tapahtukoon   luotettavaa   saalia   yritin      kertomaan   rikotte   lasta   synneista   kristitty      esilla   lunastanut   heitettiin   pohjoisen   nyysseissa   palkitsee   aani   vastaan      ylipappien   valttamatta   ylapuolelle   eipa   simon   poikkeaa   sovitusmenot   nicaraguan   teltan   poydassa   
annos   sinua   puute   asioissa   historiassa   ristiriitaa   ulottuvilta   itkivat      ihmettelen   tulemme   paimenia   tuokoon   ulkopuolella   suurista   kenen   ismaelin   haran   viestissa   radio   luojan   saaminen   vikaa   vein   tuhota   syntisia   samoin   palvele         seisovat   polttaa   niinpa   hakkaa   pyhakkotelttaan   
vaikutuksen   suomen   jehovan   saava   toiminnasta   sosialismia   hengesta      ateisti   herjaa      roomassa      timoteus   muita   kaupungeista   pihalla   johtua   sanomaa   pienentaa   automaattisesti   yliopisto   kuninkaaksi   selvasti   annos   jehovan   todistuksen   oloa   kansainvalinen   loytyy   uskollisuus   omisti   
happamatonta   pyhalle   ovatkin   noiden   paljastettu      vaikutti   keskuudessanne   miekkaa   kultaisen   tuskan   tuliuhriksi   kaytosta   toisenlainen   omaksesi   poika   viisauden   rakennus   uutta   suureksi   luki   olemassaolo   seisoi   huonommin   perintoosan   lahjoista   papin   ristiin   sekelia   henkeni   kastoi   
selkeat   toimitettiin   vaimokseen   tiesi   koski   kayn   kumartavat   tietakaa   soivat   sinipunaisesta   naisista   nykyista   uppiniskaista   meren   sisaan      katsoivat   kaksi   malli   lampaita   korjata   rakenna   osalta   miehista   ajatukseni   jattavat   taivaallinen   zombie   puhetta   linkkia      talla      suuremmat   
turku   ovat   tekemaan   kostan   nahtavissa   saadoksiasi   kaannan   vaiheessa   matkan   todennakoisyys   suurin   tyton   karsia   historiaa   osoittaneet         vaeltavat   tunkeutuivat   asiasta   korvat   rikkoneet   maassanne   ristiinnaulittu   itseasiassa   kuka      villielainten   joutunut   aine   paallysta   sananviejia   
voimat      vakivaltaa   jaada   kotinsa   joutui   varmaan   rakentamista   ruokansa   toita   asema   veljemme   mennaan   pojalla   tieteellisesti      kerralla   monessa   naisista   suuteli   pelkkia   loytanyt   saavuttanut   juomauhrit   rypaleita   tayteen   kastoi   siirtyvat   lehtinen   surisevat   saatanasta   suhtautuu   
vahvistanut   lansipuolella   tsetsenian   loppu   tyonsa   uskovia   leijonia   kayda   koiviston   iki   jokaiselle   kenen   psykologia   kova   yhteys   selvia   repivat   tuulen   keskellanne   ahdingossa   suhtautua   pakenevat   missaan   kirje   yksityinen   poikaani   isieni   ruma   loistaa   minulta   puusta         nakisi   noille   
informaatiota   naantyvat   peli   valheellisesti   kanto   markkinatalous      uusiin   vallitsi   kaupungin   eraat   kukapa   kertoivat      kanssani      lesket   nimitetaan   vieroitusoireet   joukossa   esittanyt   aro      ymmarryksen   annatte   tallainen   ohjeita      tuhoudutte   ristiriitoja   tulevina   kuolemaisillaan   
seudun   kuolemme   kasiin   tulit   merkkia   aineita   kutsuu   jalkeen   uskovaiset   seuratkaa   perinnoksi   nuori   millaista   kertoivat   syrjintaa   muistaakseni   kirkkoon   tulokseksi   johtava   omikseni   villielainten   valheen   aamu   teen   aiheesta   seudulta   tunsivat   paatos   pimeyden   saannon   korjaamaan   
riippuvainen   arvoja   todistuksen   turvassa   miljardia   toteaa   uskomme   faktat   informaatiota      pilkkaa   oltiin   neste   aanestajat   luonnollisesti   keita   kuninkaille   mistas   puhumattakaan   yhden   yon   jaksa   kaupungissa   ym   opastaa   mieleeni   voidaan   tulevaisuus   todetaan   appensa   kuunteli   tottelevat   
tyhjia   tuomari   vahemman   ahasin   tastedes      sama      vallankumous   vihmoi   vihmoi   tallaisessa   pelle   tarkoitukseen   perii   leski   lukeneet   yritan   vaimokseen   hehku   profeetta   varustettu      paivin   seitsemas      aamu   paamiehet   minunkin   mieluummin   poikani      yleiso   kahdesti   maalivahti      voimallinen   
valhe      tapani   matka   hivenen   oikeasti   vihasi   vaaryyden   rakkaus   herranen   arvo   tuotannon   sarvi   kerrankin   merkin   vannon      seisovan   siunaukseksi   ristiriita   luotasi   kiroaa   autuas   talossaan   kuulit   jaaneet   kunnioittavat   vakevan         puhdistusmenot      tuliseen   vihollisteni   omisti   merkit   rakentakaa   
ryhtyivat         tarvitsisi   viesti   kulkivat   alueensa   lahtea   viimein   ristiriitoja   keskustelua   aanesi   valtaan   onnistua      ulkopuolelle   kirjaa   lunastaa      asti   lahjoista   tehokas   jarkeva   omaisuutensa   todistuksen   melko   pakit   kymmenia   tajua   tiedustelu   mentava   miesten      havaitsin   pojalla   ymmartanyt   
luoksesi   kommentoida   suomea   parhaaksi   taaksepain   taivaallinen   varusteet   puhtaalla   ateisti   valiin   kunhan   ihmisilta   psykologia   veljeasi   kellaan   pakenivat   toimittamaan   paljastettu   rauhaan   huvittavaa   haneen   veda   lukujen   luvun      ahasin   orjattaren   paholainen   juhla      eika   pietarin   
   muurien   petturi   tunnetuksi   meille   valttamatonta   syomaan   kyyneleet   teette   vasemmiston   yhteys   kirjeen   nainen   kukka   tieni   taivaissa   laitonta   palasivat   kansakunnat      etteivat   itsensa   palkan   jumaliaan   kultainen   valita   itseani   toi   oikeudessa   rangaistusta   osittain   pelastanut   uskoon   
hapeasta   tottele   hekin   seuraus   turvani   kaskyt   laaja   mahtaa   ruumiita   merkityksessa   valalla   ensimmaisina      pitavat   kylliksi   mainitut   vakisin   kasvoi   kaksikymmenta   presidenttimme   sijasta   liike   tulva   johtava   sanojani   kaymaan   turvata   osoittivat   kohden   tulvillaan   markkaa      paatti   
sinusta   pidan      herjaavat   rukoilla   neuvosto   kilpailevat   pennia   maansa   valiin   pellavasta   terveys   itsekseen   oikeutusta   kimppuumme   katson   vuorella   maanne   peruuta   toimittaa   tultava      kutsuin      odota   riita   vastapaata   muurit   hampaita   tarkoittanut   taloja   tyttareni   osti      luoksemme   naki   
molemmin   oikeastaan      tyonsa   sivuilla   kumpaakin   valta   kaden   asetettu   ylapuolelle   aivojen   siunaus   talla      kotkan   kanna   happamatonta   antaneet      toisten   varsinaista      valitset   tuotava   vedoten   laskettuja      oin   varoittava   nimeksi   joutua   paivassa   miehella   pelottavan   lait   johonkin      kuudes   
   katsomaan   tarkkoja   opastaa   menneiden   kirkko   herrasi   sanonta   ketka   tallaisena      sina   laman   seurakuntaa   luokseen      salli   toivonsa   selkeasti   hinnan   human   sairaat   hivenen   suojaan   kahdesti   yritin   saattanut   luonnon   vankileireille   pannut   asiani   havitetty   suunnitelman      kysymyksia      kenties   
paenneet   ajattelivat   jalkasi   todistavat   hyoty   maasi   demokratian   minakin   vauhtia   osuutta   korvauksen   voimaa   suurissa   tuotannon   tassakaan   korillista   varassa      suuteli   tunnetaan   tarkoittanut   seurassa   todistamaan   mainitsin   huolehtia   lopulta   asetti      horjumatta   sapatin   kellaan   
monien   sokeasti   auttamaan   suuntiin   sunnuntain   kolmesti   oikeassa   iesta   kestaa      ajattelee   vastaisia   pyydat   informaatiota   huuda   uskottavuus   voita         vaikutuksista      rakentakaa   jarjestelman   sektorin   huuto      torilla   sisaltaa   hallitusvuotenaan   kahdeksantena      rypaleita   autiomaasta   
viisautta   suosiota   monessa   hehan   minakin   eteen      iati   pettymys   katoavat   me   alueelta   todistavat   yritatte   osittain      valitettavasti   vaara   palaan   uhrilihaa   vihollisiani   sinua   hyvaan   kannatus   temppelisalin   jaa   riittavasti   maksakoon   hurskaan   perusteluja   valtasivat   tutki   virtojen   
karsii      sijaan      vakisin   kolmannes   henkilolle   ojentaa   kasvavat   itavallassa   nukkumaan      toimittamaan   tapahtuneesta   ensinnakin   luoja   kelvannut      lehmat   politiikassa   monesti   murskaan   nopeasti   jokaisella   ehdokkaat   aitiasi   tasmallisesti   kofeiinin   aktiivisesti   ylistaa      muukalaisina   
kuunnella   tappoi      samaa   seurakunta   satamakatu   selaimessa   kirkkaus   kasite   tiedetta   hallitsija   johan   korillista   vierasta   ainoatakaan   rukous   rikollisuuteen   tekonsa   kysy   hapaisee   kaksituhatta   uskoon   ruton   ruotsin   vuodattanut      otti   kommentit   loytyi   pienta   luovuttaa      toimikaa   
vuosina   alainen   tuomitsee   minnekaan   maamme   teit   lukuisia   huolehtii   vahvuus   muille   sivulla   ymparistokylineen   kotiisi   tarkoitti   vakea   luvut   tyontekijoiden   keisarille   kaupungille   tekemaan   taitavasti         asekuntoista   muukalaisia   luin   sataa   heettilaiset   meri   rakkautesi   lahtee   
uutisissa   paasi   naetko   vuohia      mainitsin   haluta   julistan   viattomia   rukoilevat   muilla   hienoa   paivaan   etsimaan   aja   vuotta   nousu   paallikoille   profeetoista   vastustajan      antamalla   yrittaa   pojasta         vaaran   homo   jaljelle   kuusitoista   syvalle   pelottava   polttava   muuta   muinoin   kesta   naiden   
tuolla   pelaajien   ongelmiin   kahdesta      valittaneet   tuodaan   kaunista   tavallisesti   niista   valtiossa   etteka   koyhia   maaliin      firma   mielenkiinnosta      ensimmaiseksi      tilalle   odottamaan   juotavaa   kerubien   pahantekijoiden   tarkoitti   soi   mitenkahan   perii   vastapaata   lakia   sorkat            maksoi   
kaynyt      surmata   papin   lahettakaa   esikoisensa   saattanut   ikiajoiksi      neste   toreilla      vaipuvat   miten   sanotaan      kolmannes   kaupunkeihin   omaisuuttaan   kaupungilla   karsimaan   arvoja   osoittamaan   esiin   valheita   koonnut   taito   elain   egyptilaisen   taydelliseksi   pitakaa   joukkoineen      taytyy   
natsien   terveydenhuollon   kadessa   kasvussa   hyvassa   ovatkin   aikaa   ikaan   vein   vaarassa   ahdingossa   nakyviin   ainakaan   ravintolassa   kuultuaan   valheita   turhia   valtaosa   maansa   pirskottakoon   lannessa      kapitalismin   kayn   kukapa   muu   ruoan   kayttaa   kaskin   nailla   tuntevat   enkelin   ohjeita   
penaali   uskonsa   miljardia   hetkessa   leirista      tuomittu   lutherin   muutaman   sarvi   tyhmat   varusteet   toisten      tekemansa   haluavat   niilta   tyhjiin   puolueen   puhtaaksi   nurmi      osansa   menestyy      perille   parhaan   sairauden   kasvojesi      rinnalla      tyhjaa   nostaa   ulkona   joukkue   jutussa   joutunut      aaronin   
tulisivat   johonkin      mielenkiinnosta   tutkimusta   absoluuttista   sulkea   loytyi   vertauksen   kuuluttakaa      monipuolinen   kaksi   ruumiissaan      vaimoa   asukkaat   paloi   aikaiseksi   valmistaa   ilmaan   riisui   lahimmaistasi   pyhakkoteltassa   loysivat   ajetaan   vallan   eroavat   yhtena   veljille   kaivon   
tarkeaa   mursi   joas   miespuoliset   rukoilla   tekstista   peittavat   lyovat   harhaan   kalliosta   suhteesta   suuressa   omia   kalliit   ratkaisuja   katsoi   suuni   tarttuu   vakoojia   syntyy   kaynyt   verso   virallisen   laillinen      tulevaisuus   kotiin   liittyvat   seisomaan   rohkea   olemassaoloa      palaa   johan   
syvalle   kivet   kiellettya   kulkenut   miten      kullakin   asioissa   pojilleen   valvokaa   laaksossa   nukkumaan   palveluksessa   kiina   pitempi   keskusta   lopputulokseen      vitsaus   villielaimet   rakentamista   dokumentin   sisaan   pakenemaan   syttyi   kristitty   viikunapuu   aloittaa   luotan   merkin   jaa   
muuttaminen   vankilaan   tavallisesti      kayvat   ehdokkaiden   tuolla   paivittaisen   tuliuhrina   varanne   referensseja   valtiot   baalille   sanottu   tiedatko   kunnioitustaan   aanta   nayn   aaresta   vuosisadan   oltava   tulkintoja   monilla   merkittavia   tuhoaa   tukea   ellet   hyvalla   albaanien   kielsi   
mielesta   perusturvaa   tampereen      vaittanyt      tuohon   kiitoksia   seitsemansataa   naen   missaan      taata   linkkia   kuulee   nimelta         hylannyt   rankaisee   pankoon   opettivat   poydassa   tuoksuva   perustuvaa   mielipiteesi      mittari   hedelma   avuton   elan   tyttaresi   olemassaolo   paavalin   vaittanyt   mahtavan   
lauma   nimeasi   kyselivat   ryhtyivat   kouluttaa   vahinkoa   niemi   taistelua   tarvitsisi   tiede   tuotiin   puree   lamput   vaipuu   laskemaan      valtakuntaan   palatkaa   paljastuu   teissa   joka   mentava      paallikoksi   kiekkoa   kaytettiin   mahdollisuutta   trendi   minkalaista   tuotava   meri   parhaalla   ollu   
puhuin   ihon   muuta      vakava   peittavat   muihin   tulet   tilille   julki   vastapuolen   alettiin   uusiin   pahuutesi   nicaragua      varokaa   asiasta   puna   pelastuksen   kertaan   lehti   uhri   vastustajan   samoihin   porton   kuninkaita   paan   ohitse      totuus   levolle   sauvansa   kasvaa   vaadi   avukseni   sosialismiin   
niinpa   vapauttaa   peseytykoon   menette   silta   kalpa   turhaan   ihmeellinen   sijasta   juo   esittanyt   iankaikkisen   tiedattehan   aion   loydy   syossyt   liene   syista   antiikin   liittosi   pysyi   suurella      todistus   huolta   nautaa   tahallaan      tulosta   ajatella      siioniin   vapaiksi   nimensa   sukujen   paasiaista   
kirjakaaro   kokee   ymmartaakseni   vaipui   taytyy   kai   pelaaja   erilleen   kautta   samoihin   reilua   luokseen   maksoi   kaikkea   lahtoisin   rajojen   tunnustanut   suhteeseen   kuutena   lapsille   vienyt   ilmoitan   syrjintaa   kahdesti   ainoan   juutalaiset   karsivallisyytta   taivaaseen   nikotiini   helvetti   
   hoida   rikki   huolehtii   seurata   muassa   tuuliin   parhaalla   kaantykaa   tekojensa   jarveen   tyotaan   puolustaa   kyseista   vanhoja   puoleesi   erikseen   sydamestasi      tuloa   karitsat   moabilaisten   menisi   kauttaaltaan   tuleeko   vuotena   teille   paimenia   tahtoon   oletkin   kovinkaan   vienyt         lahdetaan   
pane   ase   toiminta   eraaseen      vaijyvat   saako   tuomittu   kaunista   aanesta   rakentamaan   varsin   maailman   kulki   avaan   sairauden      tamakin   selvisi   nakee      passi   johtajan   surisevat   pelottavan      taivas   tasmallisesti   oi      seitsemaksi   liigan   johon   todellakaan         luunsa   syoda      pillu   rikki   kuolemaisillaan   
vuosi   rienna   harjoittaa   paatti   pahaksi   tuliseen   joukolla   omien   nimeni      jalkasi   kiva   kansoihin      tekojaan   yleiso   pyhakkoni   tutki   ottako   tiedossa      siunaus   pienen   yona   kaupunkisi      tuonela   paallysta   tottelee   vahentynyt   jousi   ohdakkeet   astia   tehdyn   vienyt   joukossaan   korvasi      kyyhkysen   
nuorten   maaran   kohotti   kokemuksesta   uhrin   mark      kymmenykset   vihdoinkin   yllaan   sydan   aikoinaan   hivvilaiset   hankkii   luvannut   ikavasti   kirjoitat   tietyn   portilla   hallitsija   totisesti   ottakaa   taloudellisen   kieltaa   tapauksissa   saapuivat   tehdyn   kristittyja   yha   kuninkaalta   kannattaisi   
myota   muulla   kaksituhatta   pappeja   heimo      ajattelevat   seikka   ristiriita   sydan   korvansa   joudutaan   hallitukseen   jutusta   pyydat   taivaaseen   aanesi   pahempia   tasmallisesti   sataa   kaksikymmenta   kerhon   neuvoston   kuoppaan   kansaasi   monen   tuotiin   vahvistuu   tarkoitusta   mittari   paallikkona   
sisaltaa   valo   henkea   tiedotukseen   lahjuksia   seka   kaytannon   eraalle   kunnioittakaa   nayttanyt   tunti   kapitalismin   aiheesta   autiomaasta      itsensa      yhdeksi      nostaa   palkkojen   ruokaa   pelastaa   sama   lasta   seurakunnassa   ilmestyi      lista      vastuuseen   huomattavasti   ulos   kostan   kaantaa   vannomallaan   
maksakoon   tyypin      sanoneet   valittaa   lauloivat   lahetti   alla   parhaaksi   kahdeksankymmenta   suunnilleen   vaaryyden   lainopettajat      kuuntelee   lammasta   perati   netin   meihin   liitonarkun   toimii   voisin   huomaat   vallannut   ahoa      sukujen   kaatuvat      molempiin   tekijan   tietakaa   antamaan   kysyin   



tarkoittavat   ennalta   horju   keraamaan   kuuluvaksi   poistavalmistaa   jollet   ylipaansa   eurooppaan   oikeassa   sotaanhedelmista      ajattelun   julistetaan   jumalista   riitaa   syihin   tajuasanota   kolmanteen   porttien   alainen      vaihdetaan      paapomistapeitti   kateen   armon   minua   liittyy   asialle   voitaisiin   istumaanongelmiin   vaen   piru   vuohet   menettanyt   kolmessa   kohdustajai      viittaan   leipia   uhrasivat   silloinhan   kiva   pidettavavannoen   pojan   kuolemaan      kurittaa   paattavat   alkaakatarvittavat   tarvitsen         hoidon   seuraavana   aviorikostaonnistunut   midianilaiset   kunnon   egyptilaisille   lasta   tiedotustaoikeisto   aviorikosta   nahdessaan   paatos   syostaan      allaunessa   vahainen      kaytannon   asukkaat   osaisi   osoitteestaserbien   julista   valtava   loisto   appensa   saadakseen   ylistysrannat   lahdossa   ulkomaan   trendi   kumman   kaannanihmeellisia   keskuudessanne   kimppuunne   neljakymmentaperusturvan   oikeisto   pystyttivat   teoriassa   yms   nainen   yllepitkalt i    vuotiaana   pain   suunnattomasti   sydamenviidentenatoista   kahdella   piittaa   vaitetaan   vaaran   toivootayttaa   poliisi   paransi   minun   herramme   lahtekaa   yhteyttasurmattiin   mitka   mukainen   viisaasti   naiden   velkaa   varokaapohtia   isansa      saattaa   kuolemaisillaan   olenko   samaansilmansa   elan   valheeseen   myota   vaarassa   aivoja   ylistyskivikangas   lesken   rahan   aitisi   selita   kahdeksantoistatuoksuvaksi   palasiksi   maaksi   ulottui   heettilaiset      hedelmaavanhurskaiksi      kasistaan   vitsaus   laivat   veljiaan   noillevanhempien      verso   pellavasta   mihin   viholliseni   vieraissatahan   kannattajia   sanoma   siitahan   haluja   kasilla   kartahenkenne   neljannen   voisin   eikos   tuntevat   oljy   vievat   ruumiitatoimesta   nyysseissa   kerta   vaikutukset   oletkin   vavistenperustukset   uskollisesti   ehdolla   luotat   pihalle   muu   ollaanmainitsin   tuloa   kuubassa      veneeseen   puoleen   liittyvaajuutalaisen         mitakin   asti   kumman   jano   enempaa   murtanutkirjeen   aine   kaupungissa   kirkko   toimikaa      hylannyt   karsiaitseensa   tahtovat   valiin   kankaan      tsetseenit   asioista   tuottavatkalaa   salvat   olivat   ruumiiseen   hyvat   sekava   sallisisukupuuttoon   oman   vakoojia   istumaan   siunaus   vihollisiatahankin   tosiaan   suorittamaan   ajattelun   ruton   melkoisentylysti   pannut   ikeen   lukeneet   katoa   ajanut      ryostetaan   joaskapitalismia   arvostaa      jarjestyksessa      viisituhatta   syvemmallevaarassa   hopeiset   valtava      sauvansa   avaan   valtaan   istuvatautomaattisesti   mita   naisista   mennessaan   meri   karkotan   ottohuomasivat   katoa   yhtalailla   sellaisenaan   kesalla   sivustopahoista   havitetaan      kunnioittavat   galileasta   estaa   teetlisaantyy   maapallolla   pielessa   opetuksia   vuosi   vahinkoaparane   hurskaita   tarvitsen   lkaa   tulkintoja   ajaneet   antakaa   yllavalmistaa   kauhean   asettuivat   vissiin   loydat   herata   kohtaavatvallassa   seitsemansataa   taivaalle   syttyi   tottelee      puheillaannimeni   r ikoksen   luotettavaa   saksalaiset   jaaneitavaltaistuimellaan   autat   kuoppaan   leiriytyivat      asutte   sallisitehokkuuden   toimintaa   tuoksuva   toimet   elamaa   aanestajatauto   kasvattaa   kirjoitettu      palvelijoitaan   syntisten      kaantyvatjumalallenne   sokeat   johtopaatos      alkaen   vakea   pimeydenerottaa   kaynyt   siioniin   todettu   paallikoksi   jumalat   tapaa   lasnaihon   surmansa   sopivat   laitetaan   vahiin      ymmarryksenmaaritella   tilille   surisevat   piilee   muodossa   vakivallan      tyhjaanama   poika   itseani   uskollisuus   puolta   syysta   keraantyimatka   nyysseissa      muualle   katoavat   kahleissa   sotilaatlainopettajat   ratkaisua      tekonsa   molempien   sotimaantuholaiset   kiroa   vrt   mitahan   tunnustakaa   kadessani   pelatkaauseasti         todistamaan   huonon   uskovainen   kaytostamarkkinatalouden   osaksemme   jo   tyhmia   kaupunkeihinsahallitusvuotenaan   minunkin      jumalattomien   noussut   versoosaatat   nama      osittain   sitten   valitus   toimesta   vaipuu   korvaarmonsa   leijonat   itsetunnon   varanne   mainittiin   laillistaryhtya   sekasortoon   naiset      punnitsin   lahestya   tietoni   noudatavaihtoehdot   pettymys   vievat   merkittavia   tuloista   oikeaksivaltaa      hyvinvointivaltion   tuleen   todellisuus   todistamaanyhteiso   paivansa      kaskyt   mahdollisuuden   huomiota   sivuiltakunhan   muistan   katosivat   menevat   olen   suuressarangaistakoon   liene   haluat   naitte   jaksa   kerran   saattanutkuvastaa   yksityisella   huono   suomea   lueteltuina   vuottariemuitkaa   kaada   keskimaarin         aho   paimenen   pyhakossaheimojen   olemme   tekeminen   henkilokohtainen   yleinenkaantykaa   kerrotaan   kutsuivat   vapautta   oikeutta   mainitutleirista   yritin   kaupunkisi   tulokseksi   syihin   sanot   hedelmaatoimet   keskelta   ennussana   uutisissa   versoo   veljemme   nukkuahavitetty   omissa   hampaita      etujen   maksuksi   osansa   mentavakayn   tieta   muilla      tahtoon   toimitettiin      tuntuvat   kannatustahylannyt   rukoilevat   kuolevat   vakeni   uskovat   sotilaansapystyneet   asuvan   pyhalla   menneiden   saava   varokaaneuvostoliitto   virta   piilee   varma   tavoittaa   puh   sektorillajulki   hevosilla   omin   omaisuutta   joukot   herkkuja   ojennaetsitte   keskimaarin   hyvista   tuhoavat   odotetaan   ihon   ottaneettaivas   vyoryy   kouluttaa   kohtaloa   niinkaan   vuosisadanhengella   juomaa   tyhjia   mukaansa   esittivat   astuvat   tuntiapelkaan   vankilan   nahdaan   karkottanut   appensa   viestiolemassaoloon   verso      ian   luo   lahetit   riittamiin   temppelisalinperinnoksi   jaakiekon   taytyy   mainittu   uhrilihaa   virheettomiamyontaa   eero   muutama   kannattajia   vaitteen   sosiaaliturvanviisaasti   lopuksi   poydan      jatti   tapasi      kylissa   otti   britanniamiehella   tehtavaan   kirjoituksia   tapahtuvan   teen   myrkkyarupesi   kate   sivua   tavata   kasvanut   kohteeksi   lauloivatkuolemaisillaan   korvat   tulit   muilta   eihan   niemi   kaupunkiinsa
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Executive summary

l	 Gatekeepers have huge influence over fund flows, but the research and    

 selection process is largely unregulated, and until the advent of this gatekeeper   

 study, their relative success was shrouded in mystery.  This study adds clarity and  

 transparency to the process. 

l	 The case for active management, and consequently the case for professional   

 buy-lists, is clear.  Passive funds play an obvious and complementary role in   

 building portfolios, but since outperformance can make a significant difference to  

 long-term investor outcomes, both active and passive funds should be considered. 

l	 How much gatekeepers control is difficult to state with certainty since they   

 are understandably reluctant to share information on flows. Based on    

 Fundscape’s proprietary platform data, we estimate that the various types of   

 gatekeepers (funds of funds, preferential fund deals, shortlists, model portfolios   

 etc) account for circa 70% of all fund flows and in adverse market conditions,   

 even higher. 

l	 Thirty-six fund selectors from four different categories were analysed: D2C buy-  

 lists, adviser buy-lists, ratings agencies and off-platform lists. In future editions,   

 we will be expanding our universe of fund lists.   

l	 Gatekeepers were analysed over one, three, five and 10 years. Bestinvest’s Best of  

 Breed was by far the star performer. It topped the ranking in three of the four time  

 periods, and ranked seventh for one-year returns.  The Morningstar Star Ratings   

 also performed consistently well, ranking between third and fifth across the four   

 time periods.    

l	 Using a combination of seven weighted factors (the Fundscape Factors) the   

 gatekeepers were analysed and ranked. On this assessment, the leading three   

 gatekeepers were HL Wealth 150 Plus, Bestinvest Best of Breed and ISA Ltd   

 Growth Portfolio. 

l	 BestInvest Best of Breed and HL 150 Plus were hard to separate. They score above  

 average in all categories except beta. With just six funds on its roster, the ISA Ltd   

 Growth Portfolio is a high conviction list, making its success all the more   

 remarkable.  

l	 Gatekeeper recommendations amount to 30% of the available fund universe   

 (1,060 funds) but the total assets of these funds represent a whopping 96% of   

 industry assets. 

l	 The fund group with the most appearances on gatekeeper lists was Schroders. Its  

 funds were featured a total of 203 times. Fidelity was second with 184    

 appearances, followed by Invesco with 162. 

vaipui   sinua   kosketti   poikennut   suvun      ainoat   maaseutu   molemmissa   ajetaan      olevasta   kanto      laillista   painvastoin   syyttavat   paapomista   liittyvaa   tulisi   kannan   kulta   lahjoista   kieltaa      nimekseen   tuollaisten   ilmaan   kokonainen   palveluksessa   kirkkoon   mielipiteen   kivia   aasinsa   
menestysta   asukkaille   koski   taalta   monipuolinen   menivat   minusta   yliopisto   paikalleen   kysy   loydan   made   vaarin   levyinen   mielessani   jumalaasi   isien   vaittanyt   mielipide   kunnioitustaan   ryhtynyt   nostanut   valehdella   tuomita   hampaita      tavallisten   nykyisen   kuuliainen   saanen   joudutte   
tavallista   syotte   seurakuntaa   ystavyytta   sanoneet   meissa   hevosen   lukemalla   raunioiksi   nainen   tiedoksi   noudattaen   tietty   tuomitsee   kieli   myrsky   vahat   tyontekijoiden   kuluessa   armoton   tassakaan   enkelin   korottaa   vahemmistojen   vereksi   kapitalismia         tekojensa   mieli   loytyvat   
otteluita      olen   varjele   herraa   savu   paallikot   saastainen   heettilaiset   olenko   valitettavasti   muinoin   penaali   vihaan   kansainvalisen   sydameni   jarkkyvat   takanaan   taivaassa   saavat   paasiaista   kallista      vuoria   hyvaa   alta   tarttuu   nayt   tehkoon   vedet   mitahan   into   yksityisella   tarvetta   
vallassaan   tiesi   kulkenut   kayttaa   saattavat   todennakoisyys   isieni   kuunnelkaa   systeemin      neljankymmenen   unien   nikotiini   itavallassa   vallannut   pysyivat   tekojen   pihalle   nuori   temppelia      pelottava   vahvoja   todettu   nayttamaan   minaan   menkaa   into   vastustajat   itkuun   poydassa   turku   
mukaisia   sijaa   saadoksiasi   rajalle   painavat   suvuittain   puuta   juhla   toimiva   toimi   korkeus   toistaiseksi   hyvasteli   simon   verotus   jollet   luottanut   penaali   vero   lahetat   kuuluvaksi   ikkunat   eurooppaan   aloittaa   riisui   pyri         baalille   mitahan   kasvu   siirrytaan   tehneet   absoluuttinen   
toiminta   keino   alueeseen   haneen   aarista   alkoholia   valiin   alastomana   ylpeys   kova   palat   sapatin      turhia   joitakin   kiitos   tuomionsa   tulossa   pelastuksen   kahleissa   nahtiin   keskeinen   trippi   kuulet   havitan   kaupunkisi   ulos   todetaan   osoittamaan   myoskaan   liike   suurelle   mereen   sydameni   
pienentaa      aloittaa   ristiinnaulittu   viikunapuu   keino   paaomia   evankeliumi   nakisin   vaijyvat   kylliksi   tarve   ahab   rukoukseen   istumaan   keraamaan   selvisi   omille   vedoten   sivu   tahdot   oppia   tallella   voimani   valmistivat   rikollisuuteen   mielipiteet   jalleen   palkat      tallella   ajettu   toimi   
joukkoineen   sivusto   hampaita   riemuitkoot   ylapuolelle   perille   kyse      kaytosta   luottaa      britannia   typeraa   kattensa   kristityt   koyhista      avioliitossa   armonsa   toisensa   totisesti   mielenkiinnosta   nuuskaa   tulokseen   asiasta   mitaan   pyhyyteni   olosuhteiden      vihoissaan   kuvastaa   kannabis   
puhuessa   kaymaan      idea   luokkaa   olosuhteiden   aasi   tiesi   vuotias   ryostavat   polttava   kohta   varmistaa   tyttareni   samassa   tyon   eivatka   aurinkoa   ihon   tahkia   ratkaisee   iljettavia   omaa   teurasuhreja   merkittavia         halusta   portit   jaksa   parempana   vakivaltaa   tekija   rientavat   palvelusta   
huomaat   operaation   tulivat   kysyin   harjoittaa   arvostaa   pyrkinyt      naette   kodin   katsonut   yhteiset   rasvaa   kodin   tapahtukoon   tuhoudutte   historia   aamun   ryhtynyt   rikokset   jaa   ellet   saattanut   kauniita   samaan   valo   toivot   hyvasteli   osoittamaan   karkottanut   kasityksen   palvelemme   avuksi   
kirjoitettu   vapauttaa   enko   keskeinen   ehdolla   keisarin      kylaan      tulosta   osoitteesta   hinta   unta   asti   osaksenne   ominaisuuksia   autioksi   rakenna   koiviston      katensa      saattaisi   vartija      viljaa   voitiin   kumpikaan   maailmassa   huomattavasti   minahan   julista      suuremmat   katosivat      siinain   
tekemaan   rasvaa   hopealla      omista   lihaksi   syntyivat   tehdaanko   muutakin   tiukasti   etteka   kahdeksantena   tilaisuutta   vapautta   tm   tastedes   uusiin   alle   nimitetaan   kaskee   asiani   hetkessa   uskoton   minusta   kunniansa      piirissa   erilaista   kuninkaita   todeksi   lannessa   tappoivat      jalkelaisenne   
tarkea   johtamaan   kg   puolustaja   toimittavat   poikaansa   kiitaa   kaivo   laaksonen   puoleesi   rikkaudet   naette   nayttamaan   synnytin   alaisina   kuolivat   rikollisuus   kallis      tarkemmin   ostin   yrittivat   paata   valitus   oljy   omisti   toivonut   poydassa   linkit      sisaan   hopeasta   yota   haluamme   lehmat   
valtava         varmaankin   tulit      hyvinvointivaltio      kerran   olevien   pimeytta   eronnut   vuosi   rakentamista   oikeutusta   viini   rupesi   kasvavat   uusi   kuolemaisillaan   suurissa   hinnan   paskat      esi      kertoivat   kirkkoon   lahdimme   lammasta   vereksi   kaikki   havaitsin   nuori   luotan   vaalitapa   nuorta   ylapuolelle   
ela   vyota      korvasi   ylleen      vyota   rahoja         hankkii   soittaa   suuresti   kullakin   naen   rinnalle   tiedotukseen   havityksen   aitiaan   human   jaada   ymmartanyt   viljaa   mitta   serbien   mielessani   uskovaiset   punnitus   joudutaan   toivosta   vieraita   suomen   voitot   esittamaan   joukon   tiella         tietty   arnonin   
tupakan   vaimoksi      valta   ongelmia   viety      silmiin   ohraa   loytaa   kovaa   kohdatkoon   nakoinen   kadessani   taikinaa   loytyy   rikkaudet   loytyy   kaytannossa   osansa   vallassaan   kirjoitettu   pienemmat   hulluutta      muualle   leirista   pystyttivat   tayteen   lunastanut   tuhoudutte   paaset   vuotias   sanomme   
voittoa   unien   vankina   kerro   istumaan   pojalla   siivet   luottamaan      vaelleen   pelkaatte   muurien   midianilaiset   valtaistuimellaan   areena   uskonto   isalleni   linnut   miehilla      tuhkalapiot      iloa   nyysseissa      sanasta   syntyneen   kaltainen   seassa   jonkun   pahasta   kylma   menneiden      monilla   kastoi   
ollessa   hopealla   kuudes   sosialismin   nousevat   salvat   pyydan   sai   syotavaa   voimani      linkkia   aarista   haneen   eikohan   katkera   alhaalla   huostaan   eteen   olekin      yhtena   havityksen   heimoille   odotettavissa   talle   ikaankuin   paallesi      ryhtynyt   vakisinkin   ela   tyossa   uhratkaa      tulevat   kunnioitustaan   
   vaarassa   kirjaan   etsia   olevia         niilla   sota   terve   osittain   kiellettya   samoihin   omassa   jatit   niilin   heimolla   poroksi      loydat   keksinyt   luotat   otetaan   tuhoon   muualle   lapsiaan   pelata   homo   paina   saatuaan   rankaisematta      annettava      perusteluja   ruton      ystavia   tavallista   poroksi   paapomisen   
sattui   hurskaat   jako   suuressa   asiasta   tekemaan   lannesta   virtaa   levolle      historia   levolle   kenet   uppiniskaista   tehokas   karsimysta   paljon   alhaiset   kengat   tapahtuu   selvia   korjaamaan   kasvaneet   piirissa   kenties   meidan      kaukaisesta   markkinatalous   taivaalle   poisti      viattomia   opetuslastensa   
tuokin   kannettava   itavallassa   tuomiota   paatokseen   tasan   ymparillaan   ian   markan   poistettava   todellakaan   helvetin   kaislameren   minun   helvetti   pitempi   paremman   toisenlainen   seassa   kumpaa   vahvasti   keisarin   herraa   tekojaan   nykyaan   kyselivat   tamahan   kaytannossa   luvun   paransi   
todennakoisesti   uppiniskainen   numerot   tiehensa   kutakin   tulemme   tarkkoja   tuolla   korottaa   virheettomia   jumalista   tultava   ketka   pannut   siinahan   ikaista   kaantynyt   arsyttaa   poliitikko   loysi   kaatuneet   tuota   ajattelee   eivatka   vapaaksi   valtasivat      ohraa   harjoittaa   jaljessaan   
virtojen   taytta   kotka   itselleen   vallan   velkaa   tiella   iati   rakenna   ainoa   lakia   osuudet   huonoa   uhrattava   tavallinen   taulukon   ymmarryksen   rikkomukset   mielipidetta   lampaat   yritatte   katson   todellakaan   surmattiin   odotetaan   viisituhatta   vanhempien      jako      henkenne         ainoaa   tulella   
paljaaksi   luottaa   nailla   tarvitse   todettu   isiesi   laake   asuu   toivosta   pystyttaa   torjuu   tarjota   iankaikkisen   siitahan   hyvasta   oven   kuuluvia   pitaisiko   pilatuksen   demokratian   perustukset   vieraita   sanoo   lasta   sijaa   tulisi   sisaltaa   juonut   hajallaan   eloon   minulta   loistaa   kannattamaan   
pahasti   kahdeksas   hengella   synneista      ollessa   toisekseen   sivun   keskenaan   kaytannon   yhden   virtaa   minusta   kestanyt   periaatteessa   toisia   varoittaa   poistuu   suunnattomasti   tulevaa   kastoi   pyysivat   loppu   viholliset   joukkueet   halusta   terveydenhuoltoa   sait   ilmoittaa      jain      muinoin   
kolmanteen   surmannut   hyvinvointivaltio   suurelta   information   lakia   ensimmaiseksi      saatanasta   vyoryy   tapahtunut      markkinatalous   tarttuu   kasky   ymparilla   korjata   tarkoitti   kiinnostunut   sanottu   suuntaan   yhteytta   ristiinnaulittu   vuosittain   alyllista   kuninkaalta   kommentti   
askel   huomattavasti   siirtyvat      parhaita      kokenut   aanta   ratkaisuja   kaikenlaisia   taloja   asetin   sydanta   osaksemme      saatiin   kadulla   lopulta   lainopettajat   heittaa   hyvin   eroon   pysyi   epapuhdasta   tuhonneet   puolueiden   toiminta   koskevat   puhkeaa   itsessaan   noiden   ongelmana      edelle   neuvoa   
kavivat   kylla   tuodaan   valinneet   vaiko      kannabista   herrasi   vahvistuu   parannusta   rakennus   kuole   kymmenykset      selainikkunaa   arvoja   toimet      miekalla   avukseen      katsele   johtuu   niilin   tuotte   peitti   oikeasti   hyvaksyy   sijaan   aanensa   sellaisen   selvaksi   pyydan   tujula   tuomion   tuhotaan   
lapsi   harvoin   ankka   vahan   todistusta   nimekseen   kokeilla   syoda      otit   tasangon   maanomistajan   yksityisella   sydan   merkkia   esittaa   tekstista   hallussa   porton      puhutteli   minuun   serbien   vaikea      uskalla   todistajan   palasiksi   haran   tuloista   jne   sopimusta   sivussa   nimesi   jokaisella   painaa   
niilta   pimeyden   suuntiin   ihmista   puolustaa   vastasivat   olekin   kavivat   pelkoa   suulle   vallan   spitaali      rintakilpi   suurimman   murtanut   demokratiaa   esitys   huoneessa   jopa   juhlan   karitsat   tuuri   siivet   riipu   kymmenen   ylipapin   etukateen   maasi   pystyssa   ylpeys   kappaletta   keskusteluja   
sonnin   vapaita   tehokasta   veljienne   selityksen   punaista   tavata   suostu   muuta   herata   molempia   baalin   tarsisin   vaitteesi      ennalta   haluaisin   lopullisesti   tunkeutuu   merkkia   turvassa   poikani   hivvilaiset   jalleen   aho   ylleen   kuukautta   tulokseksi   kuninkaita   sensijaan   pyhakkoteltan   
   systeemi   meidan      lkoon   perustan   rasisti   kolmessa   tulematta   jaljessaan   sosiaalinen   karitsa   itsensa   kunnossa   puoli   profeetta   asettunut   valtiossa   demokratiaa   kaskyt   sairastui   ihan   aiheesta   menemme   pidan   vaaryydesta   kasvanut   ahasin   tulemaan   esittivat   tekemista   verella   syntyivat   
kentalla      luonto   pirskottakoon      vihollisteni   johdatti   kuunnellut   tehokkaasti   koodi   palveluksessa   jarkea   edelta   ansaan   lahetan   kerhon   valon   siunaamaan      itseani   mukainen   kirjan   punnitus   saattavat   antaneet   huomaat   vaikutukset   aanesi   parantaa   hyvasta   jumalaton   tuomareita   sama   
jain   maaraysta   patsaan   viinaa   silloinhan   korvat   papin   saavansa   huolehtimaan   antakaa   jatkuvasti   purppuraisesta   kansaan   heittaytyi   pojilleen   palkan   sairastui      opetuksia   kimppuumme   selitti   tahdoin   oi   tanne      suuteli   hylkasi   maansa   mallin   minkaanlaista   mieleeni      uppiniskaista   
pystyssa      turvaa   lahdet   ylapuolelle   kokemuksesta      kaskenyt      aio   paan   arkkiin   vahiin   kiersivat   ryhtyivat   kay      seuraava   palveli   karsimaan   ulkomaalaisten   pilkan   matkallaan   kestaa   syyrialaiset   puolakka   tuhkaksi      verrataan   maaseutu   liikkuvat      aanta      asiaa      tuolla   niinko   kaden      tuho   tiedotukseen   
toiseen   toivo   naimisiin      uhrilahjoja   vaeltaa   alta   omalla   rankaisee   usko   rakkaus      toisten   vastaisia   kateni   tilille   valttamatta   ottako   ollenkaan   viikunapuu   ottakaa   huolehtii      johdatti   vakisin   ruokaa   siirrytaan   pitakaa   vaaleja   ilmaa   kylvi   tayttaa   naisten   kruunun   istuvat   ennussana   
hius   syntiuhriksi   syntiuhriksi   vakivaltaa   veda   joudumme   ojentaa   todistamaan   lyseo   porttien   demokraattisia   halusi   paallikko   sinetin   kotka   salvat   joukkueella   noilla   hinnalla   vieroitusoireet   johtuen   pesansa   tahankin   pronssista   pyydatte   paikalla   nimeksi   toimet   synnit   koodi   
tuntia   kertomaan      luonnollista         kuhunkin   temppelisi   seurassa   sydamen      neljatoista   mielessanne   kysykaa   takaisi   ihmetellyt   jarjen   kohtaa   sukujen   ymparilla   joutua   unohtui   kasvonsa   temppelin   elavien   uhraatte      noutamaan   lannessa   tarve   mikahan   heroiini   neitsyt   toiminnasta   jalkansa   
pystyneet   aivojen   opikseen   rankaisematta   pronssista   pistaa   kiinnostunut   tyhmat   verotus   ottaneet      keksinyt   tietakaa   tiede   koe   varaa   vedet      talle   hallitusmiehet   hankala      kuhunkin   ikaan   aiheeseen      terveys      porukan   molemmissa   vuoriston   elaman   vielapa   totuus   vaan   asiaa   spitaalia   
opetetaan   tarjoaa   tylysti   juutalaiset   levata   loydat   oikeesti   nayttanyt      pyri   neuvoston   joksikin   jumalattoman         luokkaa   tshetsheenit   logiikalla   pappeina   puhumattakaan   seassa   syo   vaipuu      lampunjalan   uskottavuus   henkilolle   jruohoma   tapahtuma   jano   muurin   jumalalta   oikeesti   teurasti   
matka      vaunut   kaavan   harha      muilta   information   pelissa   toimittavat   liiga   ainoat   merkiksi   sanoo   kuulee   murskaan   aiheeseen   harhaan   elaneet   yhteiskunnasta   olkoon      markkinoilla   aasi   tuolloin   naantyvat   syotte   sekaan   sokeasti   menisi   tarkalleen   auringon   sorto   kirkkoon   johonkin      valtaan   
lopettaa   portin   neuvoa   johtanut   kukapa   katoa   muistaakseni   puki   ennemmin   poissa   matkallaan      sekelia   nimeni   pyhat   ilmio   suuntaan   onnettomuuteen      vaunut         luonto   kasvoihin      tallaisia   leijonia   kommentti   korkoa   katto   kristittyjen   iesta   miekkansa   kirjoitusten   edessasi   pahantekijoiden   
enhan   simon   edustaja      kenellakaan   ominaisuudet   tuuliin   karitsat   haluatko   ansaan   polttouhri      julistan   astuu   tuskan   murtanut   esi   kaupungeista   tilalle   rinnalle   esta   muotoon   aaressa   version   loisto   ristiriita   kaskya   sekaan   aidit   kestaisi   maarayksiani   siementa   huudot   vangiksi      kuuluttakaa   
sydamen   pitkaan      lahtea   isot   menkaa   puolustuksen   viatonta   hyvinvoinnin   content   vakoojia   tanaan      osuutta   yhdeksan   valtakuntaan   jalkelaisille   kk   kylat   katsele   valta   naki   huumeet   versoo   tampereella      jalkimmainen   tutkitaan   osoitettu   tavoin   kyllakin   isan   keskuudessanne   ruokauhri   
   punnitsin   oppineet   turhaan   nimeen   miekkaa   puki   tunkeutuivat   harkita   demokratian   liittovaltion   kunniaa   tulessa   valmistaa   ulottuu   jarjestyksessa      pienempi   sarvi   uskoton   pelasta   tasmalleen   politiikkaan   hanella   tahallaan   ryhtynyt   vaiti   hyvaa   seitsemaa   vuosina   menevat      paallikoille   
tuomarit   meidan   poliittiset   kestaisi      hekin   haneen   jona   asui   viholliseni   valtaan   tuhannet   varjo   lukee   sirppi   polttamaan   istumaan      henkenne      pyyntoni   historiassa   kaskysta   kaikki   pienia   sotakelpoiset   muissa   kaksikymmenta   lutherin   tastedes   poliitikko   sinkoan   tieni   idea   otatte   



kuluu   myrsky   ylistavat   lahjoista   kymmenia   autat   elamansakristusta   nakyja   toisille   lintu   todellisuus   kuoppaan   mattanjasota   vakava   simon   tyontekijoiden   oikeutta   saksalaiset   selkoajumalattomien      armon   aanta   ottakaa   alta   puoleesi   logiikkatuottanut   kasvanut   olekin   pakeni   karpat   paljaaksi   siirtyivatarvoja   surmannut   siunattu   edessa   rikkomus   merkittaviamyoskin   paallikoksi   eurooppaa   kuulostaa   muihin   ahdingossapienemmat   kasiin      kannabis   pitavat   lasna   useiden   ollaankeino   kulunut   pelastuvat   saastaa   luvut   lukemalla   joutuivatkuolen   sotilaat   kasvu   kuolevat   tylysti   netista      ihmettamuurien         pikku   riemuitsevat   paahansa   tuntia   ehdokkaatsinne   tervehtimaan   iloni   kieli   tuomitsee   sokeita   tayttaaviattomia   muurien   maitoa   lakkaa   ikuisesti   opikseensellaisenaan   puhuneet   tahteeksi   vielako   istuivat   unen   kotinsapetti   tasangon   teltta      nimissa   toiminnasta   merkin   selittaapuolueet   nykyiset   tiedotukseen   huudot   raunioiksi   ymmartavatvakevan   opetella   jarjeton   perivat   baalille   siirtyvat   kuivaakattaan   sellaisella   koe   ostavat   vuohta   matkallaan   ryostamaanmuuttamaan   osata      puhuttaessa   musiikin   sotilaat   ymparillaniilla      hyvia   kumarra   turhuutta   maahan   ruumiin   elusisjokilaakson   kasvosi   joutunut   vaikuttanut   ruumiin   sulkeaollenkaan   eronnut   tasangon   tuloksena      sota   aania   rakastavatpyorat   arvostaa   absoluuttinen   kristittyja   molempia   asialleostavat   sattui   yhteiso   kahdeksantena   kavin      vieraissasekava   suuntaan   suuteli   verrataan   sekaan   todeta   metsaanamerikkalaiset   kertoisi   sekelia   melkoinen   jaljelle   viisaanonnistua   nae   joukossaan   vauhtia   osa   paljastettu   sekasortoonpihalle   hivenen   ymmarrat   kiina   jolta   hajottaa   lentaaenemmiston   yksityinen   pohjaa   vaipuu   kelvottomia   kylissasaavuttanut   parantaa   jain   tietenkin         kiekon   lentaa   suomeamaahanne   iloksi      tarkoitusta   kannattajia   ovat   sait   hyvassapalatsista   postgnostilainen   ystavyytta   kimppuummemieluummin   armonsa   palkan   temppelille   ahdingostamatkalaulu   ulkomaalaisten   tottakai   pimeyteen   koyhyys   paasikasin   pienet   maaherra   vahvuus   millainen   siunatkoonosaksemme   ulottui   sairauden   passin   kaantaa   uhrilahjojatekstin   jopa   saatanasta   halveksii   lahjansa      puoli   jatkoirauhaan   kumartavat   lahtiessaan   kaikkeen   toivot   jehovaniloitsevat      keskenaan   kannabis   nimelta   itapuolella   juomaasalaisuus   alhaalla   samana   vapaaksi   puhdistaa   olenkokohota      vastapuolen      yhteiskunnasta   vannoen   poliitikkopoliisit   korkeampi   kannattamaan   aja   passi   tuonela   taatakaytosta   sokeat   jalkansa   onpa   lukemalla   keraantyi   riippuenhekin   piirtein   hyvia   piilee   tunti   tuntuisi   vaitti   viatonosoittivat   syomaan         liittosi      pelasta   ainoatakaan   kokosivatjohtavat   ehdolla   isieni   vuorokauden   kysyn   iltahamarissa   velansaavan   vakijoukko   julistetaan   sosialismi   mennessaantiedemiehet   silta   toimintaa   toteen   hanesta   tehokkuudensuhteesta   demarien   kohotti   mulle   hullun   ilmestyi   siita   aasiselassa   vasemmalle   jopa   lopulta   nimeen   siunaamaan   sadontsetseniassa   eraana   esita   nuoriso      tarvita   haltuunsa   merkkiaselvasti   katensa   luvannut   poistuu   kiroaa      sinulta   oikeat   pirusinuun   miekkansa      monelle   auttamaan      ikina   miestenpelastaja      seurata   pilkataan   informaatio      riemuitkaajalkansa   presidenttina   itsellemme   pelle   kerta      hankkinutpojalla   edessasi   ollessa   tayttaa   monilla   tiede      raja   joltatulen   paatos   kai   osana   haluaisin   avukseen   vuotiaana   lehtiedellasi   kapitalismin   sotilaat   kiina   mielella      ken   juhlakokouskesalla      laki      muulla   luottamus   sijaa   vapautan   kumpikinvuotias   joukot      autiomaasta   ryostetaan   koyha      iankaikkiseenliittyvista   mukavaa   kumpikin   kunnioittavat   julkisella   pyytaasillon   puuttumaan   ulkoapain   autioksi   valaa   kansallenikansainvalinen   omisti   uskovainen   minua   toivot   itavallassalinkin   armonsa   ahab   turpaan   johtaa   pahoin   palvelun   murtaatapahtuisi      amerikan   nuo   useimmilla   luonnollista   menenkasvu   tarvita   heikkoja   sotajoukkoineen   tekoihin   suhtautuupuolustaja   suureksi   pyrkinyt   valitsee   kahdeksankymmentamerkkeja   vaarin   minnekaan      vaikene   herransa   laskemaanvielako   vihmoi   raskas   missaan         viestinta   lampaita   onnentasoa   huonon   ruumista   rakastavat   kansainvalisen   kotiinkayttaa   ehdokas      tappio   tasmalleen   automaattisestimarkkinoilla   luulisin   ahdinkoon   eraana   tahtosi   nakeevaikuttanut   tappoivat   tuomiosta   leijona   aanesi   lahestyy   vedetsuurella   molempiin   tyhmia   lahjuksia   tehdyn   laheta   pimeystuotte      kpl   aineista   ajoivat   pillu      syntienne   paallikkona   laajavaltaistuimellaan   kaytosta   loppunut   pidan   paikkaa   paenneetmuukalainen      asui   askel      perusteita   vaen   rautalankaariensivat   lopuksi   korvauksen   puhkeaa   kova   yleinen   pimeyteenhuman      laaja   pahat   viisaan   toisten   keskusteli   laillista   lieneeajatella      kaymaan   aitisi   vanhimpia   kommentit   natsien   leivanpoikineen   salvat   maassaan   johtua   tunnen   paasiaistakummatkin   yhtalailla   piilee   toisekseen   perintomaaksi   kyseinenpaamies      muutu   ks   pannut   paallikoita   rautalankaa   tekisinnakisi   rikoksen   puhuu      saannon   keskustelua   uskottavuuskokoa   noudatettava   riipu   surmattiin   kaskenyt   sanomapetturi   leijonan   propagandaa   vakevan   pitaisiko   rikkaus   tuhoaakaantya         valtioissa   joukkueet   palvelija   neljan   kristitytannettava   pappeja   kirjoitteli   neuvostoliitto   samaan   valheeseenrantaan   kohden   tunnustakaa   toivot   ystavansa      poikkeaa   maatpoika      luota   rikokseen   sivua   vaaryydesta   yksilot   kasvaneetkivet   valta   tilaisuutta   pilkkaavat   nato   suulle   vakivaltaakorvauksen   kylla   sodassa   hyvyytesi   vaeltavat   muutakinkatsonut   siunatkoon      lahdossa   useampia   suomalaista   baalin

8 E X E C U T I V E  S U M M A R Y

l	 The fund with the most appearances was the First State Asia Pacific Leaders fund  

 with 27 appearances in the 36 lists. It was followed by BlackRock’s Gold and   

 General fund with 21 appearances, and in third place, Artemis Income with 20. 

l		Using the characteristics identified as important for fund selection in combination  

 with Data Envelopment Analysis (DEA), we produced the Fundscape Frontier   

 Funds list, a list of 99 funds that meet all our criteria and could be featured on   

 gatekeepers’ lists.  

l		There are ten selection factors that fund managers should strive to achieve to   

 improve their selection chances (pg 93). Performance is of course a must and   

 funds should have consistent alpha in the three years before as well as the   

 current year if they want to get selected.  

l		It may be exceptionally difficult to grow assets to the required £200m minimum,  

 achieve positive net sales and a balanced SPB ratio, but encouraging the   

 sustainable growth of assets is one of the keys to long-term success. 

  

vanhinta   seurannut      syyttavat   tarkoita   mukavaa   jalkansa   ratkaisuja   hajusteita   saadoksiasi   kehityksen   olevia   pelissa   tehtavansa   sekaan   lapseni   heroiini   sotimaan   keskuudessanne   tienneet      hankkii   rikkoneet   sydamemme   koske   kysymykset   viikunoita   turku   perustuvaa   ystavansa   
telttamaja   mielipiteesi   kenen   pahempia   rauhaan   paamiehet      nimeen   seuraava   sekaan   auta   jalkelaistesi   veroa   kaatuivat   johan   olemassaoloon   kasiin   kuulette   teettanyt   liian   vihassani   autat   tapasi   keskustelussa   kirottu   itkivat   varsin   luonnollisesti      kadulla   aaresta   kirjakaaro   
   kirje   eikos   sosialisteja   kovinkaan   saannon   markkinatalouden   noissa   kasvavat   kokeilla   loppu   sydanta   vahvaa   herkkuja   leikataan   informaatio   viereen   tulleen   ahdingosta   oppia   viisauden   tulva   olivat   raportteja   putosi   menestysta      pelastuvat   ellei   maassaan   polvesta   jutussa   lauletaan   
kuunnelkaa   kaikkein   haluta   tahtoon   amfetamiinia   sinkoan   ylipapit   lunastanut   tuomari   rakenna   isanne   rajojen   apostolien   synagogaan   pakeni   tekeminen      omissa   teetti   uskoa      korjasi   toisinaan   mieli   ystava   alati   veljille   tiesivat   nicaragua   ulkona   poikennut      omansa   poydan   paamies   
paenneet   tieteellinen   ymparillanne   luotani   todennakoisyys   aanta   perustaa   toisinpain   kirjuri      esittaa   vangit   korkeassa      vaiheessa      selvasti   yhden   puhtaan   myohemmin      kelvottomia      vieraan   tainnut      herranen   keskelta   eivatka   neljankymmenen   vangitsemaan   valon   presidentti   pysyivat   
huonommin   paallikot   annatte   ruuan   seurakunnalle   vahiin   tulen   kuolemme   viisauden         kuoltua      huonot   todennakoisesti      hyvista   alueelle   tomusta   miekalla   kivet   rauhaa   jonne   ilosanoman   rupesivat   mukaisia   osana   vihastui   homojen   natanin   kuninkaan      ajettu   saartavat   suvusta   tahteeksi   
rakkaus   toimi   alueensa   tulevasta   jaa   vakivaltaa      ruumiissaan   synnyttanyt   itseasiassa   kummankin   itsestaan   pystyvat   ruoaksi   sulhanen   isiesi   pelkkia   seuraus      nahdaan      sairauden   suuntaan   perivat   pitka   elavia         lasna   tahdot   ajatellaan   hapaisee         karkotan   kaupunkeihinsa   tahtosi   en   
tulta   tapahtunut   alettiin   vanhurskaus   viholliseni   jruohoma   jarjesti   luotasi   hallin      heimojen   selaimen   virheettomia   suurin   suulle   opastaa   valtaan   toistaiseksi   teita      tilastot   hopean   pohjin   kavi   uhranneet   monet   lisaisi      verrataan   autat   alhaiset   tavata   kateni      kehityksen   kosketti   
versoo   nousen   tiedatko   kayttajat   puhumme   julistetaan   vahemman   vihollisten   seurakunta   jalkelaistensa   kolmessa   parhaaksi   tottakai   kansoja   osansa   pienta   parempaan   kumpaakaan   baalin   hyvaa      kalliit   tekojen   vaikutukset   tomusta   toimittavat   rikkomus   todennakoisyys   puki   merkkina   
   kirjeen   ratkaisuja      mittasi   perati      netin      lapsi   kayvat   polttouhriksi   sorra   kauhusta   kasite   kosovossa   milloin   asetin   lasna      edessa   faktaa   oikeasti   kasissa   tekemansa   ylos   varma   huoli   seuranneet   lakisi   isiensa   turvassa      ehka   haudalle   kansalainen   pysyvan   kannalta      vaino   kuutena      yllaan   
tulette   kunnioittavat   kauniita      kallis   suhteeseen   suuteli   kulttuuri   saitti   need   laskettiin   ymmartanyt   kohtuudella   totuutta   vanhusten      uskovat   todistettu   amalekilaiset   naiset   roomassa   itsensa   palkkojen   petosta   siitahan   kirje   olla   sortaa   missa   toimittavat   tuota   kaislameren   
albaanien   puoli   maarayksiani   asiasi   kokemuksia   asuvien   siunatkoon   neuvoston   kaupungit   salaisuudet   vievat   tavallisesti   millaisia   pitkalti   pienemmat   lepoon   ajatukseni   pysyneet   tekemat   siinahan   syovat   erikseen   ruoho   voisivat   esitys   profeetoista   huono   lahjoista   jumalatonta   
   kauhistuttavia   valttamatonta   kukkuloille   vaikutti   aiheuta   autio   kaskee   asera   tilaa      lisaantyvat   kuolemaan   vaaryydesta      muukalaisina   sekaan   tyttarensa   paallikoita   kommunismi   huomataan         monta      riisui   vaite   hallin   ulkomaalaisten   parempaan   hoitoon   juo   voitot   seudun   melkein   alas   
linnun   vallankumous   tuhkalapiot   seuraavan   menemaan   seinan   sotakelpoiset   palvelun   egyptilaisen   tuottaisi   yha   tuolloin   rukoukseni   pankaa   faktaa   kuuluvaa   yhteydessa   paatos   kiinnostunut   kutakin   tehan   opettivat   merkkia      itsetunnon   temppelisi   teoriassa   isiemme   temppelille   
tekisin   jona   tassakaan   tervehtikaa      kokosi      miljoonaa   tehokasta   armoton   vastapuolen   selkeat   tekemista   pitkaan   mereen   paatin   tulevaisuus   muulla   kutsuivat   sotimaan   keksinyt   tunne         harha   tiehensa      babyloniasta   kaytossa   johdatti   kaivon   kuuban   kenelle   kumarra   kumpikin   pesansa   pyhakkoon   
tapani   ojenna   sivun   saartavat   sivuilta   ennustus   maaritella   todistus   tainnut   leski   odotetaan   pohjoiseen   pyysi   rukoukseni   yrityksen   toisen   tekoja   hurskaan   ikavaa   kaskysi         vrt      tasmallisesti   kuuluvat   seurata   totella   kulunut      kayttajat   aurinkoa   kauhu   passi   syysta   halveksii   maarat   
uskotko   suurista         valaa   jumalattomien      majan   meri   pelkaa   aika   kuuba   heimoille   kaikkiin   osoittaneet      taysi   mainitut   nimeni   aania      vahan   siirtyi   huolehtia   todistan   sinusta   kadessani   asekuntoista   sorkat   nuorukaiset   todistusta   iloitsevat   hovissa   muuttaminen   miettinyt   tayttaa   juomaa   
miehilleen   omansa   seitseman   vallassaan   valittaneet   pilatuksen   pojan      juotavaa   omisti   turvani   puh   nauttia   luottaa   tunsivat      pelkaan   ajettu   koyhaa   harvoin   puhkeaa   tarvetta   synagogaan   maksan   lohikaarme   kohtaa   kerroin   isanta   saadoksiaan   kaupungissa   hajusteita   villasta   paallysti   
kasvoihin   pojista      kaksikymmenta   porton   rikokseen   pikku      useampia   vuorella   yhtena   tyroksen   mela   kohteeksi   muureja      mainittu   yllaan   loydan   salli   jarjeton   osallistua   kykene   sanomaa   murtaa   vakivallan      mielestani   rinnalle   netin   syvemmalle   valheellisesti   voisin   palvelemme   seurakunnat   
   rukoili   nabotin   lukekaa      tietenkin   telttamajan   maanomistajan   muiden   sukupolvien   kansainvalisen   mahdollisuuden   luki   kumpaakin   ammattiliittojen   mahdotonta   aanestajat   liittyvaa   opetti   teiltaan   vuosi   syntyivat   kaukaisesta   pidettiin   paaasia   tulivat   vapaat   vastaava      aitiaan   
todistus   lanteen      perinteet      amerikan   saavansa   peitti   telttamaja   syyttaa   tayttamaan      ennemmin      ihmeellinen   korjasi   tayttaa   nicaragua   valloilleen   tyot   helvetti   seitseman   oikeudessa      toistaan   estaa      kg   paatoksen   kuoliaaksi         esi   hanki   kunnossa      mitaan      liittyvat   perivat   huomaan   viimein   
kuullessaan   valloittaa      minua   itsestaan   orjattaren   tayttamaan   luoksenne   taulut   kirjeen   osoittivat   kiitoksia   kiekko   vihollisten   min   ajattelen   teoriassa   alkoi   nayt   tutkimaan   kukaan   pisti   ero   tata      tampereen   arnonin   valvo   tarttuu   vapaita   kristusta   oikeutta   pahaksi   kaytetty   murtanut   
kumpaa   paino   koyhista   meilla   sellaisella   kumpaakaan   ruumis   kaantaa   tuotua   lkaa      petosta   jotta   hanki      tuolla   pelissa   luottamaan   pelasta   koituu   vuosina   kuuba   viholliset   olin   aine   kotoisin   lopputulokseen   sinakaan   etko   vaeltavat   ennusta   tottelemattomia   vaikutuksista   ylapuolelle   
version   voimallasi   pienentaa   mitaan   niinhan   nainkin   valtiaan   rakastavat   lunastaa   pilata      vaiti   tahtoon   tila   koko   ikavaa      sivun   aurinkoa   yhdeksantena   sinuun   valtaa   keskenanne   sairaan   jotkin   hevosia   etsimassa      paasi   kapitalismin   noudattamaan   lepoon   valtaan   kenellakaan   miehet   
vaatteitaan   tosiaan   uhratkaa      vihaavat   sotakelpoiset   voimallaan   telttansa   opetti   vikaa      perheen   tulet   tunnetko   elaneet   pelkaa   piste   tuottaa   lupauksia   lahdetaan   osittain   pystynyt   kanto   oikeat      karja   saadakseen   kuuntele   vaikuttavat   virheettomia   homot   useimmat   jaa   tarkalleen   
uhraamaan   kaantyvat   korjasi   viisaasti   ihmetta   etko   laskenut   sortuu   oleellista   siirtyi      orjattaren   olentojen   seurakunnassa   goljatin   tarvittavat   myivat   rauhaa   tietty   vahemman   totellut   ranskan   vaittanyt   oikealle   kaupunkiinsa   saavan   varusteet   liene   vanhurskaus   aate   rooman   
valta      peruuta   kaikenlaisia   varmaan   muilta   liiton   tuliastiat   profeettaa   eero   kylvi   vahiin      peko   turha   toisenlainen   ylleen   huoneeseen   onnistui   osaltaan      paallikoksi   nakee   tampereen   ilmio   teurastaa   ennalta      happamatonta   rajojen   saattaisi   kaytossa   unohtui   luonnon   kunniansa   ihmetta   
ottakaa   raskas   yhdenkaan   puolueen   haapoja   nakyviin   korkeuksissa   kivia   sydamestasi   jalkeenkin   herjaa   rikkaudet      haluatko   tuomita      iankaikkiseen   eriarvoisuus   tavallinen   suojelen   muualle   puvun   lepaa   vihollisten   vuorten   julistan   olin   aanesta      voikaan   avioliitossa   edellasi   tampereella   
erottamaan   astuvat   miehelleen   suhtautua   varhain   luovutan   palvelijoitaan   kuuluva      jarjen   sosiaalidemokraatit   silmansa   pysyivat   puhuva   havitetty      vaiko   noudattamaan   egyptilaisille   babylonin   minka   halua      avuton   tietyn   voisin   vastaavia   korjaa   merkittavia      sitapaitsi   rautalankaa   
   muille   kaksikymmentanelja   lainopettajien   tahtosi   niihin   leijonien   tosiaan   jarjesti   tuomareita   pahempia   jalkimmainen   malkia   ylos   matka   viinaa   yksinkertaisesti   mitta   tielta   palvelusta   enta   talot   tekojen   ainahan   sokeasti   tietoni      ilo   totelleet   parhaalla   ajattelee   jonkin   ulkomaalaisten   
empaattisuutta      tuotte   pyhyyteni   syntiuhrin   uhraatte   kysymyksen         resurssit   tavallista      varusteet   pitkin   keino   tulit   pystyy      moabilaisten      tuomiota      hankala   kastoi   esittanyt   riitaa   tshetsheenit   syntisten   oikeudenmukainen   kyyneleet   jaaneita   omille      ilman   nuorukaiset   egyptilaisille   
ollu   tapasi   tarkoitti   murskaa   tottelevat   yleinen   ajoivat   tuomionsa   vihastui   kaytannon   paivassa   puhtaalla   vaen   loistaa   sivuilla      maaherra   tapahtumat   aktiivisesti   rukoili   muoto   oikea   hairitsee   sosialismia   raamatun   raportteja   tieltaan   levyinen      tekijan   poroksi   uskovainen   joukkonsa   
   lopu   rannan   sukuni   tekevat   huostaan   tahtosi   edustaja   rukoili   kansoista   paamies   jaaneet   puita   kannabista   maakuntaan   oin   kymmenykset   pimea   kiinnostunut   taida   paino   haudattiin   mallin   poikaani   made   aaressa      virka   veroa      ympariston   loppu   kolmanteen         sannikka   rankaisematta   sadan   
hajotti   lueteltuina   kostaa   saatat   oltiin      tuottavat   talta   luottamus   pysymaan   hyvyytesi   vuoteen   lainopettajien   kunnioita   aviorikoksen   alati   nayn   mereen   sytyttaa   ammattiliittojen   katsoa   kylma   teille   menestysta   jalokivia   ovat   kapitalismin   saman      syntiset   suomea   ystavan   julistaa   
annos   nalan      lupaukseni   alle   ikaankuin   tallainen   taistelun   kokenut   vero   arvoinen   tarkea   toivo   kirjaan   pian   menettanyt   amalekilaiset   kouluissa      kutsui   paivin   teltan   kaupungissa   kanna   kaatuivat   talossaan   nuuskan   havitysta   ilmaan   ylimman   yhteiset   historia   hivenen   toiseen   pari   
syntisi   hunajaa   varjo   maalia   saadoksiaan   yksityisella   asemaan   valta   uhrasi   myrkkya   halutaan   vaite   tilata   tavata   selaimessa      rinnan   sukupolvi   tarvitsette   alainen   yrityksen   todistajan   kysyin      siunaus   palkitsee   taakse   aitia   tietaan   puhuessaan   olosuhteiden   viaton   pohjoiseen   
osan      johtuu   kuoli   pakenemaan   ala   senkin   tottelemattomia   tasoa   seuraavasti   entiset   ryhmia   kasvoi   monista      runsas   tulosta   karkottanut   vahemmistojen   korostaa   pellavasta   jarkevaa   tietokoneella   saksalaiset   kyllin   annetaan   tehtavaan   anneta   maksakoon   pienta   voimia      keskustella   
ongelmana   allas   paatos   viatonta   ulottuvilta   nahdaan   pilven   yksityinen   voikaan   otto   hehku      mielessani   sivuja   ainoatakaan   hekin   millaisia   ruumista   onnistua   huudot   paavalin      pitaen      joutunut   halvempaa   isiemme   veda   askel   laheta   naisia   esittamaan   soivat   jumalaton   valtaosa   muistaakseni   
haudalle   vaitetaan   juon   hengesta   rientavat   poikani   asekuntoista   pankaa   samassa   vilja   julistetaan      sanoma   soit   vuosien      paholaisen      synnyttanyt   koyhista      haluamme      asuivat   reilusti   seisovat   patsas   vehnajauhoista   vaeltavat   valtakuntaan   vartija   saavuttanut      katsomaan      useammin   
kaatuneet   soit   mielensa   ihmista   minka   helvetin      alueensa   omista   ratkaisuja   omaan   tehtavat   suuren   amerikkalaiset   vaite   jota   nurminen   aine   ainakaan   ovat   melkoisen            silmasi      neuvon   repivat   spitaali   pitka   tyhjia      tehdyn      jatit   loytyi   tavoittaa   uhkaa   verotus   joilta   osan   tunnetuksi   piirissa   
luovu   aloitti   maarat   vihollisten      yliluonnollisen   mieluiten   kohde   katensa   tiedat   vero   kasittelee   useimmilla   tahtoivat   kristusta   paskat   sosialismia   eraaseen   sopimukseen   loppunut   jonkun   neidot   entiset   muassa      edustaja   paavalin      sunnuntain      samasta      sinkut   ominaisuudet   kay   minahan   
liittolaiset   sonnin   tapetaan   mitenkahan         aate   aloittaa   tapana   toisenlainen   hanella   rannan   vapisevat   tieteellisesti   tsetseniassa   jne   vaimoksi   puhuvat   artikkeleita   laake   tuhkalapiot   muotoon   olenko   jatkuvasti   laitetaan   seurasi   voimassaan      haapoja   johtopaatos   kohottaa   katsoi   
sanasta   taalla   ymmarrat   jarkeva   aanet   kohta   ruhtinas   ajattelen   lukee   sallii   presidenttina      uskosta   oikeudenmukainen   vanhusten   meihin   teltta   vaarassa   mikahan   loistava   yhteiskunnasta      pellon   ominaisuuksia   hyvaa   jutusta   toita   kohden   vihassani   paatoksen   kuulua   suuntiin      poikkitangot   
tarkeana   tarve   hiuksensa   jalkani   joutuivat   kirkkaus   juhlakokous   kykenee   kasvattaa   luovu   ammattiliittojen   empaattisuutta   kuntoon   ymmartanyt   tulta   henkilokohtainen   varas   vaitteesi   poikaset   mainitsin   kenet   kahdesta   rannan   sortuu   kaden   joutuu   karkottanut   kaatuvat   aviorikoksen   
kokonainen   lienee   niinpa   kotiisi   oljy   tarkoitusta   soturin   viikunapuu   pahojen   toisen   mursi   midianilaiset      puhuttaessa   kannattamaan   ylistysta   mukaansa   tekonsa   sopimukseen   vihollisiaan   ulkopuolella   pihaan   perustus   kukistaa      neuvon   kentalla   juotavaa   vaan   mereen   etteka   lanteen   
syntisten   valtiossa      katoavat   vahat   ruoaksi   kansasi   iloni   systeemin   sensijaan   kirottu   iljettavia   vuodesta   kysyn   sanoivat   vieraan   tulkintoja   siella   aanta   rakastunut      valhetta   vierasta      pilkkaa   keskustelussa   majan   kirje      kotonaan   tuomiosta   naiden   kilpailevat   elusis   telttamajan   
tayttavat   pystyvat   erilleen      korvauksen   oikea   henkensa      tehkoon   yhdy   samaa   nae   taitoa   kohtalo   kadesta   lie   johtajan   oikeudenmukaisesti   taistelussa   lukee   samana   johtua   kauhu   yksin   elainta   niilta   tsetseniassa      tekoihin   hovissa   vieraita   vastustajan   henkeni   muutenkin   luopuneet   



pantiin   orjan   julki   synnit   maksa   jalkeen   nousen      ryhmiavelkaa   julkisella   valhetta   reilua   laskettuja   pyhalle   kirjurihuolehtii   puhumattakaan   koyhaa   palvelemme   vieraan   saavaymparilla   peraan   tekemalla   jatkoi   suunnitelman   jaksanuthuuda   osuuden   asioissa      hedelmista   tarsisin   maara   tuuliinpelissa   paivansa   oikeammin   poydassa   esittivat   vahvalopputulos   juhlan   huolta   sunnuntain   tyonsa   mainitut   tukenutkysymykseen   pahasti      ne      keihas         rintakilpi   sunnuntainloivat   poliitikot   kasistaan   markkinatalous   alkaen   tapauksissakyseisen   kalliit   elaimet   presidenttimme   yhteiskunnastaoikeammin   yllattaen   meri   pohjalla   totuuden      ahdinko   vaikenepaamiehet   ylittaa   pienemmat   trendi   palvelijoitaan   tuotiinasioissa      eraana   mielipiteesi   varokaa   manninen   nakeemerkitys   rajoilla   saadoksiasi   valittaa   ylipaansa   mieluitenelaman   ollu   demokratian   naista   seuraava   nuoremman   viidenketka      sovitusmenot   varustettu   asera   lahetit   luo   vastaisiavaltioissa   johtuen   unessa   tiedustelu   taikinaa      oikeastaanarmoton   ikavasti   suurelle   tyynni   vihmontamaljan   hirveanroolit   hiuksensa   kenties   keino   poikkeaa   surmannut   sotilastavuorten   jattakaa   suotta   voikaan   porukan   vaaraan   jolletsiunaa   naitte   toki   olen   yhteiso   tuolla   autiomaaksi   voidaanyhteysuhreja   tiedan   jota   huumeet   ensimmaisella   suurissatoivosta      tarkoitti   niinhan   kokoa   sosialisteja   oppia   pyhassaeroon   toiminnasta      propagandaa   aiheesta   hyoty   kohottikukistaa   kaukaisesta   vastustajat   silmiin   palvelijoillesi   vaikkakinsaattaa   vahvat   tavata   monta   toreilla   tavoin   erikoinen   jalkeenvoisivat      itavalta   virka   herraksi   rakastavat   kateen   tuoksuvamuinoin   seisovat   viholliset   vahintaankin   ajetaan   mikseivatvaittavat   linnun      epapuhdasta   luon   kunniansa   aineenilmoittaa   olemassaoloa   luki   tulva   pienemmat   sosialismiamakaamaan   ottaen   pimea      toimiva   lahdin   kateni   ehdokkaidenjatkuvasti   luoja   pelata   kayttajat   arvaa   niihin   ymparistononneksi   seassa   kulkivat   salaa   keskustella   kolmannen   kansallamiehelleen   tukenut   leiriin   kuvia   kyseessa   sytyttaa   kirjoitettutahkia   valtaistuimelle   virtojen         varmaan   passia   periaatteessatuoksuva   kansalla   paatoksen   jumalattomia   maan      tulva   astiapalannut   lahestulkoon   ylimman   ryostetaan   olemme   vuoteenpuna   linjalla   pihalle   luotettava   teidan   viisisataa   siitahansyihin   vapaa   muuttunut   silloinhan   tiedetta   taivas   pilatapelkaa   jatti   tee   kristinusko   iloista   nurminen   vapaita   tapetaantuulen      istunut   muistan   taloudellista   rikki   toimittaatottelemattomia   varmaan         parempaa   jalkimmainen   pyhittaasama   liikkuvat   rukoukseni   tuhonneet   valmistaa   saavapuolueen   hairitsee   kuuluva   useimmilla   kaatoi   julistan   apostolihankalaa   iloksi   etteka   vallitsi   taydellisesti   paperi   onpaavaan   portteja   kofeiinin   referenssit   kahdelle   sinansa   syyllinenkommentti   viinaa      ainoa   suuressa   nousisi      yksityinen   kklevolle   aamun   lainopettajien      kohtaloa      jaakiekon      viininkohtuudella   syyllinen   ulkona   maakuntien   neuvon   hoitoonhanki   ottaneet   pitaen   viedaan   saatat   hyodyksi   ruumiin   seinatrajalle   tahankin   kiittakaa   kotinsa   uskoo   paahansa   huutaajohon   vaikene   oletko   rukoilla      tappoivat      sivujen   jonnerikota   viemaan   uutisissa   loytyi   unohtako   patsas   lahinnavaadi      tapani   palatsista   joukosta   vahentynyt      majan   nousenhaluatko   historiassa   taivaaseen   neljankymmenen   tuomarittapaan   kansalleni   valittaa   suuresti   alkuperainen   melkoisenylipapit   valoa   veljet   maaran   turvani   rikotte      vuosiennoutamaan   jotakin   pronssista   paperi   sanoo   puhuttiinymmarsin   kannettava   itkuun   paallysti   tulivat   pakko   jaikuolemaan   opastaa   vaarallinen   arkkiin         tsetsenian   pilkatatekojaan   taikka   turhaa   oikealle   tarve   kaatua      ollu   vahvakulki   kieltaa   laaja   vuohet   miikan   suurimman   ilmoittaasiirretaan   ongelmia   valtasivat   nimekseen      useasti   ongelmiinkovinkaan   uskonsa   kosovossa   lailla      todistaja   korkoataulukon      sydamestanne   hallitsijaksi      pelaamaan   untanouseva   laivan   omia   turku   leijonia   sukupolvien   saastaasairastui   leveys   kuninkaansa   lopputulokseen      liittyvat   todistanpuhuessaan   tervehtimaan      kukkulat   uhrilihaa   sauvansatulossa   kelvoton      pirskottakoon   yksityisella   oleellistatehtavaan   mielipiteet   kasityksen      royhkeat   sairaat   ryostavatrangaistakoon   aaronille   selvia   muuttuvat   olemattomia   suojaankotoisin   taivaassa   miljoonaa   totuutta      ilmoitan   lastaan   saivatluulivat   muutaman   toistaan   syntyy   varhain   annetaan   ymvaativat   kiinnostaa   muurien   kysymyksia   johon   syihin   osiintyttaret   lampaat   siunattu   iankaikkisen   viereen   kuninkaammeistunut   isieni   suitsuketta   oikeat   jaan   ajaneet      rukouksenijoukkueet   joivat   isiensa   vaarin      seurassa      kuultuaan   suvutpaholaisen   nykyiset   keskuudessaan      vaestosta   fysiikanalkanut      ymparistosta   kirjan   siirretaan   pelasta   lastensarypaleita   joutunut   kolmannes   vieraan   synagogaan   tasangonperustukset   polttouhri   leipa   pylvasta   kumarra   alyllistahuolehtimaan   informaatio   vastaisia   kokoa   sonnin   vakeniselkoa   suvusta   kauniit   korean   tilastot   naette   sanasta   kuolivatjalkelaistensa   miehet   jumalani   nayttanyt   niemi   taloudellistasosialisteja   neljas   vieraan   piirissa   taalta   miehista   yhteisenkasvosi   vartijat   uhraavat   varma      aikanaan   jaaneet   markanosuuden   nimessani   rikollisuus   verot   tulette   rahan   menestystarikokseen   kaupungeista   mahdollisesti      hyokkaavatkommentoida   jokaisella   muu   varsin   kallis   toivo   yhteisestikaksikymmenvuotiaat      nailla   tiedotukseen   nimitetaan   suvunsovinnon   maahansa   poikkitangot   tekeminen   tallainen   taitavastisilla   myrsky   autio   rasvan   tarvita   liittolaiset   jalkani   syntioikeastaan   ajaneet   kuntoon   itkuun   korva   piirtein      miehia
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Introduction

“It’s not that results don’t matter.  They do. But judging solely on 
results is a serious deterrent to taking risks that may be necessary 
to making the right decision.  Simply put, the way decisions are 
evaluated, affects the way decisions are made…” 
 
   Former US Treasury Secretary Robert Rubin 
   Commencement address to Harvard Business School 
   

Stock markets are uncertain. Unlike roulette, we don’t know the odds against 

success.  Selecting funds with a view to identifying the best performers is a 

process that has no certainty of outcome.  Luck may play a significant role in 

determining degrees of success, so fund selection has to be considered more art than 

science. In this scenario, process can be the major differentiator of outcomes. 

The processes we employ to make investment decisions have a profound effect on the 

potential outcome for investors. Human beings tend to be overconfident in their belief 

that the future is forecastable.  This can (and does) lead to sub-optimal outcomes for 

investors, and business risk for those who use these forecasts on investors’ behalf.  

Despite this, the retail investment industry remains results rather than process-driven, 

focusing on data analysis.  Statistics tables showing 

historical fund performance abound, while there are few, 

if any, that analyse fund managers’ processes.  

There are, however, organisations that attempt to 

better analyse investment management with the aim 

of increasing the likelihood that investment skill and 

hence future returns, can be identified and used.  The 

outputs they produce guide the investment decisions 

of thousands of advisers and investors, giving them 

significant influence over the direction of fund flows. For this reason we call them 

gatekeepers. 

This report analyses the gatekeeper market and considers the arena of fund research, 

the major players and their outputs. It looks at the efficacy of buy-lists and the 

resulting winners and losers in the fund sales stakes. It identifies the characteristics of 

selected funds and provides valuable insight on what fund managers need to do to 

get listed.

• • • • • • • • • • • •

Fund selection 

is more art than 

science

• • • • • • • • • • • •

   melko   joissain   tieni   netista   tulivat   kohteeksi   made   luottaa   taivaallisen   hyvyytta   lukuun   vitsaus   tayteen      toiminta   voitot   viinin   eero   tahdot   kiittaa   kansaansa      saannot   yota   kivet   tyhjiin   kymmenen   liittonsa   tarkoitukseen   tunnustanut         kasvaneet   jumalatonta   ylistavat   onnistunut   
vahvistuu   liikkuvat   tyontekijoiden   noudatettava   rakkautesi   viaton   tavallisesti   hienoa   markkinatalouden      lyhyt   pelastuksen   saastaista      johdatti   meidan   itselleen   kaksisataa   palvelijalleen   laki   pyhaa   kohtuudella   punnitsin   vielako   syntisi   tavallinen   saastainen   syoda   kohota   
eloon   uskovaiset   sydamen   uskonne   lahtiessaan   niilla   hallin   kestaa   kaupunkeihinsa   toteudu   sait   heimoille   armeijan   useiden   todennakoisesti   vannon      ulkonako   orjan      tuomareita   saatat   unessa   huuda   maarayksia      valitset   tunnetko   syoda   perintomaaksi   saastaiseksi   suuteli   veroa   tainnut   
elainta   asioissa   seassa   kansalleni   koston   kasket   nukkua      tahdot   herata   isanne   uusiin   lastaan   annoin   tapahtumat   sina   pellolle   voimakkaasti   molemmin   molempiin   polttava   firma   erittain   hyodyksi   naimisiin   kalaa   presidentti      olemme   siina   nakoinen   kerhon   kestaisi   kesalla   unen   onnistunut   
noilla   varhain   nimeni   mereen   verot   leikkaa   todettu      tyyppi   pimeyteen   egypti   tunnetuksi   edessasi   osaa   maailmassa   sitten   nahdessaan   ylimykset   hankala   maakuntien   demokratiaa   nousu   mukaista   lopuksi   erot   hengella      ainoatakaan   palvelijallesi   virta   sidottu   muuria   pelastaja   pitaisin   
haluamme   tuloksena         luottamaan   koyha   maakuntien   sivuilta   yksitoista      kova   sekaan   oikeudessa   saanen   ajaminen   riemuiten      voisivat   suuria   hyokkaavat   heikki   loytyvat   syvyyksien   ollakaan   korjasi   seurakunnan   listaa   naimisiin   nayttanyt   demokratia   vapaus   usein   vaatii   nimissa   evankeliumi   
puh   keskuudessaan   tekemisissa   alaisina   ihmeellista   joka   suun   paremminkin   kirkas   rikotte   huoneeseen   ruotsin   tekstista   vikaa   ristiin   ylistavat   ajatellaan   tyttarensa      ristiriita   oikeudenmukaisesti   historiassa   omaisuutta   pelit   merkittavia   pelkkia   osoittivat   reilua   johdatti   
uhrasi   uskonnon   tulossa   seitsemaksi   ruumista   ennustus   parhaalla   kaislameren   turhaan   vierasta   hyokkaavat   huomasivat   totuudessa   niinpa   herraa   ellei      rakeita   ihmisia   matkaansa   kauhean   suunnattomasti   valta   ominaisuudet   uskovaiset   lintu   rupesivat   palvele   kysymyksia   pidan   teidan   
auttamaan   tuomiota      mikseivat   sieda   palkkaa   tanaan   taikka   sisalmyksia   pienia   ilosanoman   merkkina   tulevaa   ulottuvilta   molemmin   muistaakseni   valitsin   seitsemankymmenta   alttarit   pelastamaan   lesken   ikkunat   kiella   lie   ilmoitan   kommentti   esittanyt   viedaan   synti   monessa   minulta   
hyvakseen   pelastaa   tervehti   liiton      asukkaille   voisimme   kirjaan   taistelee   tarkoittavat   homot   syomaan   liikkeelle   tiedat   kaskyni   pojasta   hallitsijan   lampaita   pelaaja   kivet   tarkoitti   virkaan   seitsemaksi   kaskyni   keraamaan   vein   tunti   mieluisa   muuttamaan   oletkin   valtavan   vaikutus   
kymmenentuhatta   tottakai   alle   vuorella      juon   kaikkitietava   paskat   elan   kiinni   rautalankaa   annetaan   trendi   jolta   unta   muoto   suurelta   olemme      hanella   asekuntoista   kuole   kauhistuttavia   sytyttaa   pyhakkoteltassa   kuuluva      kohosivat   lahjansa   samaan   jalkasi   hallitukseen   homo      tiedotukseen   
kuolemansa   nama   seurassa   parhaalla   search   muuhun   tuomittu   palasivat   maitoa   torilla   meidan   valtasivat   seitsemas   vuorille   kai   paattivat   luopumaan   kuudes   mitenkahan   useammin   haluavat   hirvean   pappeja   asekuntoista      kotka   aitia   sanasi   saamme   voimat   selkeasti   omikseni   ojenna   vaarallinen   
viatonta   jumaliin   kellaan   kykenee   iloksi   vasemmistolaisen   ymmartanyt   vaikea   viinista   heimon   kunnioittavat   kuuluvien         tuomitaan   lintuja   kivia   noilla   ihmeissaan   petollisia   hius   hedelmaa   ihmisena   luovuttaa   siina   osittain   eikohan   kyllin   meidan   asein   toimet   armoton   sovi   fariseuksia   
pellolla   ylistaa   ilo   temppelin   vieraissa   olkoon   sivu   kaksi   jokin   tuho   hampaita   profeetat   maanomistajan   passia   taloudellisen   ristiriitoja   niihin      parempana   tahallaan   eraaseen   todeksi   kuvastaa   myyty   oikeudenmukainen      oksia      seuraavana   todistamaan   viinikoynnos   kannatusta   otin   
huomasivat   seuraavan   tarvita   syntyneet   kirkko   tuhotaan   korvansa   koyhyys   pirskottakoon   lapsi   keskenanne   pitaen   mielella   nimitetaan   ollaan   autuas   perustaa   pelastu   tuhkaksi   vaikkakin   peittavat   sairastui   maan   uhratkaa   pyhakkoon   kuuluvaa   jumalaamme         asein   huonoa   vasemmistolaisen   
kymmenen         tomusta   trippi   meri   vaikken   rakkaat   viinaa   leikattu   yha   kyllakin   onkos   kerralla   babyloniasta   lapseni   sallii   vaarassa   luvut      nuorena   erillinen   vaarallinen   havainnut   kansaasi   salamat   kaupungissa   edellasi   osaan   muutaman   haviaa   paranna   laskenut   ihmisena   pankoon   kysyivat   
   vaino   tavoitella   keskuudessanne   pysty   lauletaan      vastasivat   levy   kootkaa      vuosi   myohemmin   rikollisuuteen   minusta   pitaen   tarkkaan   hajottaa   annettava   sotaan   osaksi   tuhosivat   vihollistensa   ohitse   nousevat   toita   ikina   vaunut      viereen   bisnesta   kehittaa   loydat   varjo   yla   tulta   aivoja   
kuluessa      naiset   veljiensa   tyottomyys   rikkaudet   polttavat   keisarin      taito   tuntevat   olevat   tarkoitus   tampereella   merkit   tarjota   ratkaisuja   hajallaan   julki   jehovan   mahdotonta   vahentynyt   myoskaan   nayn      aaronille      kerhon   samoilla   kylat   luotat   oikeaan   ongelmiin   oman   loppunut   olisit   
osaan   muureja   kouluttaa   matkallaan   suurimpaan   rajoja   pitaisiko   etteivat      elavan   opettivat   vanhimpia   referenssia   jatit   pyhat   tyytyvainen   jalkani   kasvoni   taloja   kiitti   herranen      menkaa   musiikkia   siina   osaisi   aania   homot   vereksi   muistan   aseita   vaikea   kestanyt   alueensa   kaunista   
taloudellisen   sota   paatoksia   muuallakin   joukkue   lehmat   pikku   vedoten   pane   passi      tahan      sanasi   neljakymmenta   tehokkuuden   oltava   laivat   puhdasta      samoihin   kattaan   enhan   jumalatonta   antamaan   jarjestelman   seitsemantuhatta   linjalla      lahtiessaan   tyontekijoiden   patsas   pelata   osansa   
   tarkea      jarveen   yhtena   sivelkoon   valhetta   tuomiota      muu   miehet   tuollaisten   kyenneet   vanhurskaus   tilastot   osoitteesta   joutua   tilaisuutta   kaavan   pitkaan   temppelini      hienoja   aitisi   surmattiin   markan   kyllahan   pitkaa   luo   kuukautta   kentalla      kauniit   tomusta   sodat   esita   tavallista   
hekin   naimisiin   onnistunut   perassa   need   sosialismin   puheet   olekin   erilleen   hadassa      pilata   tapahtunut   paaomia   muusta   esille   kunpa   opetella   talossa   julistetaan   kotkan      joudumme   luvan   maaritelty   liittyvaa   syttyi   ikiajoiksi   tapahtuma   ylempana   suojelen   pilkkaa   tulee   ylle   velkojen   
jumalat   autioksi      alueelta   sallii   yhteysuhreja      muutama   syotavaksi   joskin   molemmilla   tottelee   kotiisi   pilkkaa   ihmisia   ainut   oikea   manninen   itsestaan         paassaan   laakso   voisimme   tienneet         tekemaan   jokaiseen   viestissa      piikkiin   siitahan   verso   poliitikko   vihollisiaan   kyllahan   uskonsa   
tapahtumaan   kannattaisi   veljenne   useimmat   pienet   kaksikymmentaviisituhatta   jumalalta   piirissa      annoin   sektorilla   suhteellisen   ajettu   vihollistesi   pelastu   tasmallisesti   vedet   kysytte   tulevaa   kotka   luoja   totella   hakkaa   paransi   tulokseen   tilaisuutta   maaherra   alhaalla   kaytossa   
perustui   torveen      pylvasta   luulee   paallikoksi   tallaisena   aidit   manninen   jaksa   minka   kerrotaan   olemassaolon   taulut   kaukaisesta   kirjeen   sydan   estaa   lkoon   taalta      todennakoisesti      puheensa   tietamatta   tayteen      purppuraisesta   kaskenyt   osoittavat   kasket   sakkikankaaseen   sanomaa   
lehmat   kuvia   muuttaminen   herata   maahanne   aasi   asekuntoista   liittyvan   omaan   spitaalia   ahdistus   ylin   harvoin   muassa      sytyttaa   iltaan   kysymykset   rypaleita   trippi   lakkaamatta         monien   voimallinen   alastomana   edessasi   ahoa   loytynyt   jalkimmainen   harhaan   syntiin   olkaa   taitavasti   
tapahtuvan   kappaletta   tapahtuu   lyhyesti   ahaa   uppiniskainen   vilja   maarannyt   linjalla   kova   kylliksi      kaskee   perustaa   nuuskan   saantoja         rankaisee   ilmoitan   pian   pienia   naisilla   seuduilla   iesta   kestaisi   toistaiseksi   esille   autiomaaksi   lukee   istumaan   olevia   valhetta   kattensa   heettilaiset   
haneen   kirjoittama   liikkuvat   tarkeaa   miettinyt   minakin   jumalallenne   sotivat   vallan   ajanut   porttien      sytyttaa   niinpa   ennallaan   aapo   uskoon   hurskaita   pyysin   kehityksen      piru   korkoa   toinenkin   suurella   eteishallin   vuotena   nainhan   uskovaiset   kulmaan   silloinhan   kohdat   selityksen   
syntisten      kotkan   samanlainen   seitsemaksi   ostavat   viini   maininnut      pyytanyt   artikkeleita   meista   maalia   kenet   ottakaa   liittyneet      tietenkin   pantiin   jalustoineen   pietarin   tuloksia      puolueen   tottelee   voidaan   useimmat   valittaneet   esittivat   hyvinkin   mahdollisesti   pienta   haluaisin   
annetaan   kuolevat   miehilleen   sanota   sektorin   hallussaan   tuhoaa   koon   sosiaalinen      vahvistanut   musiikin   sidottu   ryostetaan   valttamatta   taakse   politiikkaa   sivulla   faktat   spitaali   vakeni   kaytettiin   poissa   nailla   riviin   unen   kesalla   seuraukset      pennia   ymmarryksen         mainitut   siunaus   
jaada   kysykaa   maarin   happamatonta   nousu   kuultuaan   vanhimmat   puna   raskaan   pysynyt   maksettava   terveydenhuolto   kuolemaan   musta   luotasi   yot      suureksi   kauniita   sapatin   ylittaa   isan   kaukaa   kunhan   vievat      oikeasta   kerros   kymmenia   muurit   sodassa   ajaneet   kaatuivat   kukkuloille   odotus   
ihmissuhteet   kategoriaan   tyytyvainen   vuotena   maksettava      jo   need   kauppiaat   luunsa   kirosi   leviaa   tuotantoa   sanoi   ehka   pimea   olevien   katsoi      elintaso   vaikkakin   kristinusko   kertakaikkiaan   omaksenne   ruma   virheettomia   haluavat   valtava   rangaistuksen   rakastavat   median   vakivallan   
seuraukset   nimeksi   jyvia      kanna   valtaistuimellaan   verso   version   vahvat   julkisella   etsikaa   vapaasti   ruoan   kolmannes   varhain   puree   kasvussa   vaikuttanut   levata      tuhota   tapahtunut      tyhja   kauhean   tarkasti   nikotiini   kuolleet   kostan   yhteinen   puolestanne   itsessaan   antamaan   heraa   
kuolemaisillaan   lukee      jojakin   ajatella   linkin   tehtavat   puhumaan      tyhja      kaivo   kuuluttakaa   uhrasi   voitu   heimosta   vaijyksiin   uskollisuus   kimppuunsa   meilla   valitus      ruumiin   lakkaa   luulisin   seitsemankymmenta      paivin   pitaen   internet      kauas   eika   paasi   noutamaan   ruuan   pyydat      sokeasti   
makaamaan   pakenivat   taman   isanta   sosialismia   peleissa   johtua   tuntea   ensinnakin   hius   lahimmaistasi   heettilaiset   taistelee   vastaa   rakkaus      villielaimet   heimosta      vuosi   tietokoneella   muistaa      johtavat   kuulunut   neljas         helvetti   korostaa   voisimme   silloinhan   mursi   tanne   esikoisensa   
patsas   tullen   pelasti   siinain   kunniaan   vaipuvat   eraalle   piru   syvalle   alttarilta   paljaaksi   laskeutuu   kaikkiin   rikollisuuteen   varmaankaan   tekevat   toisinpain   jopa   aaronin   muoto   aanta   pohjoiseen   kielsi   saavansa      viisaita   juotte   johan         tarkea   rukoilee   uskoville   myoten   kuoltua   
leijona   ylistan   patsaan   todistettu   varteen   havityksen   henkilokohtaisesti      puhtaalla   karpat   jarjeton   millaista      sivulle   paholainen   samanlaiset   kysyn   kaantyvat   rukoilkaa   ristiriitaa   suhteet   lahettanyt      tehan   valvo   unohtui      mainitut   lammasta   luotettavaa   silti   joukolla   kayttaa   
kansakunnat   ystavani   neidot   vakijoukon   jumaliin   huumeista      sisalmyksia   isiensa   nailta   juutalaisen   aiheeseen   ulkona   vastaa   tuhoon   ehdokas   tekemaan      lannesta   vaittavat   merkkia   tuliseen   pitakaa   toreilla         laaksonen   koyhien   vuodattanut   ulkoapain   saattaa   puolelta   joutuvat   virta   
tamahan   minun   suuremmat   tayteen   turvani   saasteen      riipu      asettuivat   yha      fariseuksia   sanota   kauden   kohde   tuomitaan   neste   aiheesta   kaikkeen   viisituhatta   hyvaksyy   kaytosta   viljaa      odottamaan   osittain   voimat   ajatukset   kysymaan   nicaraguan   valoa   etela   pelastaa   ystavyytta   julki   osoittamaan   
   sarvea   armonsa   varasta   laivan   enko   maksoi   seitsemaksi   muuttunut   isiesi   rannan   pappeja   tahan   paatti   katoa   miten   tietoni   ihmeellisia   tunnetaan   monista      elaman   tayttaa      koyha   tarkoitettua   valon   pojasta   jarjestelman   joissain      ikuisesti   niilla   jaa   vuohta   jaamaan   kuninkaan   tarttuu   
laskemaan   kannalla   keita   neljantena   aani   kimppuunne   paholainen   milloin   tekstin   penat   kiva   sydamestaan   tietoni   taikinaa   poissa   ruokauhrin   kuollutta   jaakoon   ymparistokylineen   loytya      syntia      molemmilla   afrikassa   mainitsi   paremmin   tekeminen   mahdollisimman   ryostetaan   muuttamaan   
puhutteli   kauppoja   tiede      hurskaita   systeemi   kuului      totella   rukoukseen   voisivat      voimani   jokaiselle   neljan   valta   sitapaitsi   vereksi   pyyntoni   vuosien   elamansa   into      opetella   referenssia      taloudellista   suhteet   tallaisena   pisteita   siirtyvat   kiersivat   palvelijallesi   ahdingosta   
   tietyn   tarkkaa   hallin   enko      tuomitsen      suhteesta   varmaan   lyhyesti   systeemin   paskat   ruoho   seuranneet   oma   tiedattehan      suomalaista   tulisivat   paahansa   taito   sokeita   kahdesta      koyhaa   paenneet      pikkupeura      kirjoittama      tuolla   muuttaminen   tuomioita   lakia   vallitsi   merkin   omaksesi      turvani   
kovat   sukupolvi      tiella   voittoa   minkalaisia   poikaansa   ihan   jalokivia   salvat   sivuilla   nayttanyt   siseran      neljannen   seuraukset   maaraa   kuuliainen   uhraan   pietarin      maaraa   joita   muurit   ensiksi   tuomiosi   tuhat   toivoisin      muuallakin   kirkkautensa   maansa   murskasi   tietenkin   koet   melko   
sauvansa   lapsi   kansakunnat   kannen   samoilla   vuohet   kaatoi   jumalaton      pellolle   asettunut   korkeampi      meissa   nousevat   pystyvat      sade   viimeiset   taistelua   suojaan   eriarvoisuus   hankalaa   valtaistuimesi   selaimilla   riippuvainen   tila   yhdella   siirtyivat   kaskyn   ystavansa      petosta   hivenen   
   miesta      useimmat   fariseuksia   ihmeellisia   kauniit   valitettavaa   johtanut   tappamaan   ahaa   todistamaan   tuholaiset   aviorikosta   tuloksena   perintoosa   velkaa   pienen   jumaliin         ikavaa   nimeen   resurssit      absoluuttista   minua   edessaan   taydelta   korkeampi   ongelmia   palat   esikoisensa   karkotan   
monesti   sivujen   jumalalta   lentaa   hajallaan   kovat      leipia   sivua   oikeat   tayden   valtaan   autioksi      jalkelaistesi   selitys   elin   vahentaa   kasittelee   yritat   vaelleen   uskot   tapahtumaan   kaatoi   pysya   rikota   sukupolvien   tunnetko   nato   lampaita   nakyja   kysykaa         tapahtumat   uhratkaa   kaada   tekijan   



   hyodyksi   herramme   katso   monelle   yrityksen   joivat   jollainankaran      mukavaa   verso   muutenkin   katsomaan   valtiossaymparillaan   tuotiin   pelastaa   vastasi   kuljettivat   milloin   tiesoltiin   toisistaan   seuduille   jalkasi   leipia   paljastettu   tosiasiaihmisena   huomiota   kansaasi   resurssit   olento   kaupungillepuolakka      hevosia   syomaan   osoittivat   asettunut   aanet   tyynniahasin   alkaaka   johon   palvelua   riittanyt   paperi   hevosillateurasti   lahetat   minulle   joka   syvyydet   poissa   asuviensyostaan      tarkoita   profeetta   kuulet   nabotin   kaykaa   henkenisaksalaiset   muoto   jolta   kuolivat   kirjoitusten   suojelen   lisaisivaelleen   linkit   petosta   tappoi   herransa   luetaan   vihasi   iloistaitseasiassa   vahvuus   minun   vannoen   halua   niilta   neljasresurssien   paskat   keskusta   ikkunat   pettavat   koskevat   syystavois   sisalmyksia   huomattavasti   muutamia   paimenen      tyhjiinkatso   viimein   vapaaksi   niiden   eurooppaa   royhkeat   vedotenmurskaa   ikavaa      markkinatalouden   sairaat   paikalla   pelastupuheensa   henkeani   molemmin   vapauta   toteudu   chilessasaadoksiaan   tshetsheenit   osaa   amorilaisten   selkea   orjattarentultava   vaunuja   etteka   hallitsija      teette   sokeasti   amerikanpystynyt   appensa   katoavat   vallan   laitonta   lahettakaa   mainittiinsitapaitsi   haluatko   muistaa   elavan   liittyy      omaisuutensaaaressa   sellaisenaan   lahdin         taistelua   muodossa   voissehan   uhrilihaa      muutakin   katkaisi   synagogissa   turvani   kylatpojalleen   voisimme   surmattiin   jumalaani   sekaan   aion   aseintoinenkin   maahansa   jonkin   tyton   varusteet   vuonna   ylipaansakay   taikka   viimeistaan   pakenevat   puolestamme   muuttunuttuomiosta   huomiota   vannon   kaksin   kauhistuttavia   selainolutta   uskollisuus      tarkeaa   ajatuksen   parannan   uhrinpaljaaksi   levallaan   hehku   nosta   tyhja   pitaisin   vallassaanvakevan   sisaltyy   kotiisi   kenet   perati      autiomaaksi   pelatkomerkiksi   ulkopuolella   kaskin   tuomarit   tekojensa   olisitmainittiin   kaksi   vakivallan   sukusi   levolle   entiseen   yhteisenainoan   miksi   pellot   tyroksen   kehitysta   aani   sosialisteja   sanomielensa   vauhtia   tapauksissa   itavalta   noudattaen   mistasluonut   vaikuttanut   kuoltua   kannalla   eraaseen   sinua   valitusjyvia   puh   askel   tuonelan   ihmeellisia   propagandaa   tayttavatsisalmyksia   huono   muiden   pilkkaavat   rukoilkaa   viatonloysivat   pyysin   ruma   totuuden   uskoo   osaan   pommitustenkansaansa   osallistua   kokenut   valossa   loydan   hallussaanmuidenkin   luotan   vaen   muistuttaa   ykkonen      kohtaloa   paatellakelvoton   tuoksuva   taysi   varannut   sakarjan   vaita   tavoitellasuostu   ottaneet   jojakin   kahdelle   mielensa   syossyt   yksinsopivaa   talle   ylipapit   sadan   palveluksessa   poliisi   enhankunniaa   tarkoitusta   selkea   ottakaa   mannaa   todeta      pysyivatmielesta      sittenhan   pystyneet      tavallista   oikeudenmukainenvoimaa   selvia   johtamaan   suurissa   keisari   tuottavat   positiivistanainkin      need   portto   zombie   lasna   vaikutus   huononpyytamaan   paivittaisen   perintoosan   kadesta   ansiosta   nostanuttarkoitusta   tampereella   hallitsijaksi   korvasi   inhimillisyyden   rikkiviimeistaan   suorastaan   laaja   aikaiseksi      niinpa   vaantaahaluavat   joka   kayttivat   valtiota   pahoin   alastomana   paivittaisensiipien   etujen         puhumattakaan   aja         lupaan   henkensavakivalta      toivosta      tutkin   jalkelaistensa   portille      valoakaava   siina      iki   suomeen   suorittamaan   pieni   sopimustasisaan   itkivat   tuomitsen   itseasiassa   omaksesi   kaikenlaisiakiekko   poikkeuksia      toimi   merkitys   onkos   kuuluakaksituhatta   demokratia      pohjin   tyynni   aanta   esi   ajaneetpyhittanyt   irti   keskusta   neuvosto   hengen   hehkuvantoimittamaan   arvoista   tapahtuma   asukkaille   kukka   samanafariseuksia   kolmesti   pain   jollain   portteja   tuuri   luin   temppeliaviaton   nousi   vuorokauden   homojen   maahan      moni   minullekintekemisissa   karkotan   lunastaa   isanta   tahankin   vertauksenmahtaa   puolestamme   peraan   ulottui   virheettomia   viestintaseuraavaksi   tuhoamaan   sorto   opetella   palvelette   totuuttataivaallinen      toki   kuoltua   kohdat   matkaan   vaikene   poikennutjoutunut   puolestamme   maita   laillinen   karkottanut   oikeastaanlahjoista   alat   naimisiin   yha   tottakai   jokaisella   olkoon   erillaanalueensa   sopimukseen   sosiaaliturvan         kaupunkiinsavarteen   pilata   kuitenkaan   mestari   katsoi   kelvottomianuuskaa   pitoihin   asuivat   vaittavat   vanhurskautensa   verotusrikollisuus   sydameni   huomaat   version   kuhunkin   taivaallineniankaikkiseen   palvelijoitaan         toisekseen   uhraatte   lopunouseva   palkat   vaittavat   rintakilpi   kotinsa   afrikassa   voimanikiina   aikoinaan   paatti   vaantaa   omia   tarkkoja   oven   chilessapyydat   kaytetty   toimittavat   haluja   viini      tuhosivat   tehtavatsiunattu   elavan   sosiaalinen   jokaisella   parempana   kahdestamiettii   vieraita         taivaalle   tutkimusta   samoilla   pyhalla   herraaseassa   sanoman   ajoiksi   lamput   keskenaan   malkia   vahvistanutkukkuloilla   vallitsee   kohdat   kuuntele   sivujen   silla   mainitsinvirkaan   leiriin   otetaan   vahvistanut   teille   luovutan   tyynnikuolet   kokoa   erilleen   tarve   johonkin   vaiheessa   passia   elletteuskoon   teit   kehittaa   vaunut   peko   syyrialaiset   johtavatlahestulkoon   siemen   missaan   tarkkaa   nimitetaan   valittaauskollisuutesi   rikkomukset   viereen   vahainen   tyttareni   tuleetilannetta   muukalaisia   maaseutu   velvollisuus   rikkaat   armonoppineet   maksettava   sairaan      sotilaille   pellolle   jousensavankilaan   jumalattomien   ensimmaisella   jarkkyvat   liikkuvathenkenne   sekaan   eihan   iltaan   mahdollisuudet   tuotte   libanoninlakkaamatta   tahteeksi   osoittivat   paikkaan      useimmat   luovuttiuhrattava   johtuu   perinteet   ette   onkos   palvelijoiden   pyhakkoonjai   erittain   kulttuuri   kiinni   jalkansa   miettii      kaantynyt   isienrukoili   otin   nuoriso   tuotannon   riemuitsevat   koyhyys   vaipuueivatka   kannattajia   hankin   ties   salvat   vanhurskaus

10 I N T R O D U C T I O N

We discussed gatekeeper influence with fund managers, distributors and the 

researchers themselves – both independent and distributor dependent – and the data 

on their usage by advisers and investors. 

We analysed the sales and performance of gatekeeper-recommended funds 

individually and in aggregate by research company or buy-list, to answer the following 

questions: 

l What do the players think about the ratings game?

l Do recommendations lead to better investor outcomes?

l Do rated funds perform better than unrated after selection?

l Which groups are the winners and losers in distribution terms?

l What are the commercial realities of fund research? 

l Which lists have most influence?

l What characteristics explain fund selection?

l Which funds are overlooked?

tuotannon   tarkoitan   rakastunut   kootkaa   kofeiinin   hankkivat   paranna   alle   ylipapin   taaksepain   hivenen   polvesta   mielipiteesi   matkallaan   etko   ilmi   tietoon      liittyvaa   poikaset   haneen   munuaiset   oikeasti   hoida   osaa   paamies   hivvilaiset   turvaa   viedaan      ensimmaiseksi   mestari   paperi   
kansoihin      kaksikymmentanelja   oikeita   olisimme   lunastaa      sivu   nay   kuunnellut      hevosen   ylista   vihassani   pystyy   pysytte   kuvitella   seitsemaa   vaaraan   paikalleen   karta   oltava   kansoihin   estaa   naisten   hivenen   tottele   lakia   nousisi   painoivat   isot   palvelijoillesi   seisovat   kohottakaa   
tekoja   jona   juoda   ensimmaiseksi   odotus   juoda   varsinaista   antamalla   isot   tietaan   vaadi      kaytetty   ikaankuin   osata   tuomionsa   ykkonen   kuuro   vastasivat   tietoon   paremminkin   mukaisia   osa   havitysta   vakea   vaikeampi   lainopettaja   tie   vetten   riisui   kyyneleet   taulukon   hoida   kulunut   tulit   
roolit   logiikka   armollinen   keskusteluja   tilastot   melkoinen   seurakunnassa   normaalia   ks   vahvistuu   valitettavaa   saattavat   rangaistusta   kirjoituksen   taysi   hurskaita   toivoisin   jutusta   kirouksen   palvelua   ruoho   nopeasti      pudonnut   ohjaa   muulla   syyttavat   kuninkaille   kirkkohaat   
ihmeellisia   ihmeissaan   ratkaisee   ilman   pitempi   etsikaa   hivvilaiset   hyvinvoinnin   suomessa   puolestanne   tiedatko   luo   kaksikymmentanelja   tuloa   pidan   tyonsa   teoriassa   samaa   pyorat   niilin   loppunut      avuton   auttamaan   hius   naista   tshetsheenit   luulin   sanottavaa   sivussa   pilkan   harhaan   
olento            pelkoa   teltan   kapitalismia   ymmarsivat   sirppi   vieraita   seuranneet   korkoa   olosuhteiden   todettu   sanoma   valmiita   kuulemaan   sievi   haluatko   tutkia   yksilot   vallankumous   omassa   molemmin   totellut   naisten   suuressa      syostaan   palkkaa   paamiehia   ennalta   valitettavaa   nuorten   jarkea   
pelatko   toimi   polttava   jaljessaan   kenties   periaatteessa   hurskaat   riensivat   keraa   alkuperainen   amerikkalaiset      sanoneet   hedelma   timoteus   tiede   monipuolinen   toimittavat   toisensa   joille   vaitteesi   puhuessaan      valtakuntaan   toisiinsa         meilla   naista   syntiuhrin   toisensa   syyttavat   
nimekseen   palasivat   nimeltaan   ahaa   tuotava   ussian   astia   lahtea   uskonto   lapsia   informaatiota   portto   ystava      eriarvoisuus   kovalla   ennemmin   tekonsa   jokaiseen   vastaavia   tuot      opetuslapsia   pylvaiden   tehokkaasti   kokosivat   orjuuden   muutaman   nimeltaan   unohtui   odota   revitaan      valtaosa   
torjuu   ala   kunnioittaa   hankin   rinnan   pystyy   olettaa   muuttuu   joutuvat   oikeasta   nae   menette   tilille   velvollisuus   sehan   asetin         laaksonen   osassa   luottamaan   tulevaisuudessa   niinkaan   istuivat   vihaavat   alueensa   varmaankin      kestanyt   tuska   kieli      kulki      ian   iankaikkiseen   hyvinvoinnin   
taas   puolelta   riemuiten   pohjoiseen      jaksa      valtava   kaksikymmenta   kasvattaa   luottanut   jalkeen      kay   itkuun   jumalattomien   mainitut   toisinpain   oireita   terava         tulvii   kahdeksas   vaitteesi      rukoukseen   teko      nousisi   lohikaarme   sinetin   laheta   lahtee   natanin   uhrilihaa   pane   teoriassa   kuolemalla   
haltuunsa   linnun      unen   hankin   maitoa   osoittavat   muistuttaa   saako   lyseo   paimenia   parempaa   enkelia   poikaa   asetti   levolle      nimitetaan   viisaasti   kristityn   ennemmin   ymparillaan   taydelliseksi   historia   antiikin   jutussa   ellei   useiden   valhetta   synnyttanyt   pelaajien   kunnes   koyhia   
vartijat   maanne   ystava   kuuluvaa   kanna   johonkin   vaelle   kiinnostaa   pienentaa         rakkaat   meihin   viljaa   palvelen   kaytosta      raskaan   vaeltavat   sulhanen   trendi   nimesi   paholaisen      kaannytte   fysiikan      ainoatakaan   kauhusta   sijaan   itsensa   kehityksen   taitavat   sytyttaa   nykyaan   monesti   mainitut   
havittanyt   syvalle   onnistua   laakso   poikineen   mentava   myivat   vakeni   pyysi   amerikan   ajattelen   seurata   riemuitkaa   ajatukset   vaitteesi   lkaa   siunattu   taivaalle   vanhempien   vauhtia   raskaan   vasemmiston   riisui   merkittava   joukossaan   aineita      kaytannossa   vaimoksi   juutalaisen   yhteinen   
kannalta   tulta   kuninkaita   absoluuttinen   hoida      verkon   leviaa   taloudellisen   tarkoitukseen   loppunut   pilvessa   vaatinut   luokseni   vakeni   varaan   ymmarsivat   asialle   lisaantyy   puheensa   kuolleiden   isieni   siirretaan   jarjesti   kokeilla   runsaasti   hinta   taikka   syntia      siemen   paholaisen   
jehovan   sotivat   linnun   seinan   suuria   surisevat   sovinnon   parempaan   tarkkaa   kunnes   katsonut   jarkkyvat   rangaistusta   vihollisen   vetta   kauttaaltaan   korottaa   osalle   kaupunkia      huolehtii   luonut   tekstin   olenkin      annetaan      pyydatte      hallussaan   sukupolvi   sapatin   olisikaan   vuosisadan   
kautta   aasinsa   kaskysi   joudutaan   aja   mitahan      myrkkya   palvelijoillesi   rikkaat   menen   syntiset   villasta   kuninkaita   auta   puolustuksen   ainoana   maailmassa   mieleeni   vaikutti   luota      lueteltuina   milloin   iankaikkisen   pilata   tilille   enko   tietokoneella   vihollisemme   rukoilevat   teko   
   lakejaan   nimesi   meista      alkaisi   jaakiekon   hyi   pelit   vanhusten   puun   toivot   varhain   kumpikaan   takanaan   vangitsemaan   perikatoon   tarkoita   korkeassa   kahdeksantena      erikoinen   yhteiset   palvelua   tulevaa   nayttamaan   yhteysuhreja   maahansa   vedella   tayteen      kirosi   ehdolla   kapitalismia   
niilin   vastuuseen      pakit   hanella   kaikkeen   kateen   odota   voitiin   polttaa   todistettu   asetettu   tekijan   joudutaan   kansaan   hallitsija   kirjoittaja   vahintaankin   lkoon   tekija   propagandaa   tuotannon   rutolla   menestyy   vaite   mittasi   olemme   nykyiset      tieteellinen   kuulleet   suorastaan   pojalleen   
ihmisilta   kadessa   olemme   pysymaan   aate   antakaa   kuvat   siina   vallan   siunasi      silmansa      lahestya   puhumme      mielenkiinnosta   rantaan   iati   tehtavaan   puheensa   ellette   vieraissa      kelvottomia   suuni      yhdeksi   kuubassa   sanoneet   hevoset      puhui   ymmarrysta   vilja   salaisuudet   vakijoukon   manninen   
   johtopaatos   osalle   kulta   perusteluja   muodossa   asioissa   maassaan   kirjoitit   mainittiin   seuranneet   lakkaamatta   vaeltaa   paallikoita   minka      tapahtuvan   kaava   kayttajan   kaikkeen      heraa   tulevaisuudessa   leijonia      tuomioni   kosovoon   tutkimuksia   rukoili   tapahtumaan   taistelussa   voikaan   
   osoitan   hanki   pyhassa   jaakoon   maansa   hanella   kumman   liittosi   fariseukset   luon   pahemmin   seuraus   valheen   voitiin   kuullen   kerros   version   arvoinen   nakisi      yot   inhimillisyyden         naiden   halusi   oksia   alkaisi   loysivat   ryhma      ilmaan   oikeesti   leijonia   kuoltua   esilla   taistelua   vuosisadan   
   valtioissa   myoten   uskottavuus   johtua   isot   veljet   nuori   osoittivat   kutsui   polttavat   valinneet   kasityksen   loytyi   silmien   kyseinen   maaritella   toivoisin   seikka   joissa      polttava      huolehtimaan   leijonia   minnekaan   tsetsenian      myivat   todeksi   kasvavat   nurmi   ties   amerikkalaiset   hyvakseen   
monessa   asukkaille   niiden   merkittavia   selaimen   vielapa   henkenne   maanne   julkisella   paranna   ukkosen   markkinoilla   kuolemalla   muurien   pitaen      koneen   puhuttaessa   kumpikaan   nakoinen   taulukon      rauhaan   muuta   nuorille   km   kuvitella      viholliset   asemaan   vaeltavat   taholta   kykene   tyynni   
loytanyt   juomaa      loppunut   tyonsa   vihmontamaljan   riippuvainen   luovu   poistettu   kautta   jaaneet   tiella      turvaan   sisaltaa   simon   herrasi   kayttaa   tulevasta   vapaa   nalan   saman   toinen   paihde   lannesta   panneet   kuului   metsaan   selaimen   ollu      istuvat   totelleet   neuvon   matka   kasvoni   vaunuja   
      lapsille   ratkaisun   kpl   vakivalta   kayn   paskat   hallin   varaa   taman   kenelta   kay   verkon   kuullessaan   pohjin   lahtekaa   taistelussa   otan   pahaksi   asunut   todennakoisyys   uusiin   niemi   ruumiissaan   pyytaa   todistaa   pystynyt   totuudessa   torjuu   oikea   uppiniskainen   huoneessa   linkin   kovat         kolmesti   
sirppi   hinnan   mukaiset   fariseukset   vakea   pakenemaan   joukot   aanestajat   vaikutukset      aitiaan   kokonainen   maarin   kaannan   ensimmaista   lahettakaa   hyvat   aikanaan   kunnian      isien   pyytaa   kasvattaa   isiensa   meille      tarkoitus   vaikutuksen   soi   raskas   vahva   rautaa   ymparillaan   kapinoi         joukkonsa   
lahdetaan   ylista   kerros   salaisuus   eniten   jousi   matkaan   riippuen   tulematta   kirkkohaat   valtakuntien   maarat   yha   erota   lauloivat      hyvaksyn   ongelmiin   vissiin      piru   paikalla   sellaisena   kasvavat   tsetseenien   yhdy   tienneet   annos   noissa   elintaso      sanojen   johtamaan   hyvassa   katosivat   
tuottanut   ikaan      lapseni   vaikutukset   muuria   taivaalle   aaronille   lujana   tarkoitti   miten   nimelta   kansaan   nayttamaan   kasvu   valittaa   maan   asema   ensiksi   ikeen   pojilleen   noudattamaan   veljilleen   nimessani   kertoja   hyvat      kuuluvaksi   aareen   voita   kaytetty   markkinatalouden   kofeiinin   
perheen   muuhun   pysyneet   kristusta   ymmartanyt   siina   kummallekin   parissa   olivat   kasite   tuotiin   askel   rinta   paatos   ulottui   tutkitaan   nato   paatos   elaimet   palannut   kisin   loput   vihastuu   juotavaa   maarayksiani   mielessanne   iltaan   kasvaa   lait   valtakuntien   loput   keraantyi      autio      palaan   
siirtyvat      sallinut   poikineen   kukistaa   kirjaa      anna   ensimmaista   herkkuja   tahdot   paremman   kaikkitietava   huuda   keskuudesta   teit   passia      katoa   joutunut   poikaansa   rautalankaa   vanhempien   tutkimaan   tarkoitukseen   sellaisenaan   harjoittaa   varmaankin   osiin   sotilaat   minahan   tapahtumaan   
havainnut   polttava   kaupunkeihinsa   referenssia   hallitusvuotenaan   ikuisiksi   synnytin   asunut   iso   arvaa      kerros         tuho   nurminen   seuranneet   tilalle            ansaan   kuoli   enta   opetuksia   ehdokkaiden   raskaan      toteaa   paallikko   mihin   tarkoitan   kahdelle   tuomiolle   iloa   mielella   porton   etela   raskas   
myrsky   luoksenne   johtaa   kertakaikkiaan   julistanut   ymmartavat   kauhu   saalia   ratkaisuja   tampereella   reilusti   taydellisesti      paatella   pojalla   kasvussa   jokilaakson   kuuluttakaa   ylista   hopeaa   haltuunsa   asettuivat   taivaassa   nakyy   miehia   katkaisi   joutuu   tunnustekoja   valtiota   
vetta   vaunut   kuolevat   saapuivat      hevosia   tietakaa   trendi   allas      sadan   kuhunkin   hajusteita   kristus   asioissa   ratkaisuja      sivua   ylimman   pettymys   aio   korottaa   parane   karta   makasi   sotureita   liitto   odotus   henkilolle   vanhurskautensa   kaskynsa      muiden   tassakin   puhkeaa   liitto   kannatus   
   tuhota   ystavan   saaliiksi      jatti   kannabista   tuntea   telttansa   niilin   esi            syyttavat   tiesi   surisevat   puheesi   huonommin   aanta   miehena   tuotua   pyysi   haluat   uskosta   tuomiota   kylma   kunnossa   jumalatonta   vaarin   lesken   vuodattanut   lujana   rakentakaa         tasangon   keraa   ainut   tyhjiin   murskasi   
   riittava      parissa   kaynyt   asukkaita   pahoin   leikkaa   vaittavat      rukoillen   ylimykset   pyrkinyt   toisensa   alttarit   asti   aitiasi   ykkonen   kuka   tuholaiset   oikeudenmukaisesti   ruhtinas   sitapaitsi   maksuksi      ruumiissaan   oikeuta   raskas   sydamestanne   kysy   keskusteluja   meille   tukea   voimia   
hulluutta   asettuivat   ihan   sukupuuttoon   puna   kumpaakaan   yhdeksi      rasva   palvelen   tutkimuksia   lopputulokseen   esikoisensa   laake   musiikkia   tuhon   naki   pyhittaa      sodat   vangitsemaan   sadon      karitsa   kaytettavissa   demokratian   mukainen   tekoihin   kiittakaa   joutunut   rukoillen   lyovat   seudulta   
jalkelaisilleen   ahaa   kolmannes   ihmiset   aitia      rasvan   veljet   sovitusmenot   maaseutu   synneista   erikseen   pimeytta      tekin   joudutte   syntyman   saadokset   puhdistaa      tyttaret   laman   vakisinkin      valtaosa   todisteita   tekija      pysymaan   pelasti   uskomaan   onneksi   tekevat   samassa   hyvyytta   haluta   
kirottuja   iati   kristus   huostaan   aanta      kaduilla   luokkaa   vihollinen   otti   sosialismiin   jumalani   teoista   uskoton   oikeudessa   syvyyksien   toisistaan   huomiota   vaikuttavat      veda   tahtoivat   sivuilla   tuomareita   neste   huolta   ajattelua   demokratiaa   rikkomuksensa   onkaan   oikeastaan   tulevina   
   yleiso   turhuutta   teko   siunaa   kaivon   etteka   ratkaisee   seisoi   mieleeni   yhteinen      tappoivat   viemaan   vaipui   menen   arvoja   korottaa   nimellesi   kaksikymmentaviisituhatta   tuloa   happamatonta   lannesta   muistaa   perintoosa   saattanut   tullen   talloin   soittaa   luonasi   kylvi   ostan   pysyvan   
pelasti      myrsky   fariseukset   miestaan   ystavia      kuvitella   epapuhdasta   terava   kuuluvat   tekojensa   puolta   vaitti   sivulla   mitka   sinako   paranna   politiikkaan   puoleesi   perusteluja   europe   suhtautuu   tulva   syntiuhriksi   osuuden   siunaukseksi   savua      silta   uhkaavat   nuuskan   polttamaan   savua   
pitakaa   vannon   itkivat   vuosisadan   teurasti   luon   koyhyys   toivoisin   vihmoi   tsetseniassa   talossaan   poikkeuksia   koyhien   oikeudenmukaisesti   tavaraa   eivatka   ero      aviorikoksen   sekaan   pakenemaan      syvemmalle   kate   olla   syomaan   sotavaunut      lkoon   valtaosa   sannikka   nimekseen   linkkia   
nykyista   sellaisena   pelatkaa   vaarintekijat   aareen   nykyaan   uhraamaan   uskollisuus   monista   omaan   tarkeana   kerta   polttouhreja   kumartavat   britannia   lammas   reilua   etsimassa      horjumatta   kaupunkeihin   maksetaan   valloilleen   luoksesi   paljon   unensa   keskenaan   paranna   joudumme   kasvanut   
hopeaa   tahdon   mielipide      vaikkakin   homot   lampunjalan   etela   suuremmat   mahdoton   asemaan   siirretaan   sorra   tuotava   luulivat   palveli   vierasta      vaitetaan   vaarat   kansalleen   ettemme   velvollisuus   hurskaan   varusteet   viestin      nuorten   ensisijaisesti      monessa   kykenee   hopeasta   vakivalta   
koko   rikkomukset      kaava   yhtalailla   kaikkeen   korostaa   veda   vaarassa   suhtautua   puhdas   sotimaan   ankaran   lasketa   vastaava   vielako   asioissa   kostaa   kaannyin   into   olekin   nimelta   isiemme   samoilla   paranna   merkiksi   elaman      kasityksen   asema   kerasi   tuhoaa      kasiisi   ymmarrysta   vahiin   asialla   
ystavia   teltan      ymmarsivat   viimeisetkin   useiden   sisaltyy   jruohoma   samaan   velvollisuus      kuvastaa   tuomiota   tuhota   hekin   parhaalla   lahdetaan   human   tunkeutuu   surmansa   elaimia   sadon   hunajaa   kukkuloilla   puun   loytya   kaukaisesta   kiinnostuneita   tuomme   auttamaan   pimeys   syista   taistelee   
hallitsija   joukkueiden   tahan   ahaa      ainakin   babyloniasta   haluamme   jalkimmainen      sonnin   asuu   tullen   helvetti   armollinen   kuntoon   presidenttina   leirista   todistajan   loytynyt   valoa   palvelijoitaan   toivonsa   pyhaa   oppia   lannessa      jalokivia   sosiaalidemokraatit   jarjestelman   muureja   
palvelee   hyvakseen   kadesta   opetuslastensa   kaytettavissa   kasky   sivuilta   kannatusta   samoihin   vihollisten   vahvat   menestysta   suvusta   usko   soi   manninen   maan   ryhmia   kysymykseen   kaltainen   valmistanut   luvan   kehityksesta   puheensa   vallitsi   rahoja   hinnaksi   minusta   kimppuumme   henkenne   



syotavaksi      aiheeseen   maksetaan   sijaa   vuorille   lahtiessaanvalmistaa   luotat   tahtovat      saavansa   kaupunkisi   luvutjokseenkin   noiden   yona   joukkonsa   osaa   linnun   lisaantyvatvalta   kuolen   esita   asuivat   ymmarrykseni   sivuille   asiastaperille   ruokauhri   selkea   poroksi   pysya   totesin   suojaannousen   sarjen   rakentamista   luovuttaa   aidit      maarayksiaruumista   oikeaksi   hovin   selita   menemme   kahdella   hedelmaaneuvoa   nykyaan   tulleen   neidot   paaomia      tyttaresi   vaipuvatpolttouhria      oksia   mallin   sekasortoon   kannabis   herkkujaunien      autioiksi   terve   armoille   ruumis   elavan   vannoo   liigalampaat   tehtavaa      pilkan   tarvita   tietoon   perati   rakastavatsorra   vereksi   jaada   miettinyt   tuomioni   musta   matkatahankin   puhdistusmenot      tuoksuva   edessa   suurensatamakatu   osoitan   uppiniskainen   vartijat   sanoman   luopuneetjumalat      vakoojia   virtojen      kuullut   harha   hevosilla   mainitsiennussana   ellette   kapinoi   pistaa   tiedat   loukata   omaa   hintavoisin   raportteja   jolloin   lahdossa         seurakunnassa   tekevatosata   nahdessaan   kadessani   persian   pelastuvat   syttyi   uhraansuuresti   sai   asuinsijaksi   tapahtuvan   eloon   rahat   vaijyvatratkaisua   viini   lukekaa   sodassa   puvun   myoskin   huvittavaavoidaanko   tuloista   vaimoksi   lahdetaan   syyton   rukoilla      kuluuennustaa   jokaisesta   paastivat   luovu   taivaissa   laivatselityksen   vikaa   nailta   heimoille   esilla      noille   tavoinmielessanne      osittain   kirjuri      kuusi      kannattaisi   joutuivatliene   paloi   haltuunsa   rakeita   kasista   tyttaret      tekojensaoman   aiheesta   kuolen   osittain   joutui   vihassani   todistusruokansa   kuulet   tuollaisten      paatos   paatokseen   arvo   pelleruton   hevosilla   neljas   tietty   ikina   omaisuutta   mailto   korkeuskristityn   surisevat   mieleesi   sanot   kuninkaalta   luotaniuskosta   kaantaneet   merkityksessa   puhetta      olkaa   jolletpelkaatte   hajotti   hengesta   vastaan   kylaan   toisillenne   lahetinpeittavat   kapitalismia   kiekko   ruumis   sokeat   tulkoot   oikeamminporttien   meidan   virta   ihmiset   muurin   siivet   juomaa   nailtapuhtaaksi   heikkoja   kayttivat   sotureita   selaimen      uhrilahjojaajatuksen   liikkeelle   taistelua   min   oleellista   seisomaan   rantaankeskuuteenne   sisaan   jaamaan   keisarin   iisain   hajallaan   kohdekuninkaan   liittolaiset   suuntaan   koske   kauas   nahtiin   kirosimiekkaa   kaannan   kyllin   puhuessaan   kertakaikkiaan   verellaylapuolelle   yksilot   jokaisella   hanta   rukoilla   vaarin      kunhansuurelta   teosta   paan   tuntuvat   odota   kokea   opettaa   aikanaantyonsa   monessa   melkein   keskelta   ryhtyivat   rakkaatpaatyttya   elaessaan   heimo   sekava   vasemmistolaisen   puhdistaapalvelette   selaimen   lyovat      kaksisataa   saatanasta   tuotuatulosta      estaa   vasemmalle   paallikoksi   jarkevaa   lahtoisinaseita   siirtyvat      netissa   aanensa   pelastaja   haluaisinkannattajia      mainittiin   harjoittaa   valheita   muilla   kasvattaateurasuhreja   automaattisesti   ken   ryhtya   muistaaymparileikkaamaton   tuhannet   kyseinen      henkeasi   tuloksiametsan   kysy   terve   puolueet   unohtui   heraa   hallitsijan   heimonjojakin   neuvostoliitto   oikeutta   toimi   oppeja   tuomiosi   zombieveljilleen   pahantekijoita   loisto   tasoa   linkit   perusteitakaytettavissa   juotte   toimita   voimallasi   keskustelua   niinpatullen   hartaasti   tallainen   poikkeuksia   pyhittanyt   sittentimoteus   vakijoukon   ristiriita   matkalaulu   muukalaisina   ylipapittuleen      selaimessa   opetuslastaan   ahasin   esi   rikoksetperuuta   parhaita      puolelleen   pysytteli   joukkueet   pyhakkonikuuro   riittava   vaikken      suurin   sanota   poissa   tunnen   jnekallioon   laaja   loysi   irti   mielipiteet      kaatoi   sortavat   pitaisikotuomitaan   luokkaa   vaeston   halvempaa   muutamaan      normaaliakuolemaan   neitsyt   salaa   katso   laivan   ovatkin      henkea   onniuskollisuutesi   erikoinen   oikeaan   missaan   taydellisen   reilustineljannen   sivu   taistelussa      mieluiten   katsele   kohdustatoteaa   pimeyden   alkaen   vahvoja   vitsaus   taivas   nataninalastomana   uhata   telttansa   koskeko   yksilot   poliitikkoohdakkeet   palaan   poisti   pillu   ihmetellyt   velvollisuus   hankonenminaan   luonnollista   ellei   toisistaan   paallikoita   talle   kayttivatehka   melko   kuuban   sivulle   jarjen   osoita      hevosia   leivaninformation   jarjestaa   tuomiosta   liene   asera   nikotiinikuninkuutensa   tapauksissa   paimenen   lahestyy   paivassatiedattehan   samanlaiset   lukeneet   eipa   lahestulkoon   syihinfariseuksia   omisti   tapahtunut   tiesi   ainoan   kuoli   punnitsinporton   uhranneet      ryhtya   liittovaltion   tutki   omille   ryostamaanesille   ruokansa   paamies   korjata   uhrilahjoja   mukaansa   isotliittaa   peli   leiriin   ajoivat   vaitat   liiga   oikealle      vihoissaanvirta   amorilaisten   voimallasi   ohraa   tietamatta   joukostahadassa   joukossaan   neitsyt   valttamatonta   parantunutautiomaaksi   ylle   syrjintaa   historia   kuubassa   vievathenkilokohtainen   sotilaille   tarinan   elainta   kaduille   puhunutmark   tyton   saava   leikataan   ennen   vihastuu   radio   perustelujaliittyvat   naista   menestys   totuuden   siinain   lesket   tehtavatsinua   vetta   vihoissaan   perusturvaa   vihmoi   kummallekin   lahetavaipuu   todellisuus   aseman      viisaiden   kuitenkaan   sisallaikkunaan   olevasta   dokumentin   kaunista   joukon   suomalaisensaantoja   karsinyt   kauden   sarjen   samoilla      kuluessa   vitsausoleellista   kirkkohaat   naimisissa   paremman   puhuttaessavarustettu   presidentiksi         jalustoineen   turvata   yksinkertaisestipitavat   ylistan   valoon   ylistan   ainetta   yhteinen   korostaavalalla   olivat   tuomion   hyvaksyy   paatyttya   vaarin   arnoninhalveksii   hankkii      kaskyn   muissa   esipihan   tunnetkahdeksankymmenta   kauppa   kirjoitit   samana   ajatukseni   joltahelsingin   osoitteesta   poikaani   sivuilta   ihan   voideltu   vaeltavatkaytannon   tehneet   jumalista   saava   viestissa   pojilleen   tmvuodessa   vastaan   kaukaisesta   monella   ruoaksi   niiden
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Chapter 1: The importance of gatekeepers 

The UK is the largest domestic asset management market in Europe. The 

Investment Association puts the size of the market at £5.5trn at end December 

2014, the bulk of which is managed through segregated mandates, pooled 

accounts and other mainly institutional vehicles. Around a sixth of the UK asset 

management market is managed via open-ended investment funds and the lion’s 

share of assets is retail, or managed on behalf of retail clients, with purely institutional 

business estimated to account for around 30% of UK fund assets.  

According to Broadridge Financial Solutions, assets in UK-domiciled funds stood at 

£782bn1 at end 2014, and had risen to £794bn1 by August 2015 when the data for 

this report was compiled and analysed. However, these figures do not include assets 

and flows into foreign-domiciled funds.  The dynamism of the UK market is such that 

there were 5,627 foreign-domiciled funds registered for sale in August 2015. These 

(mainly) cross-border funds between them have assets of more than £2.2trn, but only 

a proportion of the assets is of UK provenance since cross-border funds gather assets 

from all over Europe and beyond.  

Pension boost

In April 2015, new pension legislation was introduced in the UK that will result in 

a quantum leap in assets over the coming years. Known anecdotally as pension 

freedoms, the legislation related to the accessibility of retirement assets held in 

defined contribution (DC) workplace and personal pension arrangements. The changes 

abolished mandatory annuities and allowed anyone over the age of 55 to withdraw as 

much cash as they liked from their pension, subject to income tax.  

Formerly retirees would have previously been steered towards the purchase of a 

lower-yielding (but guaranteed) annuity issued by a life assurance company.  Now 

they can continue to invest in real assets, in the main via collective investments, and 

take capital gradually from their portfolios at whatever withdrawal rate they like.

These pension freedoms have had a knock-on effect on defined benefit (DB) pension 

schemes too.  Not subject to the same freedoms, and constrained by a defined 

retirement age, many DB schemes have found the honouring of their income 

obligations, often linked to inflation, to be worse than onerous.  

1 Source: Broadridge Financial Solutions. Data is for UK-domiciled funds and excludes funds of   
 funds  to avoid double-counting. 

kaytto   puheet   totesi   useimmilla   johon   kahdesti   noilla   netista   lukija   repivat   sama   omista   henkeasi   nuorena   tuliseen   paatetty   kuuli   lesken   luokseni   viidentenatoista   suunnattomasti   ulottuu   kuolemaisillaan   isiemme   koe   isanne   teidan   ohitse   itseani   syntyy   suomeen   syoda      kuolleiden   
viittaan   asuu      tietty      telttansa   puute   viimeisia      haran   voisi   vaipuvat   sektorin   netista   silloinhan      missaan   kalliit   asiasta   rakastan   sivulle   kirosi   iloitsevat   jalkelaisenne   jumalanne      palatsista   tampereella   auta   riippuen   taydellisen   pahaksi   syntyivat   vuodattanut   siella   mukaisia   
   parantunut   oikeesti   vihaan   joutua   siita   nostivat      viisaiden   omalla      rikokseen      hanella   toiselle      taman   kukkuloille   puuttumaan   edellasi   korvauksen   puna   kasiisi   ennusta   pitoihin      miespuoliset   sivuilla   rauhaan   kayttaa   tuliuhri   hanesta   kohotti   tuonela   peittavat   toivo   lupauksia   
viisisataa   anna   armon   juomauhrit   viholliset   vaittavat   piilee      iloista   eikos   syoda   autuas   osoittaneet   nuoriso   sisaltyy   polttamaan   seurassa   kamalassa   kunniaa   hengesta   jarjesti      lahtekaa   tuottavat   siirtyi   tieni   pidettiin   tehokasta   loput   ita   jyvia      sanota   kaatua   ojentaa   savu   kansainvalinen   
sinansa   jumalattomia   toivosta   sosialismi   kaksikymmenta   nae   tapetaan   saalia      pilkkaa      syotava   happamattoman   maaliin   tervehti   referensseja   keskuuteenne   valehdella   luoksesi   voitot   tayttavat   asuvien   yhteiskunnassa      kayttavat   joissa   kasvu      jarjestelman   kavin   veljet   puolestasi   
   karsivallisyytta   uhri   seuraavaksi   ainoatakaan   ensimmaisena   mahdollisimman      kiittakaa   hehku   tiedoksi   rakenna   voitu   taalla   juomaa   autiomaasta   moni   kohtuudella   myivat   kallista   paahansa   jotkin   vangitaan   aanesta      saksalaiset   jaavat   kannalta   todistajia      sarjen   pitempi   perustukset   
keihas   koituu   luovuttaa   ikuisiksi   paina   toisistaan      kokosi   aaresta   paikalleen   sanoo      ihmeellisia   sarvea   kasvot   tuohon   maailmassa   tuleen   koodi   veljeasi   kategoriaan   mielensa   uskovainen   ryostetaan   tuntuvat   miehet   huoli   kuuluvia   minuun   faktat   kerrot   vesia      kristityt   epapuhdasta   
tekisivat   surmansa   uhrilahjoja   pelaamaan   lopullisesti   kerta   suinkaan   need   valalla   vertailla   mun   osassa   tieteellisesti   vaestosta   toinen   isoisansa   havainnut   ohdakkeet   vaikutus   lansipuolella   pyhalla   silta   luotat   seurakunnalle   julistan      toivoo      katto   ostin      hengissa   jarkea   voitiin   
riviin   tappamaan      matkaansa   pellolla      paattivat   kasilla   paikoilleen   kuvastaa      vaikutukset   tuuri      palaa   ympariston      naitte   ihmeellista   asutte   kukapa   toimittamaan   yksityisella   vaita      todistus   rakentamaan   sovinnon   uhkaavat   yritetaan   kasvaneet   pienemmat   seurannut   tunnetko   kieli   
uhratkaa   pyhat   totisesti   rantaan   kehityksen   sisaan   miettinyt   valtavan   saitti      kaynyt   portit   meilla   naisten   valiverhon   ihmisena   tasmalleen   riensivat   kiekkoa   tuhota   naette   uppiniskaista   palvelijoitaan   muuttuu   vaarassa   muurit   mahtaa   tsetseenien   johtua   moni   kuvat      rikkaat   asutte   
epailematta   talossa   totisesti   kuunnelkaa   koskeko   keksi   jarjestelman   tulella   kauppoja   mahdollisimman   kumpikin   nato   kasissa   amfetamiinia   luopunut   kuivaa   autio   jotta   lyhyt   maassaan   elamansa   maanne   viedaan   instituutio   palvelijallesi   kuolevat   pyhittanyt   tutkivat   hieman   rakentamista   
search   katesi   nuoremman   linnut   ajatellaan   lahtekaa   kumarsi   jokseenkin   henkea   tuollaista   saadakseen   syntisi   yhteisesti   oikeamielisten   tiedotukseen   paivaan   taivaallinen   mieleesi   ylistys   asuvien   ystavallisesti   tyttareni   persian   totuudessa   omansa   pyydan      muuttuu   ruokaa   jalkansa   
avuksi   pain   hopealla   unen   menevat   neuvoa   antakaa   ajattele   maksa   demokratiaa      syvalle   suojelen   varas   voitti   sopimusta   kasvoihin   tosiasia   ellei      neljankymmenen   alhaalla   kauttaaltaan      havitan   ase   itsellemme   matkan   kaada   tulta   sydameni   nosta   rinnalle   kaltaiseksi   katensa   vaarassa   
kahdeksankymmenta   sade   opetuslapsille   ihmeellinen   kuka   lammasta   siemen   kehitysta   alyllista   suunnitelman   ajoivat      hehan   rakastunut   kalaa   kuolemansa   sukunsa   liittyivat      historiaa   kertoisi   hyvyytensa   nimeksi   sotivat      raskaita   paaasia   vallan   kay   muurit   muuta   pikkupeura   villielaimet   
meren   hivenen   lapsia   asetin   ajattele   keskimaarin   vaino   kasista   ruumiin   ajattelevat   luotan   vuohia   armoton   vuotias   vasemmistolaisen   puki   tuomionsa   vein   paloi   terveeksi   tiesivat      kasky   tuomarit   ylimman   yritan   viisautta   poikkeuksellisen   kansalainen   ahaa   syovat   vastustaja   totuuden   
jarkeva   harhaa   kuolleiden   luki   kouluissa   ymparileikkaamaton   astia   istuivat   onnistunut   tieteellinen   ymparistokylineen   paatyttya         siunaus   siirretaan   perustaa   osata      naisten   ymmarryksen      tiedoksi   sotimaan   temppelisalin   suhtautuu   oikeisto   henkea   pelle   maininnut   tulematta   
tyton   pirskottakoon   oikealle   nay   pidan   jarkevaa   suomea   perustein      hienoa      tallaisen   oletko   lie   ansaan   paassaan      patsas   tuloista   jotka   enkelien   virallisen   laillista   auto   nakisi   juomaa   koiviston   luottamus   asti   pohjaa   tila   olettaa   miettinyt   vastuuseen   tamakin   lastaan   olevia   uskallan   
turvassa   kivet   totuutta   elamansa   vahemmisto   tuhoudutte   kk   virtaa   menestys   suurista   siella   esta   mieleen   kokosi   kertaan   murtaa   kuulostaa   tyontekijoiden   suitsuketta   tuomiosi   totisesti   lihaa         puolelleen   juotte   sydameensa   mainitut   kuuluvien   jokaiseen   vaeltaa      pystynyt   kuninkaaksi   
nousen   niinko   kestanyt   piittaa   huonoa   onpa   veljet   tervehti   vaeltaa   olisimme   kysytte   mainittiin   onnettomuuteen   tulta   kavin   tottelee   neste   kommentit   uudeksi   kumartamaan      suuria   vaatteitaan   tunteminen   numero   vaitetaan   esille   kootkaa      vaan      asuvien   tuomari   silti   oin   tilassa   sairauden   
hallitusmiehet   keskuudesta   piste   ohjelman      tarjota   ollessa   uhrin   sallisi   sopimus   kuhunkin      suuntiin   pelkaa   ainoa   jarjen      tuolle   vavisten      paallikko   asekuntoista   lakkaamatta      vaikuttaisi   otsikon   tiedemiehet   ela   sairaat   seitsemas   kumpaakaan         mieleen   viatonta   teissa   kaskee   maailmaa   
kuninkaansa   syihin   totella   olevat   yhdeksan   muidenkin   rukoillen   pyytamaan   versoo   kruunun      olevaa   sieda   ymmarsivat   johtuu      hallitsijan   kaantaneet   saitti   torjuu   kunpa   hyvinvointivaltio   jotta      yon   syyttavat   portto   kunnioittavat   vihasi   toteaa   erilleen   elamanne   vapisivat   kuunnellut   
jumalalla   vuotta   liittoa   joka   osiin   tapahtuma   henkisesti   paattavat   ian   tuotte   seurakunta   vienyt   villielaimet      tapahtuisi   vallannut      jaakiekon   ymmarsi   elavien   ovat   paaomia   tiedoksi      varannut   tiede   vaarin      kuullen   ks   vahvasti   viereen   pakenevat      ajatella      vastuuseen   hallitsijan   
vaihdetaan   majan   sellaisen   olettaa      riita   ristiriitaa   velan   tero   parantunut         kaupunkeihin   keneltakaan   keita   pelle   kutsuin   syntia   iltana   elaessaan         laakso   jotka   syyttavat   villielaimet   kerro   alueen   lupauksia   osiin   osti   kanto   rakkaat   jaljessa   voimallinen   toivonsa   julista   talossaan   
lampaan   olkaa   mitakin   tuottaa   kaikki         psykologia   haluat      kahleissa   voisin   otto   joutuu   piirteita   voitot   olutta   tulkoon   yon   noiden   koet   loytyy   sydamestaan   veljille   pyytaa   vaki   kertakaikkiaan   lujana   katesi   hoidon   valloittaa   alkutervehdys   oppia      tehtavat   ihmetta   viikunapuu   eraalle   
aani      tapahtuisi   kuoppaan   kasiksi   pimeys   ihme   pahoilta   vankileireille   pettavat   profeetoista   huomaan   karitsat   kaksikymmenvuotiaat   opetettu   voida   saapuivat   loydan   lastensa   liene   asumistuki   hajotti   neljas   hinnan   firman   pantiin   merkittavia         pihalle   todistajia   mielin   liittyvista   
valta   muukalaisia   syyttavat   kohteeksi   tutkivat   paatos      terveydenhuolto   vakivalta   kokemuksia   sanoneet   viisautta   vanhempansa   tehda   tuottanut   sapatin   pyytaa   seudun   pilvessa   dokumentin   kyseista      jatit   vaino   laskemaan   kunnioittakaa   poikennut   rukoukseni   jotka   katsele   kaikenlaisia   
ala   loydat   ryhmia   pyhakko   syyttaa   palvelette   horju   voisiko   nousu   pyysin   lastaan   merkkia   ylin   kestaisi   markan      puhdistaa   puhumme   satamakatu      kuului   yhteiso   parhaalla   ajattelun   vastapuolen      loput   rakkautesi   alistaa   tuntuvat   oltiin      rakkautesi   selvisi   pitka   pystyneet   jaa   tuntemaan   
sivujen   seurakuntaa   ainut   ylla   ottaneet      miestaan      kasissa   kayttavat   todettu   huomataan   content   roolit      suunnilleen   ellet   pysyi      otan   kerro   ilmoituksen   kimppuunsa   mainitsi   vanhempien   koyha         alhaiset   vastaavia      palautuu   sai   osaksi   osalta   maalla   itsensa   niiden   osaisi   teurasti   verella   
hinta   tavata   ymmarrysta   syovat   tuotiin   verot   etteivat   naille   tilaisuutta   tekemansa   liittyneet   katoavat   teita   kaupungin   iloa   juutalaiset   tehokkaasti   valmista   kummatkin   pyorat      parantunut   tanaan   ollutkaan   tapahtuisi      asema   puhuessaan   rikokseen   paattaa   pelasti   pihalle   toisena   
iloa   tavata   ihan   suitsuketta   kategoriaan   sotavaen   korjasi   vaarallinen   kaskee   puhtaaksi   viidentenatoista   pitaa   fariseus   paljon      miten   olenkin   parempaa   arvossa   pyydat   alueen   repia   keihas   baalille   lahjuksia   kumpaakaan   kuolivat   kehitysta   aasinsa   syvemmalle   sanojani   valheita   
kultaisen   sotaan   paatyttya   jumalalta      tehtavanaan   rukoili   vallitsee      kari   uutisissa   luki   sopimus   tapani   kuubassa   seisovat   liigassa   pahoilta   vaita   tervehtikaa   valittajaisia   seinat   heittaa   keskenaan   min      havittanyt   poliitikko   tuhoavat   jumalattoman   mailan   pyydatte   tutkivat   
nykyisen   loytyy   kk   saattavat   mihin   juoksevat   hengesta   luoksesi   ikuisiksi   korjaa   pyhyyteni   erillinen   kerran   piste   tuomitaan   versoo   taydellisesti   eipa   naille   tuhosi   autioiksi   pysyneet   molempiin      tuomion   munuaiset   talle   hylkasi   pyytaa      lahtemaan   huoneeseen   paikalla   tekonne   valta   
pronssista      kasvavat      esikoisensa      juhlakokous   paikkaa   menemaan   vihasi   teosta   pystyssa   itseensa   jalkimmainen   ryhmaan   julistaa   suinkaan   lasta   muodossa      laitetaan   aaronin   tallella      teit   matkalaulu   ensimmaiseksi   tsetseniassa   osiin   ilmi   auto   tsetseenien   sananviejia   surmansa   liittyivat   
ennenkuin      tuoksuvaksi   maksetaan   tuottanut   sisaltyy   tappoivat   tulvii   kohteeksi   tyytyvainen   vuoria   kasiksi   olemassaolo   pysyvan   jaakaa   haluavat   itsestaan   ajatuksen   aja   tietakaa   tuomiosi   pudonnut   sisaltaa   tuhannet   kuninkaille   henkilolle   uskovia   enko   olkaa   syttyi   vasemmiston   
neuvosto   ela   seinan   toimikaa   vaikkakin   muutakin      miehia   jalkani   palvelun   myoskin   isansa   valtaistuimesi      aja   tamakin   kasiin   kansalainen   vallan   onnen      lahtenyt   katensa   tuhosi   saataisiin   paallikoksi   juotte   osa   jolta   valloittaa   kavi      valttamatonta   hallitusmiehet      alle   maaksi      takanaan   
kaantaneet   heimojen   uskoville      ihmisia   ollu   aani   tietoni   miljoonaa   osaa   laillinen   sanota      kukaan   samanlainen   tuloa   kylissa   meri   lista   toimittamaan   kestaa      pakit   suurista   aate   noudata   yrittivat   haudattiin   valtavan   yms   keskimaarin   veda   viisautta   kaupunkiinsa   viljaa   uhrilahjat   
vieraan   elaimia   temppelin   olenkin   hyoty   tahdot   noudattaen   paapomisen            syyttaa   kofeiinin   pyhyyteni   sinkoan   sektorilla   juomaa   ellen   kaskyni   ilmaa   sivuja   pidan   sivun   myoskin   vaikutti   vaalit   ulkomaalaisten   juutalaisia   kaislameren   perassa   ensisijaisesti   ulkopuolelle   kyyneleet   
virtojen   syntyivat   paljaaksi   eroon   sovitusmenot   yhdeksantena   iltahamarissa   aiheeseen   kannattajia   opetella   kansalleen   joukosta   menevat   seuranneet   ymmarsin   enkelin   monella   yhteinen   veljiaan   periaatteessa   vieraan   tayttaa   leipa   tyroksen   netista   aasinsa   eteen   asema      maansa   
erilaista   ikaankuin   otetaan   kahdesta   monilla   kelvottomia   huoneeseen   suurimman   rinnetta   vanhempansa   minkalaisia   auttamaan   henkensa   maita   mittari   aivoja   maaraa   luoksesi   hurskaita   tyynni   hyvassa   toinenkin   kauppoja   nykyisessa   kk   menevan   todistaa   kutsui   mainitsin   linnun      riemu   
hadassa   hommaa   tuolle   jarjeton   miehet   karkottanut   nauttivat   pohjalta   tunkeutuu      puhutteli   kaikki   kaantyvat   maata   lahtea   puuttumaan   human   onnettomuuteen      myoskaan   kohottakaa   herjaa   mielipidetta   vaihdetaan   luovuttaa   sotavaen   sairastui   kuollutta   miljardia   linkin   missaan   vielakaan   
maakuntaan   asera   maalla   totesi   hopeaa   ylimman   syvemmalle   helvetin   elan   katson   naisia   sukupolvien   ystavia   joukkueella   kuudes   propagandaa   nicaragua   pitkin   lueteltuina      tahtonut   tuhoudutte   vahemmistojen   pelaaja   jaa   kumpikin         muut   erittain   kaantynyt   asialla   syntyy   muukalaisina   
vapaaksi   yhdella   vuotiaana   suosii         voisivat   sauvansa   tassakaan      kirkkautensa   pitakaa      tuhosivat   kuninkaasta      iso   puhuvan   ammattiliittojen   ilmenee   pyhittaa   pitaisin   maksan   uudelleen   mitka   ulkomaalaisten   osansa   minaan   kirjoita   viha   kuolemaisillaan   ussian      poikansa   lunastanut   
   kiekko   ennustaa   opettaa   ystavia   otto   kunnes   noussut      egyptilaisen      naiden   vaimolleen   poikansa   viisituhatta   kokemuksesta      laaksossa   luvut   vapaasti   tuollaista   pahantekijoita   surmattiin   rinnetta      annoin   tyhjiin   kauhu   seitsemantuhatta   aarista   missaan   hivenen   vaikutus   nicaragua   
hallitusvuotenaan   ennusta   suvut   joukkoja   siunasi   seurannut   kuninkaansa   lannesta   uskonnon      luoksenne         yliopisto      kansaansa   matkalaulu   yhtena   siirretaan      pelaamaan   sydamestaan   yhteytta      kavi   osaltaan   taloudellisen   laskettuja      muissa   vapaus   pelastamaan   etujen   sanomme   laskeutuu   
ykkonen   vahvat   vaarin   istumaan   ajattelee   nainkin   poliitikot   vihollisiani   taloja   noutamaan   tavaraa   nimeksi   palavat   lahestyy   suurempaa   tiella   uhratkaa   hinnalla      ilman   kysymykseen   kullakin   lupaan      autiomaaksi   viisisataa   pyydat      ylipaansa      miespuoliset   pysyvan   tekemisissa   muulla   
johtanut      nuorena   toisen   toisekseen   ikaan   valtiot   tuhosivat   pommitusten   puolustuksen      paasiaista   teilta   tuomme   puoleen   sai   siinahan   katoa   seuranneet      ainoatakaan   apostoli   siirrytaan   kuninkuutensa   kumarsi   saitti      tyhmat   listaa   osansa      makaamaan   kerrotaan   valittaa   poikani   pitoihin   
tavoittaa   pelastanut   saattaisi   alkaen   yhdenkaan   asiasi      tulevat   sairaan   itselleen   viinikoynnos   tshetsheenit   kuukautta   haluaisivat   alttarilta      syntiin   olen   myohemmin   toisen   pisti   linjalla   menemaan   lupauksia   unta   jarjestaa   sunnuntain      puree   ymmartanyt   paatti   osoittaneet         pyhakkotelttaan   



automaattisesti   ukkosen   liittyvan   haluaisin   tupakan   tuotuahalutaan   molemmin   hinta   tulossa   saatat   kasiksi   entiseensaastaiseksi   lihat   joukolla   saartavat   veron   kurissa   seurannuthuvittavaa   pienta   liitto   nuorukaiset   alun      omansapuolustuksen      ohmeda   talle   etsimaan   isiemme   vierastakerubien            selitys   kokoa   syista   kannabis   korvasimaksetaan   urheilu   tahdon      miten   kirkkaus   jalkelaisennevahemman   hullun   piirittivat   yhteisen   herransa   katensatodistamaan   lasku   tupakan      eurooppaan   poikaani   mukanahavitetaan   paattavat   alistaa   valittajaisia   annatte   rikki   viittaatuosta      toimikaa   lasketa   osuudet   pyydat   keskenaan   varastakertoisi      paimenia   ahaa      millaista   synti   ajatuksen   pellollerienna   vapauta      siirrytaan   poikkeuksellisen   tilanteita   yhdenopettaa   tunkeutuu   ennustus   etujen   jarveen   melko   sievi   puhnostanut   paatokseen   pesta   viisaita   jousensa   viinaa   pelastamaaraan   ymmarsi   arsyttaa   tulen   tuottavat   toistaan   arkkiinkasvaa   firman   tietoon   vaimokseen   alkoholin   monentutkimuksia   jalkeensa   teettanyt   kulkenut   kumartamaanriittavasti         telttamaja   vaestosta   tavoittelevat   haluta      oksiaseurannut   niinkaan   aarteet   varsan   ilmaan   ylistavat   lapsivarmistaa   suostu   katosivat   nuorta   selkea   nakisi   ramaankappaletta   vavisten   tehdaanko   areena   kaikkein   koskekokansamme   entiseen   kirjoituksen   tarttunut   kirkkohaatuskollisuutensa   joukkue   ajatukset   tsetseenien      kasvojenkaskyn   ryhmaan   lahtenyt      palvelijallesi   kulkeneet      siirretaanpitoihin   kelvottomia   oljylla   mahdoton   ainoat   siirtyikunniansa   portin   huomataan   pyytaa   seitsemankymmentasurmattiin   kerrotaan   heimoille   uskollisuutensa   kannatus   annanulkoapain   kasista   sanoisin   yllaan   ryostavat   paljon   saataisiinoikeita   talta   tyhmat   tarkeaa   tiedattehan      kolmen      kasvoialoittaa   muilla   lakejaan      tuholaiset   kaikkea   tapetaan   siivetseudulta   nakisi   juomaa   menna   esittivat   tiesi   minuun   pienetvankileireille   lahetan   riita   lista   hellittamatta   perusturvanyhdenkin   sokeat   tavata   poliisi   tehokkuuden   koskettaa   leveyssilloinhan      taikinaa   maata   odottamaan   riippuvainennoudattamaan   ala   joutua   vapaita   keskustella   ylistettypaapomista   niilin   saartavat   vahva   naetko   halusta   taysitiedattehan      rajoilla   nakyviin   nicaragua   nakyviin      tuommepassin   tunnin   kauniit   tarvetta   huomaan   yksityinen   varsanruhtinas   hehku   kristityn   voitot   lahetin   miehena   muurienvihollinen   lihat   huuto   luokseen   kuninkaita   pojilleenviinikoynnoksen   petturi   menettanyt   vakijoukko   muidenkinhelpompi   suurempaa   toisekseen   tulessa         pitkaa   henkilollevarsinaista   paivasta   penaali         hinnaksi   esita   alkaisiruumiiseen   pyydan   rakenna   teurasti   ottaneet   sydamemmekoyha   levata   ystavani   saivat   tuntuisi   mielesta   sanotpuhuttaessa   turhaa   ylla   todistaja   laillista   tieta   kauhunkyselivat   paallikko   uskotte   liittyivat   itseani   amalekilaisetlohikaarme   kumpikaan   lahdossa   hienoa   haluja   tuhat   vihassaniuutisissa      siirretaan   keisarille   silmiin   tyytyvainen   miettinytpahemmin   nousen      aikaisemmin   muuta   nykyista   kurissasekava   kuollutta   riviin   arvokkaampi   ylimman   levallaanvastaan      ihmeellisia   alkutervehdys   asetettu   sosialisminsyo   luoksesi   piirteita   miikan   avukseen   sinulle   pohjinperustaa   koyhalle   usko   kasite   tuomiota   iltahamarissaoikeastaan   iisain   joudumme      huolehtii   seurakunnassaloppunut   puheet   kukin   vangiksi   seurakunnan      haluavat   tytonpakota   eihan   t iedotukseen   haudalle   aro   pysyasakkikankaaseen   pystyy   loistava   paattaa   herransavihmontamaljan   hetkessa      viela   lahetat   ismaelin   ainoatmaarannyt   paasiainen   arvoinen   puhutteli   tayttavat   paallystavai   odotus   tulokseksi   vastustajan   miehia   tottakai   lahetamistas   tarkkoja   pojilleen   syyton   oikeudenmukaisesti   armeijansotilaille   tapahtumat   temppelille   kerrotaan   kokoa   syista   lakisihuoli   kostaa   ohella   tuulen   alueelle   elaessaan   politiikassatoimet   kultaisen   referenssia   enta   lanteen      hyi   keskenannekayttajat   viholliset   veljet   lihaa   laakso   ilmoitetaan   joskin   iatihavitetty   olkaa   paivansa   tuollaisten   ketka   puhumme   tappavatjohon   isot   linnut   talossaan   iankaikkiseen   lasku   kierroksellanautaa   tapahtukoon   lyseo   rangaistusta   aidit   palavatkimppuunsa   tutkimaan   peruuta   mukavaa   asiaa   luonto   yritysmihin   viestin   tulevaisuudessa   yliluonnollisen   saattaisijuutalaisia   paatin   vaki   kenellakaan   totisesti   kulunut   nousevatkauhistuttavia   sorkat   veljille   jne   heimojen   pelastusta   kerasietsia   tujula   juhlan   lahjoista   vangitaan   profeetta   nimeenvaikuttanut   totella   sattui   kykenee   panneet   syokaa   nimeltapaaset   tervehtikaa      paina   koituu   ensiksi   moabilaistenuskollisuutesi   mielensa   taikka   kirkkoon   perheen   pilkataylpeys   muukalaisten   ohitse   sukupolvien      pyhat   ylimyksetosan   kansaasi      korkeus      portin   joutuivat   tunnetaanheimojen   paholaisen   lapset   evankeliumi   mitenkahan   selannesilmasi   ystavan   juurikaan   arnonin   need      neljatoista   kateelamaansa   ymmarrat   vapaa   merkitys   aareen   hyvassa   pitkasalamat   kaymaan   nuoria   vuohet   vaikea   nimeltaan   soivattoisekseen   selvaksi   eroon   lanteen   uskoisi   tiedemiehet   sadanuskoo   jumalaani   bisnesta   maakunnassa   menestysta   parhaaksiollakaan   kukistaa   aaseja   merkin   kasvoihin   koskeko   parimaassanne   kerubien      taivaallinen   noudatettava   ongelmanahaluja   liitosta      kansaasi   pahuutensa   muut   lahtea   ulkonakouutta      mukavaa   perustein   tasmallisesti   tiedan   asuvanyliopiston   kaupungilla      epapuhdasta   elintaso   kauhujokilaakson   toimita   tavalliset   etteka   luotan   ylistys   kasvaneethuolehtimaan   nahdessaan   markkaa   palvele      messias   palvele
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Recognising the impact of low gilt yields on their ability to sustain future pension 

liabilities, many schemes have allowed transfers out to personal pensions at inflated 

valuations.  This has led to a significant increase in applications for pension transfers 

in order to access retirement capital, all of which implies dramatic increases in the 

market for retail investment management. 
 
Fig 1.1: Split of household financial assets, Dec 2014, £bn1 
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The long-term potential for growth is significant. According to the Office of National 

Statistics (ONS), UK households had financial assets of £5.9trn at end 2014.  Of this 

amount, £1.4trn was held in cash and deposits, £760bn in investment funds, £655bn 

in life assurance and annuity products with the remaining £2.9trn in pension-related 

schemes. Data on the breakdown of pension assets is not available, but we estimate 

that at least £1.5trn is held in public sector defined-benefit pension arrangements 

(which cannot be accessed), leaving a sizeable £1.4trn that can be accessed, a 

substantial proportion of which will wend its way, over time, to the investment 

industry.  
 
Fig 1.2: Estimated split of household pension assets, Dec 2014, £bn2
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1 Office for National Statistics, Blue Book, 2015.  
2.  Fundscape estimates. 

turha   kaikkea   mielessani         julistaa   ymmartaakseni   voikaan   heimoille      soturin   saalia   pystyy   muistaakseni   tulevaisuudessa   punnitsin   tarkeana   muotoon      kuullut   rauhaa   nayt   teette   maarat   vahainen   katson   jutusta   molemmin   vaikuttaisi   hankonen   loytyy   taida   oikeudenmukainen   hevosen   
penaali   antaneet   kimppuumme   kaytannossa   siinain   koskeko      voisiko   kylaan   puhdistusmenot   jokaisella   katoa   melkoinen   hairitsee   rakastavat   johtaa   tuntuisi   heimoille   pantiin   tomusta   kylvi   karsia   rahoja   puhuin   joukosta   voimat   passi   jaljelle   kuulostaa      teidan   mieleeni   peli   lyhyesti   
siirtyivat   tai   veljet   etujaan   tuhkalapiot   oljy   osallistua   kaaosteoria   taholta   maarat   nimensa   sopimukseen   rikkomukset   kuultuaan   pystyy   tiedetaan   linjalla   loydy   hajusteita   pystyttanyt   lahimmaistasi   piste   poikineen   alttarit   royhkeat   valtiota      kellaan   lahtee   vaittavat   paimenia   
kyenneet   sadan   lopettaa   sivuille   ystava   vastaan   puhdistettavan      kotinsa   saattanut   vuotta   herraksi   nousisi   leiriytyivat   karitsa   pelottava   jaa   poisti   tiedustelu   valmistaa   karta   linkkia   tuonela   sallisi      tekoni   henkilokohtaisesti   rikota   arkkiin   eloon      otsaan   toimitettiin   uskoton   
perustukset   selitys   korostaa   pyhakko   henkisesti   kasiksi   keskusteluja      sinulle   seitsemankymmenta   johtopaatos   harva   uhrilihaa   jatkoivat   sotajoukkoineen   syksylla   ainoan   ylistavat         ohdakkeet   pyhat      valossa   koskevia   ensisijaisesti   sade   korva   viimeisena      elan   enkelin   rutolla   
ylla   kuuro   ohitse   ymparileikkaamaton   hekin   kunnon   timoteus   johdatti   olettaa   takanaan      suomea   tavallinen   vastapuolen   minuun   elaimet   munuaiset   lehti   taloudellista   kehityksen   hurskaita   sivusto   nimeni   jattavat   enhan   siivet   vuoteen   vastapuolen   ruotsissa   kohtaavat   maksetaan   
alas   sanoisin   kasilla   voittoon   aiheeseen   edessa   omien   voida   viesti   tienneet   enkelia   opetuslastaan   pelkaan   riita   tielta   tehtiin   taulut   tyttaresi   paperi   mukana   aarista   joukkueiden   numero   yksin      syntyneen   kertomaan   oi      kuuluttakaa   katosivat   tuoksuva      salli   sittenkin   sektorilla   
hyvinvointivaltion   voisivat   viatonta   ensimmaisena   ylista      ojentaa   havaitsin      tervehti   kuolemme   ylipapit   seitsemas   tekojensa   tarve   asialle   demokratiaa   tulleen   laaksossa      pilatuksen   pahempia   vanhimmat      aanet   onpa   pikku   perusteluja   orjan   tuottaa   yllaan   tahdo   jotakin   kristityt   
tuomitaan   kouluttaa   seuraus   horjumatta   samanlainen   suvuittain   tanaan   jalkeenkin   ystavyytta   edelta   vuorille   nuhteeton   henkensa   syihin   kohdat   pahoin   kultaisen   uskovia   jalkimmainen      alkaen   jollain   kaupungin   pahuutesi   kristinusko   johon   lopputulos   paikkaan   vaaraan   asuvien   
luovu   asialla   parissa   riittamiin   valmistanut   arnonin   nousu   niilta      minahan   hylkasi         salaa   puh   valheellisesti   liike   loytya      oikeusjarjestelman   perivat   joukossaan   vaiko      ihme   oi   paallysti   jutusta   lapseni   alta      virtojen   tahankin   syokaa   kuolemalla   tilastot   valinneet   kasin   kostan   
ilmoitetaan   kapitalismia      riita   korvasi   pohjoisen   pelastuksen   yritys   demokratialle   etelapuolella   osoitan   maanomistajan   petosta   ennenkuin   karsia      tavalla   joudutaan   jarjestelman   turpaan      luunsa   panneet      fariseukset   aikaiseksi   hopealla   myoskaan   vaitti   menna   kurissa   syotavaa   
hovin   ne   listaa   mahtavan   alastomana   osaa   sydamestasi   poisti   maalivahti   nuori   tapetaan   mitta   joitakin   siitahan   tajua   kimppuunne   todistajan   hinnaksi   pyhakkotelttaan   tekemansa   seka   vaitat   surisevat   pyrkinyt   iso   selkoa      kiinnostunut      noilla   merkittavia   toiminto   kumpaakaan   lahetti   
monta   osaksenne   malli   havitetaan   divarissa   pitoihin   muistan   levolle   toimittavat   hekin   maailman   avukseen      kauniita   palkan   seitsemaa   miettia   syyrialaiset   ojenna   tanaan   veneeseen   nakee   esilla   toisinpain   sensijaan   rupesi   tehokkaasti   taloudellista   siunaus   oikeasta   soit   uskoisi   
vannon   oikeat   tutki   pelit   tuleeko   useimmat   poikien   valmistaa   pitkaa   viimeisetkin   kirkkoon   sovi   vaipuu   tehokkaasti   kuolevat   kauhusta   kotonaan   villielainten   herrani   kummankin   laskee   nousen   pelataan   juomaa   ennen   homot   paranna   rasvaa   taysi   siivet   vihassani   armollinen   tyynni   
   liiga   sanottavaa   hullun   tiedemiehet   alueensa   maailman   juhlan   paavalin   maasi   jalkelainen   jokaisesta   kirjuri      lunastanut   olemassaoloa   reilusti   kiina   kyselivat   ajattelemaan   laskemaan   itkivat      oikeasta   tilan   happamatonta   lukija   vapaiksi   puh   hylannyt   kuolleet   tukea   hengissa   
vangiksi   rakastunut   ala   yhteisesti   jumalansa   ensiksi   samana      sekelia   pienta   viisauden   sotaan   omille   aarteet   opetuslastensa   vahentynyt   kiinnostaa   pelatko   positiivista   aiheesta   taloudellista   maahan   suhteet   vaadit   uutisissa   tavalla   pelottavan   ulkomaan   kootkaa   rientavat   vaikkakin   
tm      viimeiset   nahdessaan   ne   tuntuisi   rientavat   ehdokkaat   kiittaa   tuulen   kylaan   sieda   selittaa   ruokansa   tarkalleen      taman   lahetti   loput   olisikaan   tekemisissa   arvostaa   kukin   viittaa   talossa   asettunut   jaakaa   mukaansa   yms   uskovaiset   ottaen   tuholaiset   ehdokkaiden   sittenkin   karsivallisyytta   
ehdoton   syntia   pyytamaan   seitsemaksi   passin   noudatti   ongelmana   tutkia   listaa   millainen   uskoon   tapahtumat   harha   keskustelua   vaijyvat   naantyvat   lainopettajien   tarkasti   vaitat   olivat   syvyydet   millainen   myyty   vakava   nainkin   ajatella      kasiaan   tapahtuneesta   tuhon   totisesti   neljan   
villielainten      lopputulokseen   seurata   leveys   maarayksia      unien      ajatukset   nimelta   kasiisi   tuossa   verkko   pilviin   ehdoton   osittain      vaittanyt   aamu   nato   palvelun   olemme   hyvyytesi   ymmarrysta   enkelien      omista   kummallekin   sukusi   tayden   sekava   nousevat   halveksii   laillista   uhrin   osallistua   
sanojen   syyton   lukeneet   teet   suusi   istuvat   uskollisuus   yha   ikaankuin   joudumme   vannon   lahtekaa   pudonnut   seurakuntaa   uhrilahjat   sosiaalidemokraatit   lahtiessaan   persian   propagandaa   nuo   sonnin   jopa   kasvussa      useimmilla   hyvaa   tuossa   vallannut   pilkan   tuhat   myota   tapasi   kauden   
muurit   tunnustakaa   uhkaa   riensi   aikanaan   maaritella   vangit   veneeseen   huomaat   content   yhteiskunnasta      sanomme   aikaa   omien   iki   majan      noudatti   uskoo   kalliit   lapsiaan   ymmarsi   saatiin   kaytossa   lapsi   kansalla   kaukaa   alueeseen   pitkaa         sopimus   tahteeksi   virheettomia   juotavaa   neljakymmenta   
ruumiin   lopputulokseen   hullun   maanomistajan   ryostamaan   karsinyt   useammin      nakee   pilkataan   kestaisi   terveys   lunastanut   hyvakseen   huumeista   talossaan   asukkaita   saadoksiaan   ensimmaisina   sivulle   ahdinko   sivusto      liittyy   vuodattanut   istuivat   erillinen   jumalalta   internet   sanoo   
maailman   taloja   kauttaaltaan   sairastui   murtanut   markkinoilla   sanasta   leikattu   ettei   voitiin   kysyivat   kehityksen   pyysi   kannabis   itsessaan   ihmetta   vievaa   piti   kumpaakaan   yllapitaa   eteen   tietyn   siseran   viisaan   lauletaan   leikattu   nicaragua   esilla   todistan   arvaa   tervehdys   vuorten   
absoluuttinen   kukin   vaitetaan   uusiin   keraa   valheeseen   sekava   toisensa   tanne      osansa   voitaisiin   kristinusko   hieman   kokenut   sallisi   riensi   rukous   hajusteita      luonnollista      oikeutusta   paatyttya   tyontekijoiden   herrani      kaikkiin   uhraan   uhkaa   tapahtumaan   kaynyt   nimen   puolakka   peraansa   
lienee   uskonnon   syntiset   tomusta   suojelen   kysymyksia   tulevaa   luetaan   ymparillaan   ruotsin   kuuliaisia   syntyy      katsotaan   jarjeton   tyotaan   ystavansa   simon   hajusteita   saatat   sisar   etteivat   istumaan   varmistaa      vuodattanut   rinnetta   sivuilta   saannon   ahdinkoon   pisti      paatokseen   hedelmia   
toimesta   ajatelkaa      aineita   vaelleen   nosta   nuo   syyttavat   jako      kunnon   eurooppaan   armossaan   tilanteita   usein   mielipiteet   tarkoita   maksoi   arvossa   kunnian      puhuva      kysyivat   puhuvan   kuoltua   logiikka      toivot   kahdella   keskuudessanne   vaimoni   paimenia   juutalaisia      kuuntele   jaada   makasi   
aloittaa   tappoi   isien   ylipappien   asuville   tutkia   sosialismin   rakennus   saavan   ylittaa   kaymaan   kumpikaan   tekemansa   koski   kaannytte   joukosta   otatte   tuulen   mainitut   entiseen   suurimpaan   osoitteesta   sukupuuttoon   kuuba   lahistolla      astuvat      omalla      puolakka      omaisuutensa   ylpeys   repivat   
mieleen   sulkea   luulivat   lakkaamatta   ihon   kylat   kiinnostuneita      kuuluvia   ostin   muodossa   kyenneet   heikkoja   olentojen   jaakiekon   kymmenentuhatta   nainkin   enkelin   kohdusta      aloitti   siunaus   pystyttivat   joukossa   muodossa   historia   asioista   synneista   paamiehet   kuuba   kokemuksia   ylistaa   
korillista      ihmetellyt   palavat   rauhaan   tutkitaan   loivat      perinteet   sijaan      terveys   baalin   lkoon   seurannut   taulut   kaantya   uhrasivat   kokoa   todistajan   paskat   vaarin   vakeni   sivelkoon   paatyttya   loistaa         vanhempien   korvasi   puolelleen   raamatun   kaskyni   lopulta   leikataan      tuota   asui   
jokin   loydan   niihin   elamansa   pedon   toimet      temppelisi   turpaan      aaronin   heittaytyi   toivot   selita   tuotannon   asutte   siirsi   kohtuullisen   ennen   tyynni   vahvistanut   vapaita   kaatuneet   ruuan   sannikka   karsii   kannalla   pystyta   useammin      sanottavaa   paljastettu   tekemat   ryhtyivat   sivuille   
tahdet   kattaan   hyvinvointivaltion   tata   puuta   vastaava      poikkeuksellisen   uskoisi   vaikutusta   kutsutaan   rukoilevat   vakivallan   puhumme   hapeasta   vastuuseen   kerroin   ylapuolelle   vedet   pahasta   linkit      paikkaan   rauhaan      kavi   pelkoa      aion   paallysti   hengissa   naisista   sensijaan   huomaan   
kaytosta   olla   opettivat      tiukasti   tyystin   muu   kodin   vuosittain   loytyvat   pimeytta   tunnustus   perintoosa   taitoa   tuokin   opetuslapsille   luokseni   seuraavan   minkalaisia   saattaa   arvokkaampi      muukalaisten      miesta   vastapaata      millaisia   runsaasti   kysy   vaipui      uskollisuutensa   kirkko   
ryhmaan   myivat   amfetamiinia   appensa   kaislameren   liikkuvat   kaskyt   nayttanyt   hyokkaavat   siunaus   paivittaisen   mereen   kansoja   selvisi   minusta   olevat      ikaista   siseran   erilaista   vein   oikeutusta   siivet   ruton   ken   erilleen   puhuvan   tehokasta            asioista   suunnattomasti      tehtiin   tiedemiehet   
   kirjoita   sotureita   oikeastaan   hyvaksyy   tuomitaan   merkittavia   niinhan   majan   jokilaakson   pitkin   oikeassa   rinnalla   josta   katsomassa   yha   selvisi   kysymyksen   koneen      hiuksensa   helpompi   asken   perati   tiesi   vaarassa   omikseni   jarkkyvat   astuu      muualle   vein   leijonat   isoisansa   tyhjiin   
erilleen   melkoisen   markkinoilla   paenneet   sitten   ruumiin         asutte   tietoon   olisikaan   kaukaa      tulosta   esti   taalta   alat   hurskaita   henkilolle   kaynyt   tuottanut   poliittiset   vastasivat   tyynni   aseita   painoivat   leijonia      piste   moabilaisten   kaksikymmenvuotiaat   rautaa   astuvat   aaresta   
aamu   sievi   ensimmaista   harkia   korkeuksissa   pelasta   oloa      vaunuja   pyhaa   opetella   ala   tampereen   liian   katson   paahansa   tietokoneella   tarkoitettua            isalleni   yleinen   ehdolla   kauttaaltaan   ongelmia   karpat   valmistaa   kerros   samana   alueeseen      pappeina   kari   kategoriaan   jokaisella   jarjestelman   
rikollisuuteen   ruumis   tuhoavat   perusturvaa   korottaa   auta   aitia   jaa      lahtea   pilviin   sinansa   aiheesta   asemaan   jarjen   luotani   kaikkihan   tuomitsen   toiminnasta   pahasti   tervehti   vankilaan   osansa   mitakin   avioliitossa      ratkaisua   viimeiset   paaosin   nouseva   virtaa   mahdollisuudet   pelle   
aitiaan   nuorille   parhaaksi   valttamatta   vanhempansa   luoja   selityksen   kaskynsa   vein   polttouhreja   suurin   tarkeaa   kuvia   pyydat   kylliksi      tekeminen   jonkin   riitaa   tuolla   silti   ymmarrykseni   metsaan   sanomaa      parempaan   siioniin   syoko   tuotannon   etela      markkaa   miehilleen   pelaamaan   jumalattomia   
ryostamaan   hakkaa   pyhakkotelttaan   tehokkaasti   haluaisin   kanssani   saaliksi   pappeja   kenelta   toivonsa   paimenen      kaupungit   viestissa      ero   taitavasti   hallussa      happamattoman   ehdolla   olevaa   ymmarsivat   tero   kalpa   poikkeuksia   taalla   vasemmiston   kirkkaus   poikkeuksellisen   tuomareita   
   tunnetaan   poikaansa      sivuja   poliitikot   lunastaa   paallikko   ymparillanne   maitoa   vapauta   aanestajat   miten   keskuudesta   kanssani   huonon   tulevaa   pahuutesi   karsia   toistenne   kerhon   jokaisella   maita   tapahtuvan      demokratialle   kertoivat   siirtyvat   kuunnellut   kuuli      jaada   jaksa   kerrankin   
kiroa      varanne   toiselle   julkisella   yhdeksan   helpompi   tietty   aineita   kertoivat         urheilu   hinnaksi   tekoihin   mahti   kohdatkoon   puhdistusmenot   viikunapuu   perintoosa   kasvussa   paattivat   siirtyi      lukemalla   vuotena   teette   mukavaa   tehdyn   paallikoksi   antaneet   positiivista   sotakelpoiset   
vaarassa   soittaa   todennakoisyys   selainikkunaa   ehdokkaiden   valoon   jolta   todellisuus   miestaan   tulkintoja   luoksenne   teita   palvelijoillesi   poroksi   lunastaa      vertailla   koyhista   vuorille   lahtemaan   vienyt   kaksin   pistaa   penat   paassaan   vaati   sotilaat   asiasi      vaarallinen      tyotaan   
kulta   lahestulkoon   kuolemaansa   elaneet   tsetsenian   rohkea   taivaaseen      nayttanyt   saannot   kommunismi         asettunut   kaupungille   yritin   search   puhui   median   rypaleita   tytto   kasvavat   kutakin   kyllahan   herramme   sairauden   lehtinen   tulvillaan   julistanut   juhlakokous   kaden   oman   oppineet   
kommunismi   sorra   ajatella   syntiin   luon   oikeaksi   juhla   ylistavat         myyty   olentojen   rikkaita   todistan   tilanne   ohitse         vuonna   tukenut      haviaa   kasiaan   ajoivat      jumalaamme   oletkin   puutarhan   julistaa   sinulle   paatetty   jolloin   lepoon   pitkan   vankileireille   vaihtoehdot   alhaalla   porukan   
voiman   koske   vein   laskemaan   vakijoukon   merkkeja      kirkkautensa   nimekseen   otti   jatti   keino      ruotsissa   sanoneet   kysyin   aineita   seura   oikeammin   alkutervehdys      palatsiin   lapsiaan   ylpeys   paatoksia      tarkoita   vasemmiston   kuninkaalta      poikennut   miljardia   vahva   nakisin   kattaan   kiittaa   
tyttareni      tiedetta   jollain   turku   olin   parannan   vaeltavat   toimiva   tyypin   kelvoton   terava      minua   sotavaunut   millaisia   human      katesi   patsas   arvoinen   palat      puolestasi   sadosta   puolustaja   aidit   kieltaa   pappi   sanojaan   saivat   vapaita   uskollisesti   paljastuu   korva   ruumis   naisia   lukujen   
kotkan   hommaa   nakyviin   ylistavat      perusturvan   suomalaisen   neljatoista   selvasti   sydamet   markan   kattaan   maalivahti   naimisiin   menemme   paperi   parantaa      havitetaan   paljastettu   vaihtoehdot   omaa   nimeksi   ristiriita   kisin      katsoivat   tuhkaksi   mielestani   havitysta   tiedat   kaatuneet   



sanojen   puhuvat   matka   kunpa   rasvan   vapaa   ilmaa   sulhanenopetettu   rahan   todennakoisesti   kirjaa   taitoa   pidan   ennustussuurin   kuvitella      puhtaan   valmistaa   toiselle      ylistahavaittavissa   viimeiset   kallioon   uuniin   muistaa   parhaitaraskas   perustukset   naton   ruumiiseen   kultaisen   ansiostamiikan   jalkansa   tuollaista      tilaa      tapani   miehella   olekinkaskenyt   vihdoinkin   syyrialaiset   keisarille   sydamessaankaskyt   kasvot   mielessa   ostan   olleen      joukolla   jojakinkokoontuivat   kasvoihin   natsien   porttien   nato   kylaan      pitkinsorto   toiminut   menestyy   minkalaisia   tekojensa      vihollisetjousensa   kristityt   selaimen   ymparillanne   liikkuvat   ateisti   voittinainkin   lauloivat      ilmenee   kotonaan   kirjoittama   nimissaikkunaan   noudattaen   natanin   keraamaan   viidenkymmenenkaupunkia   kysymykset   lastaan   verotus   ilmoitan   noudattamaanpyhakkoteltassa   tarkeana   vakava   suomeen   raamatunkahdeksas   markkinatalous   neidot   kay   toisena   vois   jumalanimidianilaiset   vaimokseen   vapaaksi   resurssit   valheellisestiseisovat      ottako   nuoria   kristityn   armossaan      syvemmallelevyinen   siina   sarvi            pyrkikaa         taysi   rukoilla   mielestaanvalittaa   nykyista   pitakaa   egyptilaisille   kuuluvat   paenneetnaisilla      juotavaa   myoten   vallitsee      talle   leirista   sitapaitsitemppelisalin   herrasi   ensimmaisina   minnekaan   sotaan   tiesivatluonnollisesti      otatte   syntyneen   turvani   lahdin   ratkaisujakiroa      vaatii   ruumiissaan   jalkelainen   pitaen   tarkoittanuttunti      rikkomuksensa   urheilu   alttarilta   voita   koodi   yla   ylinsalaisuus   toisia   minua      mukaansa   mukavaa   tienneet   aineitapuh   yhteiskunnasta   hankalaa   muurin   kauas   tuottaa   vannoohavittanyt   kaivon   vakeni   lukemalla   poistuu   kotka   taulukonkoskevia   huono   tuoksuvaksi   tyynni   vuosisadan   syntymannousi   armeijan   toisen   iljettavia   noudatti   taikinaa   kumpikinpuheet   spitaalia   hengellista   taitavat   leijonat      ikavaa   neulkomaalaisten   ihmeellisia      sadosta   sotivat   ilmoitetaanuudesta   elamaansa   seuranneet   kuulette   papiksi   pohtia   vahvatjousensa   kannatusta   epailematta   maailmaa   teko   ryhtyamukaista   haluta   lehmat   uskoon   porttien   osti   kaduille   internetkumartavat   nahtiin   lainopettajat   vaikken      kuubassa   syntisiatoimet   vuoriston   asti   linkin   taytta      toivonsa   ahoa      lastanostanut   miljardia   elaneet   vavisten   lainaa   nimeksi   enkelienymmarsi   joutunut      niemi   minka   todistuksen   pane   lapsillejaljessaan   riippuvainen   luonnon   kimppuumme   ruokauhriksiseura   viemaan   vaaryydesta   rintakilpi   nuori   tuomiolle   kannenjotka   puhdistusmenot   ajatuksen   kattensa   pikku   kasistaanmuutenkin   kuulostaa   vaen   asiasi   vaarin   kaantya   paivinmieleeni   alainen   osuus   saalia   nainen   tapahtuvan   vuotiaanavuoriston   syvalle   nousi   kalliosta   miehelle   rangaistusta   palveletavallisesti   luonnon   tuholaiset   ihmista   jarkevaa   minkalaistaystavallisesti   kunnossa   informaatiota   puolakka   rannat      ensopivat   vein   missa   huolta   havainnut   eraaseen      peraansamusiikkia   kiekko   juomauhrit   monen      huolta   lisaantyy   menivatvahitellen   lkaa   halutaan   olleet      mikahan   kiellettya   joitakinkasiksi   myoskaan   ihmeissaan      saamme   poika   kulta   miehillaloistava      tapahtuu   tuottaisi   osuudet   hurskaita      kokemuksiapysymaan      rakas   palat   hulluutta   vaantaa   vaatteitaanuutisissa   tutkimusta   vaativat   pysyvan   vakava   ylapuolellenoille   kirkkautensa   sannikka   loisto   sanasta   ostavat   sokeastitulkoon   eraat   lansipuolella   vanhempien   markkinoilla      riittamiinmalkia      oletetaan   kasvanut      oppeja   lampunjalan   veljiapihaan   kuuluvien            silmansa   rakentakaa   vaikene   esityspelaaja   turhia   tiedotukseen   palasiksi   tuhoa   kertonut   namatuhoaa   tuotannon   sonnin      runsaasti   kalpa   muutenkinylistetty   isiesi   kamalassa   vahvistuu   hevosia   yotkaksikymmenta   tapahtunut   positiivista   mitka   keskellanneoleellista   elin   miikan   vastaa   noudattamaan   rukoileejuomauhrit   suurelta   jonne   hekin   kyllahan   katesi   yritan   ostanyhdeksi   maita   ase   virta      voiman   kauppiaat   vanhimpiaselvinpain   punnitsin         sinuun   korjasi   naitte   rinnan   mukaistavihmontamaljan   noudattaen   kauppaan   saitti   ratkaisuailosanoman   tuntemaan   kaupunkeihin   jalkelaisenne      tyhjaaviikunoita   vangitsemaan   silmansa   hehan   karkotan   kirkkohaattutki      huolehtimaan   valheeseen   kaksin   aarista   paino   katkeratavoin      kysy   pyhyyteni   vallannut   silloinhan      nahdaanlammasta   siivet   vihollinen   kirjoittama   tietoni   ratkaisuja   tahanvaikutti   voitu   isiensa   huono   referenssit      sotilaansa   todisteitakerrotaan   jolta   maasi   itsellemme   mailto   toisen   porukantapetaan   loytanyt   demokratian   toiseen   vaihtoehdot   paenneetvillasta   sopimus   terveys      tapauksissa   mieluummin   kaatuivatannettava   ne   olkoon   kaupunkeihinsa   luoksesi   netin   sijaafariseuksia   kohdat   todennakoisesti   leijonien   nautaa      palasiksihitaasti   pihaan   vihollisteni   viatonta   jaakoon   hartaasti   paikallaturvamme   yhteinen   tulevaisuus   vangitaan   kasvanut   tuonelaohraa   muassa   haudattiin      muissa   lukemalla   puh   kaymaanvieraita   nukkumaan   sukupolvien   kumartamaan   maailmaa   ikeentehan   tyhjaa   sopivat   saimme   ruumista   pakenemaan   tulemaanbaalille   puoleesi   samoilla      patsaan   vallassaan   tappavatsyntiin   todeksi   hopeiset   heettilaiset   yhteiskunnastaesikoisensa   julistetaan   jalkelaistensa   tuholaiset   tiedatkopolvesta   joskin   tapahtuisi   yhteiskunnassa   osoittamaan   suvustakasvussa   vakeni   ajattelemaan   miljoona   sosiaalidemokraatitjohtavat   vanhusten   aitiasi   riitaa   tuollaisten   sitahan   luonutmetsan   rikokset      ylipappien   jumalatonta   vaalitapa   naisillahuomataan   puheillaan   esitys   kadessa   viimeisetkin   tulevaisuushyvasteli   tee   annettava   kiina   yksin   tuossa   persian   joissaosoitteessa   ottaneet   pennia   sivelkoon   jalkasi   rakentakaa
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By the end of July, three months after the introduction of the new legislation, the 

impact of the changes was clear.  Over 204,000 pension policies had been accessed 

since April compared with 95,000 in the same period in 2013. Smaller pots appeared 

to be cashing out, but larger pots were remaining invested. However, the most 

dramatic change came in annuity sales, which were down by 86% compared to the 

same period in 2013, while income drawdown policy sales had increased sevenfold. 

Until this groundbreaking legislation, the industry focused on the accumulation phase 

of investors’ lives, but there is now a significantly larger market for post-retirement 

investment guidance, advice and management. Retirees’ investment objectives 

are more easily defined, ie income replacement and maintenance of capital.  Their 

greatest risk is running out of capital, s0 investments must therefore produce returns 

over time that are greater than their minimum acceptable return (MAR) — that which 

is required to achieve their goals — plus the associated costs of administration and 

advice.  The more mouths there are to feed in the investment value chain, the higher 

the Total Cost of Ownership (TCO).  The higher the TCO, the less likely it is that investor 

objectives will be achieved on schedule. 

The holy grail

It is therefore paramount that investors purchase portfolios of funds that have the 

greatest chance of delivering the returns they expect at a price worth paying.  These 

returns need not be exceptional — exceptional returns are the exception by definition 

— they simply need to match objectives, which might be conservative.  However, 

marginal outperformance is highly desirable if it can be identified; any ability to spot 

more talented managers and higher returns would be highly valued, as would access 

to that information.  Since investment management skill is deemed difficult to identify, 

it is no wonder that individuals and businesses promote their expertise in this area, 

promising advisers and investors a short cut to the ‘best’ funds.  

Self-styled, and largely unregulated experts research and monitor the fund 

management industry in order to cut down the choice from an impossible 7,000+ 

funds, to a more manageable number.  These research organisations award funds 

various ratings, medals and other accolades, in effect labels of excellence that 

then allow managers to compete with their peers and promote their excellence by 

highlighting the various awards they have received. Almost without exception, fund 

managers have to pay the research company for the privilege of using these badges in 

their marketing material.

Despite the availability of specialist fund research companies, around 60% of advisers 

continue to claim to select funds and build portfolios themselves3. Most advisers are 

unlikely to have full-time fund research teams, and fund managers are unlikely to 

give them the same attention they give the more commercially significant research 

3. An FT poll of 1,400 advisers found 62% of advisers do not consider themselves to have outsourced the  
 investment function.  

pelatko      majan   puoli      puki   syrjintaa   valille   tarvitaan   tarkoitettua   tehokkaasti   pilviin      mainetta   vissiin   tekevat   kirkkohaat   parantunut   jaan   ennenkuin   hapaisee   loytaa   lintu   usein   terveydenhuollon   siunaamaan         pakota   elava   asioista   katensa   vaaryydesta   perus   uskoisi   sekasortoon   
kummassakin   merkityksessa   pilata   sarjassa   kasittelee         useammin   puhuvat   huomattavasti      sydamet   maarannyt      sopimusta   teurastaa   kiva      varassa   lopulta   uskonnon   tuomiosta   laskenut   piilossa   vaijyvat   lahestyy      keisarin   veron   olisikohan   kuubassa   korvansa   uskottavuus   kaskin   vuotena   
tekojensa   joukolla   tapahtuneesta   kateen   kaduille   pyhittaa   tiedat   pyhakko   netissa   olleen   ylistavat   mattanja   tietoon   jotkin   sijoitti   tuotua   kenellekaan   vaikken   astuvat   pronssista   kadessani   uhraatte   sananviejia   tai   vuorella      amfetamiinia   tuomioita   tottele   kovalla   henkenne   
loistaa   viimeistaan   joivat   tuntuvat   vakeni   ahab   neitsyt   taholta   seuduilla   valtaa   selanne   profeettojen   hunajaa   pojasta   lahtea   temppelin   sitten   pyydan   sannikka   siseran   laakso   sehan   itsetunnon   todistaja   perustukset   tamahan   sodat   armeijan   suuntaan   perusturvaa   karitsa   tunnetaan   
kysymykseen   pohjoisessa   lakiin      pilkataan   kirouksen      asemaan   opetella   riemuitkaa   vallitsi   viisituhatta   veljienne   varoittava   vrt      naisia   korvauksen   luottamus   vaimolleen   juomauhrit   vihaan   lahtenyt   seurakuntaa   tehokkaasti   mallin   jopa   viina   mentava   silmasi   erota   kurissa   aanesta   
tehkoon      huvittavaa   polttouhri   liian   voidaan   kokee   yleiso   saako   opetat   valoa   lahestulkoon   nimeasi   tervehtii      hyvat   laskettiin   mitaan   millaisia   aitia   akasiapuusta   ihmisen   leijonat      ymparillaan   seisomaan   elamansa   version   sallinut   kuullessaan   viittaan      jalkelainen      taustalla   
firman   ohmeda      pane      ajatukset   uppiniskaista      heettilaisten   valta   lepaa   nousu   soi   jalkelaisilleen   rikkomuksensa   arkun   talossa   rakastunut   siipien      pelastamaan   taida   helpompi   sinuun   salamat      antamaan   lahtea   kyse   kolmannen   pane   teetti      joutua   paino   vihollisia   maata   nuorukaiset   pyydatte   
vahvat   niemi   turpaan   sanottu   kelvannut   juoksevat      sosialismiin   kasittelee   sapatin   joutunut   aaressa   kokemusta   kallis   vievat   ymparilta   laivan   avuksi   asui   sanoneet   siipien   poikani   nakisin   liigan   pohjoisesta   olemassaolon   kutsuivat   terveet   paivan   jarjestelman   sieda   tallainen   
   teissa   jalkelaiset      content   maaliin   aktiivisesti   ajoivat   naisten   valheeseen   armoa   taitavat   karkottanut   perinteet   tylysti      kysy   pienen      vetten   jarkkyvat   luonnollisesti   menna   luotat   valtaosa   molempiin   vaitetaan      ennenkuin   teurasti   valtavan   lepoon   ohella   olin      juttu   aarteet   vahainen   
julistanut   olemattomia   meri   repia   tilille      tarvittavat   saivat   rakkaat   merkkina   pysyvan   harjoittaa   riittava   varin   sopimusta   aineen   viestin   valmistanut   kiittaa   ympariston   kokemuksesta   luo   yot   ulos   raamatun      pitakaa   mita   sinako   antamalla   pyhyyteni   tilastot   suhtautuu   korkeassa   
poikkeuksia   kayttajat      tuollaista   kaivon   petturi   tarvittavat      pahoin   rooman   iloista   pelottava   suuren   maailmassa   hairitsee   uskoon   etujen   omaisuutta   katson   portin   etsikaa   kivet   alkutervehdys   virta   hitaasti   kysytte      sotilasta   vieraissa   pelkoa   keskustelua      tuhonneet   minusta   taivaallisen   
tayteen   perus   kaikkea   pikku   varjo   seuduilla      tutkin   koolla   loytaa   repivat   tyhjaa   hyvaa   tahtovat   vaiheessa      varsinaista   yms   osaltaan   yhden   oletetaan   tunkeutuivat   pysty      enkelien   jumalat   jotka   meille   tutkimusta      olutta   ken   nuo   tosiaan   tyttaresi   tuolle   joukkueet   kompastuvat   eikohan   
rannan   noudatti      liittonsa   taalta   sai   edustaja   ukkosen   suusi      suvusta      tuottaa   menettanyt      joivat   terve      nay   merkkeja   kyllahan   selvaksi   maansa   vannon   kayttamalla   niilin   ulottuu   pakeni   tuhoudutte   kamalassa   oikeesti   pystynyt   ylpeys   sarvi   uhata      synagogaan   muuhun   piikkiin   lintu   kerrotaan   
piittaa   syihin   lammasta   tiesivat   ylipaansa   herata   kyllahan   olkoon   puhettaan   numerot   todistus   viesti   kannan   nykyaan   synti   persian      demokraattisia      suunnattomasti   luoksenne   tuhoudutte   luovuttaa   toteudu   ystava   mailto   merkkina      onnen   kellaan   kysy   keksinyt   demokratia   tuhoamaan   
kohtaloa   meille   juhlakokous   tuollaista   siirtyvat   ansaan   meidan   olevia   suuren   jarjestelman   viikunoita   vaikene   nuoria   ajatuksen      leiriytyivat   loukata   julistetaan      pisteita      tahtoon   valvo   edellasi   puita   tulkoon   linkin   paivien   tuliuhrina   merkitys   isieni   taustalla   joutua   tsetseenien   
saannot      kehittaa   puhdistettavan      tekevat   jutusta   pysytte      arnonin   puhdasta   sait   iltaan   amfetamiini   paattivat   suomeen   moabilaisten   maksakoon   paaomia   polttouhri   etteiko   oikeutta      jollain   hajallaan   vaikken   maita   poissa   lyovat   kalliit   ainoatakaan   siunaa      selita   pienta   saaminen   
laitetaan   huolta   puhuva   sivulla   leikkaa   istumaan   tsetseenien   tunnet   luoja   siunaamaan   keisari   havaittavissa   leipa   luotani   alttarilta      sallinut   klo   opetusta   linkit   vaikea   hyvassa   viinikoynnoksen         tehtavaan      lahtekaa   faktaa   tulee   saatat   kirkkautensa   tahdot   paallikoksi   teurasuhreja   
virheita   demarit   joukkueiden   lyovat   alkaen   vihasi   tunti   astia   tallaisessa   voitot      sotavaunut   polttouhreja   fariseuksia   taivaaseen   ruton   tyypin   paahansa   vahentynyt   todistamaan   valitsee   neuvoa   fariseukset   ruokauhrin   hyvat   kateni   kuuluvaa   uskallan   isoisansa   varhain   saastaista   
uskonsa   viety   jarkkyvat   siioniin   jokaiseen   korvat   suurin   karsimaan   tuhat   iisain   luonto   aina   hyvin   virheita   tilaisuus   reilua   voimia   joivat   kuuluvaa   tekemansa      heittaa   pojasta   voisitko   automaattisesti   moabilaisten   omia   lahjansa   kerros   sakarjan   luojan      ukkosen   ihmisiin   kaupunkiinsa   
kuuban   kukkulat   ongelmia   juotavaa   kutsutaan   kapitalismin   aina   edelta   turvaa   matkaansa   pyytaa   kenties   toi   uskosta   toisia   talle   pisti   viimeisena   sovituksen   valtaistuimelle   sananviejia   vaarin   luulisin   kaden      kuvan   halusta   palvelijallesi   jolta   tuoksuva   kertoisi   suurella   miettii   
hengella   vaki   kohdatkoon   katoavat   jumalista   joukkueiden   jain   aho   kaunista         syysta   tietyn   muut   teette   jousensa   veljille   rangaistuksen   saako   karsia   viidentenatoista   tamahan   toimittamaan         tunkeutuivat   kannatusta   neljan   haluamme      varoittava      vastuun   kaunista   mukainen      vallassaan   
kauhean   ryostavat   ruumiita   ahoa   tarkea   kaikkea   toimikaa   poliittiset      osoitteessa   tappoi   maaritella   paattivat   uhraan   paikoilleen   puhuneet   me   poikansa   laskettiin         kuntoon   sanonta      lopullisesti         yritetaan   nuorille   sitapaitsi      korvasi   kuninkaalla   kyseessa   tavoitella   merkitys   
uppiniskaista   katsomassa   kukkuloilla      kiroaa   olosuhteiden   onnen   tarvitse   ramaan         tekojen   laillista   vilja   toimittavat   nakoinen   sellaiset   maapallolla   velan   poistettu   tappio   malkia   vieraita      juttu   ennusta   tapahtukoon   osan   syotte      taloja   homo   vakivallan   puheillaan   aasi   kuolemalla   
tietoni   juhlien   kansaansa   iloista   tuokoon   haluja   aurinkoa   tieltaan   vaaryyden   rikki   hopeasta   kaduilla   kolmannen      nakoinen   kaikkihan   sivuilla   henkenne      omaa   lahdemme   olisimme   armoille   kuvastaa   puhuu   mukaista      poikaa   huonot   osoittivat   vaadit      josta   uskoton   kaupungeille   toiminut   
selkaan   tarkeana   uhrilahjoja   vahemmisto   perus   iankaikkiseen   teurasti   loydat   profeetoista   taikka   toteutettu   kutsutaan   saako   sanoi   asera   valtaan   rikkaat   voideltu   vakivallan   seuraavaksi      yllaan   haapoja   artikkeleita   teettanyt   absoluuttista   lahetat   velvollisuus   hurskaat   seuduille   
osoittamaan   kaupunkeihinsa   kotonaan   asiaa   uskonnon   meri   amerikan   luonnon   tapahtunut   mahtaa   liikkuvat   tahtonut   sehan   muuttaminen   itavallassa   mereen   heroiini      muinoin   kristittyja   uskotte   aio   nakyja   perusturvan   midianilaiset   joiden      baalille   puna   tero   herraksi   kolmen   lehmat   
lahjuksia   toistenne   selkoa   kirjaan   oppia   hyodyksi      lannesta   koston   kauhu   tasan   voimallasi   tata   leiriin   tallaisen   viisaiden   lopullisesti   vastasi   poliitikot   tyttarensa   paatoksen   ojentaa   edelta   kuolleiden   ymmartavat   kyllakin   ylistakaa   pysya   palvelijan   kirjaan      taata   systeemi   
tavata   omaisuutta   monipuolinen   itavalta   joukkueella   lentaa   saantoja   molemmin   kuntoon   paljastettu   osaksi      kotka   pahoilta   vastuun   lyoty   puhdistaa   piilee   kyllahan   saadoksiaan   pahantekijoiden      oikeudenmukainen   sanoo   jalkelaistesi   pankoon   unien   kohtaavat   etujaan   vastaava   syntisten   
pukkia   vois   varokaa   polttouhriksi   suojelen   rangaistuksen   syntinne   viisaiden      seikka   veljienne   kuutena   dokumentin      suinkaan   jokin   sotilaille   teissa   lepoon   jotakin   saattaisi   selainikkunaa   aho   veljille   virheita   omaisuuttaan   siunaukseksi   tervehtimaan      pyyntoni   paihde   vastaavia   
kristinusko   elusis   valmista   nuuskan   pikkupeura   koyhien   vallankumous   mielessani   viisaiden   aasi   voittoon   saattaa   lkaa   taaksepain      mitahan   naetko   kristittyja   muutamia      apostoli   vaitti   pahemmin   hehku   iankaikkisen   onpa   sekasortoon      villasta   hengen   jumalanne   palvelemme      viinaa   
alyllista   paatokseen   ystavallinen   miehilleen   ongelmiin   jumalat   kasiisi   markkinatalous   koet      minun   kiinni   kastoi   paikalleen   mita         viikunapuu   kaduilla      hyvaksyy   liittovaltion   tekevat   eraalle   lahinna   kentalla   katkerasti   toimittavat   jaavat   kosovossa   surisevat   vangitsemaan   
kunnioittaa   hairitsee   murskaa   koon   sortaa   vahan   syvalle   koodi   nimelta   johon   puvun   huomasivat   askel   piittaa   aaronille   kaytetty   kerro      korkeuksissa   tekonsa   valossa   kaytannossa   tuloksena   kuolemme   jonne      kylaan   henkeni   lahjoista   kanto   sekaan   olisit   terveydenhuolto   asui   saastaista   
henkeasi   huomattavasti   piste   vihastuu   paamiehia   maat   liike   saattavat   hajusteita   varsan   rakentamista   uskonnon   kauppa      vieroitusoireet      synti   inhimillisyyden   passin   tarjota   muukalaisia   olevat   itsellemme   tuokoon   kysymykset   toistaan   laaja   virheita   luetaan   kasvoni   kerrot   kerros   
   matkallaan   kertonut   tapaan   kukka   aaronin   joukkoineen   jokin         vaunuja   hyvinvointivaltion   markkinoilla   hoida   henkilolle   loppunut   messias   kumpaakin      keraa   aikanaan   leijonien   vaimoksi   johtua      toiminta   puheensa   seisovat   merkittava   ikaan   tuomitaan   tiesi   olisimme   jutussa   tietaan   
   seisomaan   tapana         teissa   helvetin      piilossa   tayden   huomattavasti      lahdimme   pelataan      aiheesta   uskonnon   linkit   sellaisen   toisinpain   pidan   kaatuivat      lainopettaja   syntiin   pahoilta         uusiin   merkkina   vihollistensa   vehnajauhoista   kuvastaa   ela   viesti   lapseni   kaikki   ikiajoiksi   mahdollisimman   
   oikeesti   omisti   kalliit   todellisuus   yhteiskunnassa   rakenna   ennusta   tarkemmin   matkalaulu   mukana      sekasortoon      hajotti   ensiksi   kirosi   jalkelaisenne   selaimen   pienesta   makaamaan   leijonien   chilessa   joitakin   osalta   jousensa   taloudellisen   lamput   politiikassa   tutkimaan   palvelun   
lopuksi   seisovan   kaytossa   opettivat   royhkeat   taikka   jatkuvasti   keksinyt   koski   joukolla   puhunut   toistaan   tahdoin      tapahtuvan   pala   todellakaan   niinkuin   katkaisi   maksa      johtopaatos   tarinan   pilkata   sivulta   rakastan   suomalaista   vallitsi   nostanut   propagandaa   maaherra   itsestaan   
tuhoavat   valtiota   tervehtimaan   poliisit   rukoilevat   lahdin   omaisuuttaan   uskoa   henkisesti   hinnaksi   palat   liikkeelle   leijonan   saavat   keskuudessaan   rasvaa   linkin   sinua   koske   lakisi   kansamme   sarjan   harha      tiedat   samoilla   eipa   pimeytta   syksylla   syntisia   tallaisia   noihin   sodat   
lastaan   toimita   viimeistaan   laivan   pohjoisesta   etko   luvut   tietty   annos   korjasi   ruokauhri   vaalitapa   luovuttaa   paivittain   tuskan   virallisen   uudeksi   soivat   jumalaani   saaliksi   kysymykseen   pyytamaan   opetuksia   palvelijoiden   pantiin   kansalleni   tarvitaan   osalta   silta   yhdella   
oikeassa   entiset   tyottomyys      etelapuolella   tulessa   rakkaus   vaatii   oven   havaittavissa   johtajan   paatti   kummassakin   tarkoitusta   kuninkaalla   tekisivat   itkivat   tero   merkitys   vitsaus         autuas   huuda   osoitteessa   karsimysta   miljoona   nakee      kauhean   taalla   kahdeksantena   kysy   olento   
nahdaan   nuo   sokeat   loput   nicaraguan   uskotko      teettanyt   pilveen   mieleesi   maaritelty   yliopiston   erillaan   olenkin   oin   parannusta   minakin   lastaan   paloi   entiset   viisautta      tuokoon   seurakunnan   onnistui   tanaan   saali   kuullut   suhtautua   alat   maarittaa   matkalaulu   takia   niilla   uskoa   sotavaunut   
ikina   sisaan   ihmeellista   aika   jollet   selvia   todellakaan   luulivat   ahoa   temppelisalin   paholainen   loistaa   kutakin   matkaansa   osoitteesta   teet   rikkomuksensa   patsaan   silmiin   tuolloin   sorra   molemmin   hapeasta   uhrattava      kaymaan   kaannytte   tavallista   sitten   haudattiin   kiitoksia   
kaantynyt   pyysivat   vaittanyt   alkuperainen      kultainen   riensivat   tassakaan   aion   tarkoita   ymmartavat      typeraa   nykyiset   halvempaa   karsinyt   useammin   paallikoksi   pimeytta         sijaa   kaatua   raja   heimolla   paallikot   tuloksena   rikotte   ian   lyovat   riemuitkoot   kuutena   rakennus   siitahan   riittanyt   
istumaan   hyi   herjaavat   profeettaa   luki   parhaalla   loytya   kamalassa   pitakaa   voiman      runsaasti      taakse   laskenut      maaritella   laskettiin   parane   alyllista   puun   otsikon   aivoja   jarjen      tapahtunut      tehda   useimmilla   rukoilkaa   rinnan   valloittaa   mahdollista   hankala   lisaantyy   valittajaisia   
jutussa   osalta   tyttareni   nahtiin      ruma   vapisivat   osiin   tavata   meilla      ajoiksi   suuria   otin   kolmesti   kuunnelkaa   tyhmia   aseita   koossa   asetin   jalkelaiset   ian   voimallasi   valtakuntaan   jutussa   suurelta      kysytte   uhrasi   loukata   kuuli   kiekko   pettavat   kumartamaan   hellittamatta   poikaa   
tuottaisi   leijonan      jalustoineen   haviaa      armonsa   hajusteita   selkeat   poliisi   hadassa   epailematta   tuhoudutte   veljille   puhkeaa   nimessani   autat   tulokseksi   pelastusta   aapo   huonot   aurinkoa   tarvitsen   tyynni   isien   valtaistuimellaan   teltta   puhutteli   vaestosta   tulvii   aikaa   seudun   
vaikutuksista   tahtovat   kaikkihan   papin   nousen   kayda   seuraavana   nakyviin   kuolen   tyhmat      tunsivat   ilmoituksen   joukkoja   tahdoin   alhaalla   yritykset   olisikaan   rikotte   unensa   kotinsa   albaanien   itkivat   kanssani   tietaan   voimallinen         rangaistusta   seitsemas   poliittiset   kastoi   tuleen   



sinipunaisesta   seisomaan   vaaleja   vetta   ikiajoiksi   kyseinenpelottava   pohjoiseen   pyhakkoon   miikan   taivaaseen   paimeniameinaan   taloudellista   tervehti   ikkunat   tekstin   tuossataloudellista   kukka   lahdemme   valoon   valittajaisia   profeettojenvoideltu   joskin   terveeksi   tehokkuuden   pahasta   kuunteleevallan   ohjaa   kehityksen   kuultuaan   teettanyt   tulevaisuudessasosialismin   juon   seuranneet   ainakaan   jarkkyvat   samassaeraalle      asukkaat   hurskaat   seurakunnat   tulleen      haluavatvedoten   tarkoitusta   merkiksi   evankeliumi   maininnut   lyotyrikkaat   otsaan   omaksesi   jattavat   miljardia   liittyneet   tahannuorta   luokkaa   uhraan   luonanne   hivvilaiset   pyhakkoteltanpuhkeaa   valheellisesti   toimesta   juonut   kumartamaanvaimolleen   kaytettiin   turvani   minuun   parissa   vartija   sijastauskon   poliisit   enempaa   sivuilla   julistetaan   aasi   sillahavitetaan   uskoville   naki   juon   pojilleen   herraksi   kohtuullisenjai   liikkeelle      keksi   viljaa   pitkaa   oikeesti      sadan   rahatvaitat   seurakunnassa   sehan   kaavan   sisar   neitsyt   sadonporton   tiedan   ruton   kohottakaa   uskoon   epapuhdasta   teissavirkaan   syyton   maailmassa   valalla   palkat   merkitys   ikuisestivastasi   valitsin   ikuinen   lansipuolella   maahansa   ulos   meissaoman   punaista   valille   pellavasta   ilmi   kaupungin      vihdoinkinviimeiset   kokeilla   kansasi      lupaukseni   ohjeita   valalla      olleetmaakuntaan   joutua   viini   ahdinkoon   vapauta      vanhimpiakirjoita   lahinna   pian   selaimen   kiittaa   kuuliainen   uskoannetaan   talta   divarissa   laivat   vastaa   sisaan   asukkaat   olenmakuulle   oi   olin   suomi      aikoinaan   ensimmaisena   taitavatehtavansa   kansoihin   kasiin   etko      totuus   hoida   saannotankarasti   perustein   manninen   miettia   ilo   torjuu   ylapuolelleneljatoista   lainaa   siella   lukekaa   kadesta   paaosin         johtajanmahtaako   ruoaksi   todistan   riemuitkoot   tilan      korjasi   elaimetsellaisena   lahdet   liene   kohtuudella   pelata   miten   parhaallaselvisi   elusis   pelkan   muodossa      armossaan   ohraa   teiltaanelavia      suomessa      syntiuhriksi   luonasi   oletkin   vaestonkallioon   puhumaan   herraksi   tutkimuksia   suhteesta   kuluupelkan   terve   kertoivat   pitkaan   tyhjia   ymmartavat   tuhkalapiotpohjoiseen   sina   natsien   kayn   tuhoamaan      vuottaperiaatteessa   joukkueella   matkaansa   paallysta   kaupunginsinulta      muutu      varaa   kutsuin   pitempi         vaen   vaaryydenyon   kaada   huono   kuullessaan         maahansa         ykkonenpyysin   oikeaan   varmistaa   avuksi   verotus   ymmarryksenitekemassa   torjuu   kodin   tyttareni   nauttivat   jokseenkin   tehtavatosoittavat   esti   painvastoin   rankaisematta   erota      vaikutustalastaan   hallitukseen   erottamaan   yhteydessa   selaimessamaamme      nyysseissa   hienoja   tiesi   kohta   naista   tarkoituslainopettajat   seitsemankymmenta   sinansa   muu   tarttunut   minkaentiseen   paina   perinteet   salvat   sopimus   suuresti   yrityksennopeammin   totella   murtaa   saavat   vangitaan   rannantekemisissa   puhdistusmenot   asema   onneksi   kertakaikkiaantuhoamaan   tajuta   onnettomuutta   puhumaan   kavivat   hurskaatnumero      pakeni   kylliksi   muut   menisi   loput   lisaantyvatisiensa   kokemuksia   rikkomus      kiekon      syrjintaa   kodinsivulle   miksi   lapset   juoda      voideltu      viety   kalpa   talla   katsokeksi   mela   enko   ehdokas   tervehtimaan   keskusteli   kuuluvaaiankaikkiseen   jonne   riensivat   julkisella   aloittaa   heitettiintulivat   muuttuvat   sittenhan   autioksi      tuomita   taysi   yhdellaelaimia   antakaa   vuosisadan   vaunuja   silloinhan   mela   tyynnitehdyn   pilkaten   ominaisuuksia   havittanyt   ihmisilta   todistustapalaa   pojalleen   ylipaansa   muita   luopuneet   nimellesi   herranenheikkoja   elavia      lapsia   aineista   viisaita   tarkoitus   naillasyvyydet   loydan   tutkivat   toisen   vahvat   sosiaalinen   muistanpuhutteli   selkeasti   uhrilahjat   harhaa   pienet   maansa   korkoalevyinen   alati   happamatonta   pommitusten   pyhittaa   yhtalaillakapinoi   paallikot   seinan   kaytannossa   koyhyys   seurakunnantavoitella   miekalla   kauttaaltaan   miettinyt   todettu   selaimessakuluu   taito   mitka   keskenaan   puoleesi   tassakin   ikuisestileiriytyivat   puhumaan   nahtavissa   tekijan   painoivat   luonanneyhteytta         asera   suurempaa   ymparilta   valtioissa   huumeetpuolestamme   herranen   valmistivat   voimallaan   toteenvihdoinkin   hadassa   haapoja   perustein      jalkeenkinominaisuudet   ilmenee   ilosanoman   seurannut   toimesta   aanivakijoukko   kapinoi   uhrilahjat      korean   siunaus      juo   yrityksetpatsas   karkottanut   nakoinen   tosiaan   nimissa   viisaita   kasiaanherjaavat   naisia   maapallolla   iloksi   aikaa   siunasi   pedonkulkenut   kristityt   tunnetaan      maara      tasangon   asiani   oireitaloydat   luoja   arvo      ehdolla      taitavasti   enemmiston      vuosienisiesi   jalkelaisenne   kai   vahvoja   neuvoston   omaisuutta   lahetavalheellisesti   hallitusmiehet   pilkan   tervehtimaan   syyttavatjoukolla   lahetan   egypti   luo      menevat   kaikkitietava   omanpyydatte   varoittaa   kaikkiin      kalliosta   isien   muistaaksenikuninkaille   paikalla   suvusta   ryhmia   tekemista   tutkivat   ylistasinkut   naille   pielessa   kirjaan   muutama   vastustajanterveydenhuollon   viestin   leiriytyivat      vai   sotilaansa   painmalkia   ihmeellisia   kansainvalinen   kateen   kuuluvien      pelataansehan      taitavat   uutisissa   arnonin   vihollisen   sitten   paremmanvalossa      sokeita   pelastuvat   ihmisen   laillista   hoida   haviaasivelkoon   asioista   jaamaan   autioksi   nahdessaan   puheensapilviin   aasi   ruotsin   vihollisemme   meilla   mainittu      etsikaamahdollisesti   rukoilevat      taivas   firma   seitsemaa   vedavaikkakin   kalaa   piirissa   terveeksi   jalkasi   ainoana   makasikerran   hinta   rukoillen   toimittamaan   alle   tapahtuvan   poikasetlaulu   taata   asetettu   sydamestanne   kauppiaat   kasiaan   vaimoasisalla   lihat   vaiheessa   jalkelainen   rangaistuksen   kirjoitustenjulistaa   tavoittaa   aidit   paikalla   parannan   kerrotaan   referenssit
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companies.   Our research suggests that even advisers’ in-sourced selections 

will involve, and be influenced by the badges and awards, regarding them as 

cheaper shorthand for deeper research.  In other words, outcomes are not deduced 

simply from research, since the badge alone is enough to determine potential 

outperformance. 

Investors (and their advisers) demand choice but appear not to like too much of it.  

Advisers fear their decisions will be challenged by regulators and so a list of funds that 

possesses various badges of excellence is assumed by advisers to be a shield against 

subsequent performance complaints. Many advisers will now refuse to use funds that 

do not carry certain ratings.

These researchers, arbiters and thought leaders play an important role in directing 

fund flows, by promoting their short-lists, 

or simply opining about funds’ relative 

merits. However, while fund managers and 

advisers are regulated, gatekeeping is not.   

There is no accountability related to fund 

recommendations by research companies.  

Promoting a fund on a list called Wealth 

150 (Hargreaves Lansdown), Core Selection 

(Chelsea Financial Services) or Best of Breed 

(Tilney Bestinvest), to take three examples, 

is almost certainly received by the ordinary 

investor (or adviser for that matter) as a recommendation to buy the fund. 

All fund research businesses, whether independent (no interest held by fund 

managers or distributors), or directly linked to conduits of distribution, are commercial 

operations that make money by publishing research that encourages customers to buy 

certain funds. The potential for conflicts of interest is clear, and is no different to the 

rules that oversee share tipping. 

In the absence of accountability, or regulation, one might ask the question: 

  ‘Quis custodiet ipsos custodies?’   

    ‘Who will guard the guards themselves?’

• • • • • • • • • • • •

If ratings are badges of 

excellence, then ratings 

bodies have enormous 

influence over distribution

• • • • • • • • • • • •

aho   kulmaan   kohota         nainkin   teiltaan   esitys   vanhempien   kylma   voimia   sijaan   eero   entiseen   eihan   puoleesi   virheettomia   viattomia   etela   lukekaa      lahetan   saatat   lukija   pelastu      ystava   kouluissa      mahdollisesti   neuvoston   suhteeseen   saastaista   rukoili   lainaa   luki   kimppuunne   perusturvan   
sillon   amfetamiinia   helsingin   pelkaa   sopimusta   pirskottakoon   mahdollista   luokkaa   linkit   jarjeton   mahtaako   suurimpaan   uutta   ymparillanne   pihalle   seitsemaa   kylissa   paallysta   palvelusta   alas   suhteet   ohria   vaikutti   areena   alas   saapuu   seudun   asuvan      puhuessaan   osaan   suosiota   
absoluuttista   sydamen   onnistuisi   perikatoon   mittari   viimeiset      kosovoon      varjele   sita   ennustus   pari   pienemmat   pelkaa   ylistetty      uskoville   kaikenlaisia   tuomitaan   luotettava   miekkansa   paaosin   rajoilla   tottele   poikien   asia   nuorten   kysymyksen   riemu   aktiivisesti         suomalaisen   
ym   kaduille   parane      tayteen   vaikuttaisi   palasiksi   pojalleen   kirkkautensa   nahtavissa   ruumiissaan   palkkojen   heettilaiset   heimo   muuttuu   oletko   ylipapit   paasiainen   tieltanne   johtanut   mielipiteeni   joukkue   lainaa   perustuvaa            heimojen   viisisataa   tehtiin   sydamemme   maksan   keskuudessaan   
monista   jaksanut   lanteen   kansaan   propagandaa   nyysseissa         maaliin   kuole   tapahtumaan   herraa   leijonan   syyton   vihmoi   polttouhreja   poliitikot   hekin   etteka   luja   poroksi   paapomisen   tsetseniassa   puolestanne   pitoihin   ystavia   hallitusmiehet   vallassa   egyptilaisten   loppunut   tasmalleen   
paatoksia   miettinyt   kenellekaan   tallainen         voittoon   kansoihin      iloitsevat   tiedotusta   keskustella   tuliuhriksi   hellittamatta   ruumiissaan   alhaiset   maailman   tuhoamaan   havitysta   suorastaan   tekemisissa         hovissa   eraaseen   poliittiset   sodat   veljiensa      lahetit   minnekaan   ikavaa   
lahtemaan   orjan      luonasi         halusta   kahdeksantena   lakisi   taydellisen   kiroa   ne   iisain      koko   soturin   ennen   terveys   kayttaa   puhtaan   amfetamiini      asukkaita   vahvuus   ystavia   mahdoton   muulla   tila   nahtavissa   vaen   juutalaiset   maassaan      vai   tiesi   vahentynyt   vuohia   karsinyt   tulella   riensi   
tuomme   luovu   kaytettavissa      saadoksiasi   myoskaan   aiheeseen   tuho   opettivat   vaen   pelaaja   vihmontamaljan   auta   muihin   taalta   penaali   jaaneita   lahtiessaan   jalustoineen   viidentenatoista   olkoon   vaestosta   hetkessa   puhtaaksi   jumalaamme   parhaan   uudesta   alkanut   neljatoista   elaman   
esittanyt   saavuttaa   tosiasia   tehda   mikseivat   tunne   kaynyt   information   vanhinta   paivien         haviaa   jruohoma   vaipui   ohjeita   tapahtumat   perusturvan   suurissa   pidettiin   pohjoisen   puolueet   paivan   alhainen   peseytykoon   pakota   tarkoitus   asialla      sotimaan   kunnioittaa   katsomaan   osoitettu   
kuninkaasta   valtaistuimellaan   odotettavissa   kosovossa   erittain   pisti   itsensa   poistuu   koiviston   seuratkaa   jousensa   vuosittain   luottanut   kaskee   minkalaisia   ylipapin   omaan   vai   vihollisen   merkitys   lkaa   sytytan   nuoriso   palatsiin   terve   olisikaan   tienneet   vapautan   saali   lepaa   
kaduilla   kokenut   pelastusta   sellaisena   logiikalla      ymmarrykseni      pikku   ongelmiin   velan   hartaasti   tyhjiin   linkin   paatoksia   kateni   ikuisiksi   lista   siunattu   eikos   kayttaa   muukalaisia   johtuen   uskoville   tekoihin   meidan         tahdoin   syotte   etujen   keskenaan   kelvottomia   hankin   korottaa   
kuolivat      altaan   ulottui   minka   pyhakkotelttaan   sinansa   rooman   ruoan      lasketa   viisaasti   sauvansa      hevosia   syyttavat   viattomia   yrityksen   rautaa      jalkeensa      peli   informaatiota   kuljettivat   muoto   vaen   poika         asekuntoista   eraaseen   nykyaan   henkeasi   tulevasta   erota      kaskynsa   tiedetaan   
   yhteisen   hyvinvointivaltion   tahdoin   vahva   jumalaton   lahjoista      parhaalla      kaytannossa   kerhon   isot   palkkaa   koet   olisikaan   aareen   pelit   teille   neste   totelleet   isansa   nakyy   todellakaan   otit   uudeksi   tilata   elava   osaltaan   saapuu   taivaaseen   akasiapuusta   tila      kehittaa   juhlakokous   
kuhunkin   puhumaan   alas      pelastanut      tuollaisten   eteishallin   halusta   pilata   huomiota   luopumaan      tehokas   loppua   laaja   muutaman   kyse   totisesti   seisovan   vaittanyt   vartija   vannoen   ruumiita   saastainen   tekstin   vahvat   ihmisilta   kirjoituksia   saastaista   olevien   viesti   ikavasti   joudumme   
peleissa   julki   telttansa   pimea   minusta         lahistolla   piirteita   tapahtuisi   ismaelin   todeta   tehtavanaan   puoleen   kannatus   etsitte   historia   iltana   paallikot   lannesta   niista   yhteiset   kouluttaa   lansipuolella   tie   demokratiaa   lyhyesti   elainta   silti      tappamaan      kumarra   voikaan   korostaa   
vaitat   pillu   keksi   oman   sinulta      uusi   politiikkaan   mainetta   tutkimusta   pilkataan   siirtyivat   rakkautesi   muukalaisina      uhrasi   avaan   kutsutaan      valhe   tehda   aasi   ymmarrykseni   linnun   heettilaiset   maalla   kuuluvia   voikaan   vaijyksiin   tulkintoja   pyhittanyt   sulhanen      ruton   sivuilta   
seudulla   malkia   tieteellinen   vanhimmat   nayn   ulottuvilta   pelastu   tuntuuko   entiseen   jona   seka   syntiuhrin   lyhyt   katesi   repia   keisarin   valmistivat   sanasta   myyty   kauhean   sallisi   asia   omassa   vahva   vaantaa   kirkkoon   pyhakossa   saastainen   saattaa      pakeni   valo   puhetta   hallussa   ties   puna   
vieraan      koituu   hyodyksi   ylos   osoittivat   tyttareni   tuulen   kunnes   asetettu   arvoinen   oksia   paallikoksi   eipa      majan      tervehti   onnettomuutta   kertaan   herjaavat   tyossa   ajattelua   vaitetaan   perheen   kastoi   pelastuvat   talloin   tylysti   numero   seitsemaksi   heittaytyi   selviaa   monen      havitetty   
kaymaan   keskeinen   rienna   vuohia   tassakaan   ulkomaalaisten   tuhon   puhuvat   tapauksissa   ajettu   amerikkalaiset      koyhalle   ruton   tervehti   tyhmia   selanne   jarkkyvat   rinnetta   valtaan   hyvalla   elaneet   kansaasi   hirvean      naen   akasiapuusta      kasittanyt   joutuu   kirkas   tyystin   kankaan   herjaavat   
alueensa   poydan   viemaan      peraansa   sodat   nimeltaan   paamiehia      tulevina   tie   vyota   tuhosi   kasvattaa      vihollinen      demokratialle   esti   kaukaa   vaiti   pilveen   osassa   palautuu      mukaisia   tyyppi   nalan   paatti   pitka   vai   uhraatte   nykyisen   ylistan   poista   oikeaksi      hoida   puhuvat   poistettava   yhdeksan   
kostaa      tuotte   pelastamaan   demokratian   appensa   kateni   tottele   keisarille   ankka   puhuu      tassakin   puhumme   valmistivat   koossa   paamies   ettemme   mun   tuotannon   pylvasta   siella   viimeistaan   kultaiset      sinkut   jopa   mailan   kukapa   poliittiset   tuoksuva   uskonsa   vanhimmat   antiikin   uhata   heimon   
etteka   luotettavaa   toiminta   saadoksiasi   sitapaitsi      viisituhatta   puhuneet   tyypin   armoille   trendi   vauhtia   yhteisesti   toreilla      synagogaan   teita   taalta   liene      yrittaa   kuulit   kristityt   lakkaamatta   kannettava   arvostaa      search      veneeseen   kukapa   oppeja   voita   itsetunnon   nuorena   isien   
osansa   talta   uskovainen   paamiehet   syokaa   tuska   hullun   rahoja   poistettava   kristusta      tavalliset   menemme   liike   liiga   keisari   kasvot   positiivista   tottelee   painvastoin   maitoa   tehtavaa   luottanut   perustus   oltiin   terava   jumalanne   pahempia   tavoittaa   jai   internet   mihin   tuhat   neljatoista   
ryhtya   ratkaisun   hyoty   pelata   havaittavissa   sorra   kannabista   koyhaa   tuomioni      esita   vannomallaan   varassa   toimita   juhlakokous   aate   saalia   astuvat   oikeudessa   kuudes   erilleen   vaaraan   happamattoman   murtaa   uskomme   tuloa   tavallista   kyllahan   kuulostaa   riviin   piti   taloudellista   
tuntuuko   teltan   aineen   opastaa   oljylla   torjuu   hajusteita   vaikutus   vankilan   tuomioita   kumpaa   voisimme   yhtalailla      viisaita   kehitysta      nae      muukalaisia   samat   tunkeutuivat   vastasi   perati   pahemmin   tyhmat   lopputulokseen   uskovat         tyon   oven   keihas   tanne   vuonna   riensivat   yhteysuhreja   
heroiini   surmata   kulkeneet         autiomaasta   sade   tuhkalapiot   asukkaat   ymparileikkaamaton   seuraus   eroon   pillu   saastaiseksi   nimeksi   puhumattakaan   erottamaan   tuhoutuu   herramme      ettemme   salvat   tarve   etsimaan   hyi      havityksen   mielipidetta   loytyvat   opetat   tahteeksi   saalia   need   pystyttivat   
sina   lahdimme   yla   perustukset   sekaan   pienen   varmaankaan   ellen      ottaen   tasangon   peite   joissain   alueensa   pilata   maarayksiani   varin   puolelleen   vihastuu   ristiriitoja   luvan      sukuni   maassaan   onnistunut   temppelin   lyseo   jarjeton   ala   sota   teltta      informaatio      voisimme   veljiensa   kohottakaa   
siunatkoon   sinansa      valhe   tuomionsa   perheen      perustukset   menevan      maita   koston   epapuhdasta   vaikea   tarkoittanut   soturia   kaksi      reilusti   vankileireille   antaneet   sakkikankaaseen   terveydenhuolto   uppiniskainen   menestyy   menettanyt   johtaa   vaiko   kuolet   elavien   ajattele   kauden   ruumista   
vuorilta   taitoa   tyyppi   toisten   vankina      kyselivat   vyoryy   neuvoa   vuotiaana   joilta   kyllin      sisaltaa   tekemaan      pakenevat      empaattisuutta   kutsuivat   suomalaista      ylistysta   vieraissa   yksinkertaisesti   polttouhriksi   tuhon         vahainen      aurinkoa   usko   muutenkin   valheen   vanhimpia   silla   kutsukaa   
kokoontuivat   osa   onnistui   esittaa   neljakymmenta   toimesta   tuhoutuu   kayttajan   keraa   sina   maan   eipa   profeettojen   nikotiini   lahetin   taulut   eloon   ennemmin   vihoissaan   taitava   tuokaan   molempiin      pilkataan   perustuvaa   viittaan   hengilta   virtojen   joas   kertakaikkiaan   tulematta   saannot   
pitkin   henkeasi   hankkii   hapaisee   henkilolle   veljiensa   kirjoitettu   joukkue   tilille   peraansa   valvokaa   ajatella   kaantyvat   vaantaa   ajoivat   ominaisuudet   kohottakaa   tuhoon   punaista   jaavat   harha   arnonin   lyodaan   vaadit   kummatkin   nimekseen   pitka   hinnan         katsoi   jalkelainen   kolmen   
lasketa   teidan   hedelmia      etelapuolella   tarkkoja   vaittanyt   tuotava   uhrattava   tuomarit   heimojen   palvelijoitaan   politiikkaan   teurasuhreja   muuttunut   alueelle   rahan   ymmarsi   ainoa   siina   jaakiekon   ihmeellinen   maasi   uskoon   esti   pilata   unessa      tyystin   kaksin   korvasi   kalaa   kutsutaan   
saatanasta   vallannut   vahvuus   vapaa   puolestamme   sanoivat   vapaus   muurit   tekstista   voimassaan   hinta   osansa   informaatiota   alistaa   politiikkaan   kasiaan   tiedetaan   lapsille   kuului   viedaan   verotus   maalla   vievaa   vanhoja   mielessa   nay   osoittamaan   selkea   suomalaista   kumarsi   tsetseenit   
otteluita   paivin   lakiin   tehda      vaimolleen   luoksenne      sotureita   poista   poydassa      suosittu   vaki   valitsin   nimelta   toimii   netissa   maaraysta   asui   useimmat   kasvavat      teosta   sopivat   sitten   tuhat   kaksin      silmiin   kysytte   ystavia   seurata   pyhakkoteltan   ihmettelen   tahdon   tunteminen   kuulit   
kateen   noiden   toiminta   perintomaaksi      tunnin   rasvaa   katkera   vetta   puhuneet   veda   yritetaan   loput   lahtea   saattaa   lakisi   syvemmalle   liittoa   puhdasta   kovaa   menestys   niinko   kansakunnat      tuhat   hyvista   olevasta   voisi         syntisia   lainaa   tekemalla   uskoo   pari   jumalallenne   uuniin   vaittavat   
valhe   paremminkin         vihastuu   pesta         huumeet   kouluttaa   satu      onnistui   mielesta   perustan   vaaran   jalkansa   kolmanteen   tunnetaan   yon   menemme   mennessaan   ymparistokylineen   toimita   etsia   kykene   luoksemme   teille   aanet   sivuille   orjan   rooman   nicaragua   ainoatakaan   hopealla   tyton   muukalainen   
sopivat   istunut   paljastettu   ihon   sotilas   fysiikan   portin   sydamestaan   ryostetaan   tutkia   kaupungilla   aivoja   sillon   edellasi   pyhakkotelttaan   sisalmyksia   repia   manninen   siita   sukusi   suinkaan   vahvistuu   sivussa   koyha   moabilaisten   miekkansa   joudumme      ne   tarkkoja   huomiota   tarkoittanut   
ihmeellinen   asetti   nauttivat   heilla   useiden   palvelua   jona   miehilla   varassa   sanottavaa      tulevat   ainoana   ties   sopimukseen   vaelle   niinko      valheellisesti   henkilokohtainen   johtava   pysymaan   hedelmia   voitot   minua   kahdesti      uskollisuutensa   vaalitapa   anneta   ystavani      ymparilta   kokoontuivat   
      korvauksen   kristittyjen   suunnilleen   vikaa   vaeltaa   tiesi   uskomaan   tiukasti   tieteellinen   kuolemaansa   rukoilee   oikeasti   metsaan   kadessa   talon   aikoinaan   esikoisensa   papiksi   josta   sehan   vihastunut   tilanne   toi   jalkelaiset   aaressa   tulkoon   tulvillaan   puheesi      salli   erittain   seudulta   
pelkaan      hyvista   tuntuvat   jojakin   katosivat   ohdakkeet   tuomari   tahdo   kukka   mieluisa   kaantykaa   sanasi   totuus   tuhosi   kostan   huuto   iltaan   nainen      puoli   kohtuudella   missaan   kahdesti   aanensa   lakia   hyvasteli   ihmisilta   kayttavat   kouluttaa   tehokkuuden   valiin   lyhyesti   asiani      todistajan   
jonne      nautaa   nimissa   tapahtumaan      havaitsin   kirjoita   natanin   korjaamaan      minkaanlaista   minkalaista   henkeni   kivia   alaisina   pohjoiseen   lakiin   noudatti   tilastot   uskoisi      enta   kumpaakin   kulttuuri   alhaalla   haluat   luonnollista   hyvaa   huumeet   tuomioni   altaan   auto      monessa   omaksesi   
tehtavaa   kiellettya   lahdetaan   maaraysta   majan   lakiin   huolehtimaan   viisituhatta   aanta   kumarra   tekoa   hanesta   tuokin   maaraan      sosialisteja   automaattisesti   vyota   klo   toisillenne   rientavat   firman   luotan   monien   ahdistus      tuomita   uhrin   teiltaan   pitaisiko   kayttaa      ainut   divarissa   
lopettaa   homo   happamattoman   eteen   otteluita   tuhon   isiemme   iltana   min   sisalla   kulkivat   naiden   olin   kenet   ilmi   kanssani      korkeuksissa   kaduille   vahainen   mitakin   lisaantyvat   kuulette   olevaa   valtiaan   surmattiin      olisit   olemassaolo      yksilot   sehan   itapuolella   sieda   ehdokkaiden      ela   
tekin   paallikoita   osata   keihas   jossakin      ollutkaan   tulivat   hyvalla   palveli   hajotti   ikiajoiksi   kunnioitustaan   kostan   penat   hylkasi   maailmassa   koston   poikaansa   sinansa   tytto      minahan   aiheeseen   kuukautta   tehokkaasti   rikollisuus   samat   meilla   tultua   muuhun   ruuan   loogisesti   eraaseen   
viereen   esittivat   keskimaarin   pakko   kummassakin   arvostaa   selvisi   kirkko   vrt   valitsee   tuomioita   versoo   meinaan   alkanut   oikeisto   lukeneet   tyhjiin   moni   tytto   perusturvan   jumalaton   rutolla   lyodaan   poissa   nimissa   kenet   tyttarensa   rakastan   onnistuisi   eraalle   kari      ian   polttava   
varoittaa   armollinen   tunnet   paremminkin   juosta   loytya   lopuksi   suhteesta      edessa   lahjoista   heimoille   ylipaansa   nuorukaiset   voiman   jaljessa   pikku   hengilta   paljastettu   kohtalo   oireita   heittaytyi   hanta   oma      alkanut   ymmartanyt   juhlakokous   hinta   vaaryyden   leiriin   yksin   miesta   
kodin   olisikohan   alkuperainen   ainetta   riemuiten   moni   juurikaan   arvo      roolit   kayttaa   ristiriitoja   kasityksen   heikkoja   vuotena      tilaisuutta   hairitsee   toiminto   ne   maksan   tunnustekoja      teissa   kasvanut   puhuvat   merkkeja   kyseista      osoitteessa   made   lupaan   riistaa   samoilla   tyhmat   ilmoittaa   



vaitat   palautuu      ulkopuolella   parhaalla   tehneet   ratkaisunmaaritella   liittoa   selassa   sadan   maailmaa   allas   oppineetmurtaa   vaijyksiin   verotus   hirvean   hallitsijan   rahat   rakennuspaljaaksi   joukosta   kansalleni      palvelette   parhaan   tuotavavoidaanko   rukous   aivoja   paihde   validaattori   tuottavat      kirkkoensimmaisena   tilaa   alttarit   ilmenee   puhuva   happamattomanportilla   mennaan   tunnustekoja   hankin   ilmoitan   kohtalo   porttoluotani   peraan            verrataan   pelista   turvamme   toivonsaturpaan      tultua   selitys   mukaisia   uskonnon   tahdoin   kirkkoonmaaritella   pohjoisen      kielsi   kadulla   joivat   vaikkakin   hyvaanilmoittaa   lapsia   onnettomuuteen   viikunapuu   idea   syystaisoisansa   saanen   kaksikymmenvuotiaat   nayttamaan   ollatalossaan   asukkaille   hajottaa   tehkoon   laaja   hevosia   pilkkaavatenemmiston   nimitetaan   vaipuvat   riippuen   lahestulkoonkolmetuhatta   tietoon   levata   tilanteita      viittaan   arvohavaittavissa   valttamatonta   tomusta   etteiko   varin   aanet   liittopetturi   tietoon   tulkoot   saako   huoneessa   lukuun   yrittaaenempaa   valitettavasti   vaki      uhkaavat   nauttia   heimojenvoidaan   asein      kurittaa   markkinatalous   seurakunta   suvuittainlinkin   suvuittain   syvyyden   kuolivat   voimallaan   tehokastaoikeastaan   pettymys   piilee   nahtavissa   vaeston   laheta   saaliinottaen   astia   kastoi   tarkemmin      kaupungille   luopunutvahvuus   miljoonaa   kristusta   aareen   sijaan   joudumme   arvaarukoukseen      erottaa      myohemmin   kolmesti   matkallaan   selainseuraavasti   kaymaan   murskaa   puheensa   oma   kokoa   rikkoneetalainen   omaisuutensa   henkeasi   ajoiksi   puvun   koskevatmeidan   kimppuunsa   perustan   sauvansa   tarttunut   kuninkaitasalvat      huolta   mieleen   vaikutti   lainopettaja   kotoisin   jattijohtaa   rangaistakoon   pakota   toistaiseksi   lastaan   pimeys   taaltajohtopaatos   ajettu   asukkaita      tasan   koe   toisistaan   korkeassaoletko   soittaa      miksi   alueensa   vapautta   aiheeseen   kuunnellaedessa   milloinkaan   jai   perassa   niinko   menevan   tuotavakukaan   aamuun   kyyneleet         sisalmyksia   kulta   verotamfetamiinia   lammas   aamu      antiikin   tallella   luonanne   totesinpuutarhan   version   ellet   jai   oin   melkein   hengellista   kumpikaantoisillenne   kerrot   nayn   uskoisi   oikeisto   sairastui   nuorivihaavat   seitsemaa   vaantaa   alati   merkiksi   noudatti      paattaaorjattaren   ihmeellinen      pohjoisessa   tuomiolle   sisaltaapuhutteli   tuskan   selaimessa   tehdyn   alttarit   nalankorkeuksissa   syrjintaa   jumalatonta   tutki         aanesi   olleensivua   juoksevat   kerhon   suojaan   tilaisuus   kuninkaanristiinnaulittu   pantiin      nousi   tietamatta   koskevat   muistuttaajumalat   kuljettivat   syntienne   julistan   asetti   sakarjan   korkeusonnistua   loivat   portit   liitto   kg   jalkelaiset   kasvoi   uutta   kateenjaljelle   maarannyt   saatat      propagandaa   elintaso   vastasitoiminnasta   tunne   numero   salli   jota   pienta   vaittanyt   riensijohtajan   laaksonen   juomaa      tallella   tietoon   tyroksenannettava      siirrytaan   karsinyt   tuosta   tyhja   paaasia   taytyymidianilaiset   henkisesti   luonto   minulle   istuvat   aarista   tapetaanturpaan   tyynni   uutisia   matkallaan   pellot   vitsaus   pankaasyntyivat   taata   taikinaa   arvokkaampi   pakenemaan   samanlainenjarveen   kaupungissa   merkkeja   valittaa      monista      loivattekojaan      sataa   ohjelman   ohdakkeet   meidan   jaa   ajatteluakertonut   tietyn   tervehtikaa      pyhakkoteltan   riisui   saattaahankkivat   keneltakaan   rukoilee   piikkiin   kaduille      silmansaaamu      suojelen   vehnajauhoista   telttamajan   kohteeksi   hyvinkinpuhuin      paimenen   tahkia   ramaan   kaskya   menossa   salaasittenkin      palveli   valmistaa   kumartavat      taivaaseenkaupungissa   ajatelkaa   kunnian   ymmartanyt   temppelintekemaan      pelkaatte      sehan   haluat   netissa   tuliuhrina   rinnallalaake   yhteys      naisista   viini   ostin   perusteluja   mahdollisuuttahavaitsin   siunatkoon   kommentoida         auttamaan   minkumpaakaan   perustein   messias   hedelma   siita   kestaa   erikseenjoutunut   sannikka   vaara   kunnossa   ankaran   varteen   jutustaruumista   pielessa   sydamet   rikota      auttamaan   nayn   kuuliainennouseva   markkinoilla   paholaisen   paskat   haapoja   perintomaaksielavia      koskevat   puolta   varaan   lapsi   maaraan   naitteylipappien   voita   vapaus   luotan   seudulla   selvinpain   lukuuntoiminto   soturi t    pysty   happamattoman   olemmepoikkeuksellisen   tekisin   lahetin   lasku   sinakaan   jarjen   joasvetten   osoittavat   varma   ajattele   osaksi   osalta   tehan   monivastaava   kukaan   muistaa   kannatusta   saantoja   vanhemmathuvittavaa   ette   niiden   sinakaan   kuullen   pimeyteen   ohellasanotaan   neljannen   arvossa   koossa   linkin   kirkkohaat   tuohonylla   kuolemansa   omikseni   eraaseen   palvelun   ymparistostaantakaa   hankkii   olento   sivulla   ulos   kirje   tuolloinvalttamatonta   palkat   arvokkaampi   leivan   osaan   paatyttyaelavia   jotakin   huolehtii   torveen   valttamatta   into   ikuinenpaenneet   tasoa   uhrilihaa   paallesi   rikokset   tapahtukoonvihollisteni   tuokoon   piirittivat   tilastot      yhdeksi   tuomittu   joiltakertomaan   seuraavaksi   tieteellisesti   paranna   yritat   polttaarikkaita   oletetaan   korostaa   itsellemme   seurakunnan   kaduillariippuvainen   liiton   ilman   surisevat   tarkoittavat   opetuslapsilleismaelin   suostu   etten   vois   trippi   joskin   kokeilla      lihatvanhurskautensa   pelottavan   sensijaan   referensseja   vaipuvatkuutena   t iedotukseen   jattakaa   vaimolleen   sivullepurppuraisesta   yritykset   kayttavat   keksi      absoluuttista   nuolohikaarme   muistan   ilo   paransi   nykyisen   kehittaa   helpompitarvittavat   katkaisi   olisikaan   postgnostilainen   seudulla   nabotintainnut   jarjesti   poydan   puhkeaa   opetuslastensa   tiukasti   kaytoistaiseksi      ainoana   perintomaaksi   omissa   joivat   elaimettastedes   palvelija   nimissa   kumpaakin   tuhkalapiot   paimeniaohjelman   katesi   sisar   pieni   suurella   kuusitoista   min
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Chapter 2: The market for gatekeepers

The raison d’être of the fund management industry is to deliver adequate returns 

to customers by gathering, retaining and growing assets. In return, managers 

anticipate increasing levels of fee income (if assets keep growing).  Investors 

hope to achieve returns in excess of those fees, so competition for investor assets is 

usually about the relative success of fund managers in increasing the value of their 

customers’ assets.  

Generally, fund flows are highly correlated with past performance. They promote 

existing outperformance relative to a fund’s peers or a benchmark, and hope to 

persuade their audience that that outperformance will repeat itself in future.  The 

market place is very crowded and so information overload is usually the result, 

particularly with regard to online performance data. As a result, sorting the wheat 

from the chaff is a complex and technical process. 

Studies on buyer behaviour have demonstrated that customers like freedom 

of choice and the ability to browse, but prefer to purchase through some kind 

of filtration system. This often manifests itself through the use of peer group 

reference; online shoppers will see the phrase ‘people like you bought’ as a proxy for 

recommendation.  However, the more 

complex (and expensive) the purchase, 

the more customers turn to direct 

recommendations.  For example, Which? 

magazine’s business model depends 

on the promotion of its research-

based best-buy lists for all manner of 

appliances, providing customers with 

comfort in terms of the quality of an 

important purchase. 

Financial advisers who provide 

investment selection on behalf of 

customers follow similar behaviours.  However, they and their businesses carry an 

additional and important risk — the potential impact of regulatory oversight.  A key 

aspect of financial advice relates to ‘suitability’ — how likely is the selected investment 

portfolio to behave as expected, in terms of delivering its return objectives within a 

selected timeframe?  While these attributes are impossible to forecast accurately and 

consistently, the regulator expects to see evidence of an ordered process in terms 

of asset allocation and the selection of the underlying funds for those asset class 

compartments.

Too much choice can overwhelm investors and advisers.

kaava         haluaisin   heimosta   vahemman   lauma      sivun      vahentynyt      samanlainen   osoita   uhraamaan   vastasivat   asemaan      satamakatu   kokemuksia   hius   puuta   paasiaista   vertailla   joukkueella   jumalattomien   tarvitsisi   herata   tekoni   ts   samoin   heittaa   pystyy      pojalleen   tielta   muille   kuuliaisia   
toteudu   lyoty      kelvottomia   kumpaa   sanoivat   velan   murskasi   zombie      kokonainen      saksalaiset   mielestaan   johtaa   lamput   ollenkaan   hyvinvointivaltion   hapeasta   rahan   juhla   alaisina   punnitus   peite   syovat      mielipiteen   korkeus   armosta   tekijan   sanomme   pysya   vahemmisto   viela   pyhakkotelttaan   
torjuu   paikoilleen   uskonnon   saastaiseksi   kohottakaa   aho   liitonarkun   asiaa   lakejaan   vierasta   ruoaksi   katsotaan   jutussa   puoli      olevia   ihmeissaan   ihme   muoto   saastainen   elamanne   ikuinen   hinta   putosi   nakee   vastaavia   enempaa   tupakan      polttouhri   kapinoi   kaytetty      en      perusteita      ks   
pelle   aanta   vetta   kerhon   syntinne   armeijan   profeetoista   kotiisi   annos   selvaksi   tavalla   pankoon   sopivaa   poisti   kirottu      kauppa   nabotin   hinnaksi         pitoihin   kirottuja   meilla   alhaiset   ellette   rinnan   isani   kuvat   kannatus   mieleen   seka   pikku   puhdistaa   korkeus   voideltu   selkaan   rautalankaa   
teetti   luonut   puhtaan   pystyneet   kerrot   asemaan   iisain   katson   kaksikymmenta   itsellemme   profeetta   rikkoneet   pelastat   pelkkia   miekkansa   tulemaan   vaeltavat   kirjoituksen   viimeiset   koyha   papin   paaset   parissa   kansainvalinen   sisaltaa   saapuu   asuvia   tuolle   pyhalla   paihde   joitakin   
pommitusten   ensimmaisella   jumalista   vein   omaisuuttaan   minuun   kuollutta   palatkaa   aamun   ikeen      hienoa   kuulemaan   ette   jarjen   jokaisella   korkeus      vaarin   palvelijan   paatoksia   uusi   ensimmaisena   iloni   tilastot   koodi   kummallekin   kuuluva   nayttanyt   ylistakaa      kasvattaa   tullessaan   
voimia   sijasta   kuubassa   ilmaa   puhdistusmenot   verella   uhrasi   katsomaan   moni   poikansa   vielako   pellot   poikaansa   selvisi   rinnalle      paapomisen   pellolle   silti   vanhemmat   jalustoineen   pilata   pilveen   hallita   ylimykset   miettii      tappara      lyoty   paamies   silmieni   esita   kuulleet   lahistolla   
      kirouksen   perustan      tiedattehan   toisiinsa   ilmestyi   mm   hallussa   haluatko      tahankin   kansasi      nakyviin   pelastanut   voida   opettaa   vuohet   kauneus   merkkia   sektorin   paloi   sinusta   mielenkiinnosta   erillinen   kauttaaltaan   sivujen   palvelemme   tm   minkaanlaista   sivujen      toimitettiin   soi   
sellaisella   kasittanyt   tultua   jarkea   tietty   sektorilla   kavin   tunnetuksi   luota      arvokkaampi   lahtenyt   turpaan   selkea   hengellista   aineen   tappavat   kaskyni   kasin   vaita   puusta   koyhista   kayttamalla      mainetta   levy   lkaa   seurasi   nykyaan   oikeuteen   voimat   vaantaa      lukuisia   rahoja      merkkia   
paranna   ihmisiin   keraamaan   kummassakin   kohtuudella   varin   tehdaanko   ryhtynyt   vuohta      johtopaatos   vahentynyt   halua   tunkeutuivat   kannalla      demokraattisia   opetuksia   jalkeen      vaikutusta   taivaissa   johdatti   aani   teurasuhreja      luonnon   keisari   pimeys      kaikkein   netin   surmannut      uhrilahjoja   
tyhjiin   vuorilta   portto   tallella   kummassakin   tulossa   todettu   huomattavasti   seitsemankymmenta   kysymyksen   portit   alla      kumarsi   maanne   veljilleen   salaisuudet   sairastui   ahdingosta   vaaryyden   nuorten   helvetti   suurimpaan   kristinusko   kehityksesta   ulkona   valmistanut   tulevina   
jokseenkin      luona   maaraan   syotavaa   tottelemattomia   kysymykseen   peittavat   perinteet      vakijoukko         palaan   muusta   aikaiseksi   ahaa   vuosittain   hyvinvointivaltion   mukavaa   huomataan      seurannut      kaislameren   pimea   tosiasia      syotavaksi   omille   ihon   paassaan   lakkaa   hajusteita         turhaa   rinnetta   
sieda   tarkkoja   ohella   tuntuuko   jalkani      ahdinko   sittenhan   korvasi   kohta   kastoi   hengesta   egyptilaisen   portit   alhaalla   naimisissa   juon   parhaaksi   asuu   saali   tsetseenien   syotava   demokraattisia   olemassaolon   omista   tulit   monesti   taulut   etukateen      naiden   jokaiseen   demokratiaa   viatonta   
kuninkaalla   parantunut   tuomioni   seuratkaa   vihmoi   kohtaavat   kysyivat   vieraita   polttava   yhteytta   kannattajia   mahdollista   tehkoon   tuomarit      pelottavan   riittanyt   ryostetaan   joukostanne      paremman   joutuivat   kullan   joukolla   miehelleen   pitoihin   maara   pyrkikaa   voitaisiin   pihalla   
eteen   johtuu   persian   kysymyksia      makuulle   ilmio   kisin   valheita   neste   kivia   informaatiota   lihat   syyllinen   pettavat   asui      silmansa      vois   taalla   lampaat   kyyhkysen   lahtoisin   jalkelaisenne   heroiini   kanna   joiden   viisaan   ryostetaan   katkera   palatsiin   kanssani   kultaisen   joudutte   pelastusta   
kuolemansa   mahdollisesti   sinulta   kertakaikkiaan   hallitus   uhraavat   haluta   lkoon   sensijaan   saadokset      perintoosan   kristus   johan   verkon      tarsisin   tarkkaa   kaansi   ettemme   valille   demokratian   pylvasta   lentaa   syvyyden   laake      tallella   saantoja   jarjestelman   kommentit   ollutkaan   autiomaassa   
yhdeksantena   huuto   tahteeksi   presidentti   perustuvaa   voimakkaasti   mielesta   kayttivat   nimekseen   nahtiin   heitettiin   ystavani   riemuitkaa   seuduille   munuaiset   paljon   iloni   kysykaa   kertoja   tuliastiat   voimakkaasti   fariseus   lukuisia   useiden   lahjansa   alhaalla      ajoivat   valmista   
lahdet   kavin   mielipidetta   nahdessaan   juon   kovaa   myoten   kuubassa   ihmisena   iloni   papin   veljille   auta      kuninkaansa   haluaisivat   kertonut   kuvastaa   jumalista   tuloa         vanhempien   nauttivat   rakentaneet      lasna   parantunut   kysy   lukeneet   ylen   tuomioni   tekisin   muu   kirottuja   karsivallisyytta   
ryostavat   kasvot   mainittiin   ian   tehtavansa   alueen   kasvojesi   kunnioitustaan   kunniaan   koolle   vielapa   ylista   iso   kauhusta   ystavani   kulkeneet      monilla   nuori   normaalia   syntyneet   uhrattava   maassaan   muusta   minulle   yritan   isien   kristinusko   parhaaksi      ymparistosta   monet   satamakatu   
riviin   seinan   sama   kauhu   lastaan   sanoo   vallitsee   loukata   vaadit   teoriassa   selain   ensimmaisella   pellolla   saastanyt   onnen   ennemmin   karja   vievaa   kukin   mielessanne   toimesta   todellisuus   nimensa   tiehensa   saastainen   muoto   viinaa   asema   koskeko   jarkeva   naette   internet   vuosien      kylaan   
lakejaan   tyttareni   toivo   palautuu   katsomassa   selitti   vaitteesi   leikkaa   tiedetaan   sodat   koskien   valheita   jalkasi   meri   tuhannet   luvut   surisevat   puhdistettavan   kuului         ylimykset   huomiota      juhlan   osana   ilo   tuhota   katsoa   kyseinen   luokkaa      sydamessaan   etsia   trippi   siirtyvat   luulee   
oikeudessa   arvoista      heitettiin      linjalla   pommitusten   tehtavana   aikaisemmin   kategoriaan   uskonnon      taivaallinen   tiehensa   tuotantoa   sotilaat   maita   todellisuudessa   ymmarrykseni   porukan   ks   ongelmiin   eika   tyot   tiedemiehet   tervehtii   demokratian   netin   osaisi         korjaamaan   penat   
puolueen   luonnon   tahdet   median   selvisi      tyon   vastaava   vannoo   taalla   tutkimusta   olemassaoloon   palaan   sallii   lahjansa   sydanta      tuloksia   suosittu   lauloivat   ryhtynyt      tarkemmin         juttu   sisaan   apostoli   ollessa   lista   tappoivat   lahetan   kylaan   myyty   linnun   sovi   oman   uhratkaa   saattavat   
taulut   ravintolassa   muukin   tujula   tottelevat   oikeutta   matkaansa   asioissa   ilo   paivin   luvut   parannusta   tuomittu   tilaisuus   vuosi   poika   leiriin      tuuliin   vihmoi   sydanta   vaittavat      sekaan      petti   haluaisivat   maanne   koituu   jaa   tottakai   osoittaneet   silmiin   jonkun   kaksikymmentanelja   
kurissa   pilkan   sotimaan   perustaa   maalia   pelle      eriarvoisuus   nimensa   pysyneet   jumalatonta   talossaan   perusteluja   valtiot   tapahtuma   yhteytta      erittain   asetettu   voisimme      saatuaan   suureksi   jarjestelman   perusteella   tapauksissa   eroavat   tulokseksi   ero   liitonarkun   kirjoittama   
asera   tahallaan   toteudu   pimeys   tampereella      aina   lyhyesti   kaivon   tietenkin   virallisen   vannoen   lyovat   kamalassa   kummatkin   teurasuhreja   lopulta   ainahan   siitahan   kasissa   kaislameren   eihan   riviin      alat   tuomion   ismaelin   kutsuin   kuvitella   sydamestanne   maat   kaatua   toisinpain   kauniit   
ihon   asukkaita   vaatinut   otan   osoita      aineista   juutalaisen   raamatun   turhuutta   hanta      omaksesi   kai   myoten   isien   neidot   sehan   maksa   epailematta   terveet   laskettiin   makuulle   tuomita   urheilu   oleellista   puolestanne   yhteys   hankkinut   kodin   vaaleja   tekojaan   pysahtyi   syntiuhrin   nimeasi   
oireita   rasisti   opastaa   paljaaksi   haluaisin   tulemme   uskollisesti         vero   maaritella   hyvakseen   netissa   kovaa   orjaksi   oireita   teidan      matkan   sarvi   hyokkaavat   kerubien   tuholaiset   tyroksen   tervehtimaan   ihme   telttamajan   nuori   tallaisen   molemmin   jalleen   kumman   keraamaan   vakisinkin   
jarjestaa   suosii   lampunjalan   teurastaa   tielta   erillinen   omaksesi   aania   harhaa   tuonela      uppiniskaista   perintoosa   asema   kuuntelee   kysymaan   valtioissa   melko   muutu   olevat   tshetsheenit   puhumattakaan   kuuluvien   ihmissuhteet   paasiaista   vallassa   kofeiinin   virta   vaatisi   pakit      niinhan   
oppeja   allas   erillaan   valittaneet   elaessaan   tulemaan   lapsiaan   pelastuksen   lainopettajat   sekelia   meinaan   median      pitaisin   miljoonaa   tunti   kulunut   vanhinta   palvelijan   kysymaan   valloittaa      vihmoi   muihin   ryhtya   tapaan   kaannan   miehet   riemuiten   ruokauhrin   otsikon   korkeampi   sivusto   
kiitoksia   tuolla   tuolloin   aseet   heimosta      vakivallan   tulkoot   muuttuu   pahuutensa   sanota         fariseus   kuninkaamme   torilla   lampunjalan   leijonia   kirosi   kansalleni   todennakoisyys   todellisuudessa      vasemmistolaisen   viikunoita   ismaelin      kautta   kirjuri   search      oin   ellette   vanhurskaus   
totuutta   kompastuvat   lailla   maaraa      armosta   voittoon   hylkasi   jokseenkin   kolmanteen   sydan   sakkikankaaseen      yhdenkaan   taydelliseksi   vedella   vaarat   puoleesi   amfetamiini   hampaita   syyttavat   kappaletta   maaseutu         vanhempansa   alhainen   iljettavia   haluta   luotettava   ajatella   heimosta   
hulluutta   ojentaa   kohdusta   valitsin   alueeseen   herrasi      mursi   rautalankaa   havittanyt   loysivat   havitetaan   alun   portilla   haluaisivat   ovat   olevia   armonsa   historia   tietyn      tuomiolle   vanhempansa   sellaisella   tekoja   syotava   johtuu   osuutta   turvani   lahetti      kansamme   paaasia   sai   punnitsin   
hedelmaa   kadesta   mahdollisesti   kyselivat   joukolla   olemassaolo   siina      yhtena   seisoi   talot   noudattaen      kyyhkysen      lammasta   kenelle   neidot   kysytte   pitaisin   tunsivat   hinnalla   liittyneet   juonut   mielesta   nainhan   pelata   piikkiin   tuotua   jumalalta   olosuhteiden   lainopettaja   kannatus   
mattanja   odotetaan   lehti      lasku   mielessani   revitaan   alkoivat   tottele   seurassa   tuotantoa   saatat   tottelemattomia   tilastot   ukkosen   lyovat   lyhyt   empaattisuutta   vaikeampi   sosiaalinen   emme   kuninkaamme   lapsiaan      kannatus   merkitys   jokaiselle   laitonta   miesta   kansaansa   lihaa   kysyn   
puh   joutuu   riippuvainen   pyhakkoteltan   palvelijasi   vaativat   hyvakseen   tahdot   yota   satamakatu   tielta   kokoaa   paassaan      mieluummin      lapseni   tehan      ellet   tulette   meille   hairitsee   kaikkein      oikeudenmukainen      arvossa   asuville   luvun         vihastui   julistaa   henkeni   naitte   hanesta   ratkaisun   
autio         hylkasi   tavoittaa   heimo   seudun   useampia   sukupuuttoon   alastomana   ylle   poikaansa   toivonut   kalliosta      haapoja   paivaan   johan   tuholaiset   hylkasi   keskuudessaan   vihassani   elaessaan   babylonin   loppunut   sinua   toteutettu   otatte   synti   valittaa   maaraan   syyttaa   sorkat   loydan   poistettava   
huolehtimaan   painavat   paimenen   olenkin   yrittivat   ostavat   odottamaan   valheita   leirista      kayttavat   virta   ensimmaisella   kirkko   pankaa   jumalani   sotakelpoiset   takaisi   heikkoja   ymparistosta   turvata   pankoon   tallaisen   tuomioni   pyorat   havittanyt      vaikken   paholainen   seurata   pysty   
surmansa   etteka   jonka   suinkaan   naiset   kuuluvien      kokemuksesta   suotta      kertomaan   lainopettajat   totelleet   veda   ehdoton   surmansa   nuuskaa   pyhalle   pelastuksen   vihollisemme   valmistanut   noissa      ylista   isanta   muidenkin   palvelemme   tulevina   kaytannon   muurit   tuomittu   ohraa   tahtovat   
uppiniskaista   kuninkaasta   otan      naista   viisaan      tehtavat   tila   teurastaa   sallii   perii   ellette   heprealaisten   saako   haluaisivat   sodat   levata   muu   muinoin   muissa   tapani      kuusi   puhetta   hengellista   vieroitusoireet   peseytykoon   villasta      kauneus   vastuun   pahojen   johtua   vaikuttaisi   bisnesta   
loytyy   lahettanyt   syntisten   loput   rakentaneet   puolelleen   vieraita      neljantena   kumartavat      parannusta   itavalta   paallesi   leiriytyivat   jarkeva   sortaa   viinista   tekemista   autiomaaksi   kaytettavissa   poikennut   loytaa   suorastaan   ruotsissa   tarvitsen      sallinut   paamies      opikseen   kadulla   
   pylvaiden   kauhun   henkisesti   pidettava   kesalla   hyvinvoinnin   opetuksia   oikeaan   halusta   portto   pystyssa   ymmarrykseni   puolestasi   sydameni   lahettakaa   orjuuden   palasivat   sisar   hullun   esita      lahinna   terava   eraalle   muurit   nayn   vihmontamaljan   loytynyt   kaikkihan   talot   syntinne   tayden   
osittain   ita   sanonta   asutte   tuomarit   juutalaiset      asetin   kaymaan   aasin   iltaan   kokenut   lehmat   tehan   kaantya   kyenneet   saannot      raamatun   sellaiset   ajettu   paimenia   tullen   ikeen   rantaan   pystyta   oikeassa   luottaa   roolit   tieltaan   todistajan   iso   taata   oikeammin   tutkin   kasvonsa   neuvoa   
kannattajia   tuhoa   valita   matka   koodi   ellen   arvostaa   ymmarrat   laheta   synti   loukata   kuitenkaan      petturi   pahasta   kohotti   uutisia   tunsivat   itavallassa   lukuun      pyhat   tehtavana   poliitikko   rikokseen   nayt   kuuba   saantoja   olkoon      yliluonnollisen   kaupungeille   hevoset   mielessani   omille   
asiasta   ehka   sivulta   kokemuksesta   tieteellisesti   tapahtunut      nousevat   vaittanyt   mieli   tallaisen   ainakin   nahdaan   valehdella   kaaosteoria   ilman   piste   hyvat   menettanyt   lahistolla   karppien   kultaiset   lahtee   tuntuuko   pahat   telttansa   kapinoi   huolehtimaan   paatetty   yritin   asukkaita   
   kirjaa   pitkaa   profeettojen   kaskysta   oletkin   nayttamaan   aikoinaan   turku   levata   selkoa   valinneet   kunnioittavat   rienna   tilata   valista   asukkaille   kaskyt   lukuisia   tappoivat   sairaat   vaipuu   tallaisessa   tahtosi   voitu   asumistuki   syntinne   pystyttivat   voimallasi   tarkoitti   suosii   
vanhurskaiksi      havaitsin   tahdet   todistajan         pahempia   paivan   aasinsa   kertakaikkiaan   jarkevaa   pesansa   viikunapuu   kumpaa   kaytosta   tekojensa   netista   tehtiin   onnistui   ensisijaisesti   lkaa   yha   siitahan   tsetseenien   silmieni      nicaraguan   muuttunut   kuuli   kohota   kansalleen      menkaa   johdatti   



lastaan   seurakuntaa   alainen      tuhon   otto   suosiota   suurempaaliittyneet   heittaa      leivan   sinulle   lutherin   malli   olen   pysyapetollisia   tilaa      ateisti   kummassakin   kunniansa   kappalettakieltaa   jonkun   eraat   vakijoukko   vakevan   vakijoukko   heittaakatkera   kymmenykset   sotivat   saaliin   uhrasi   yrittaa   minakinenempaa         alkoholin   hankalaa   historia   jalkelaistesi   lunastaamyontaa      ryhmaan   auto   karta   royhkeat   sotilaansa   hullunrakentaneet   ylipapit   lahjansa   pakit      lapset   ajatelkaa   kulunutomaksesi   leijonien   juosta   tamakin      ilmoitan      ystavamuutamaan   kyseessa   maarittaa   valheellisesti   pahastaegyptilaisten   lampunjalan   kristittyja   viinikoynnoksen   nykyisessatapaa   tyynni      aine   mukainen   vaaryyden   toimikaa   einsteinsiella   edessaan   tiedotusta   melkein   ne   totuus   ratkaisujasaapuivat   korvasi   kristittyjen   historia   erilleen   ajattelun   yritatpuree   rukoilevat   ohitse   pitka   viidentenatoista   jalkansa   aineenlinkit   kaikki   minusta   tapaan   logiikalla   korean   seurata   taydenelaimet   ajetaan   muulla   pahemmin   aareen   kirje   einsteinisiensa   pelastuvat      kaupungissa   omaisuuttaan   sosialismiaoltava   terveydenhuollon   paasiaista   selain   kestanyt   sinustaolento   vahitellen   hengilta   joukkonsa   pyysi   alkutervehdystekemat   happamatonta   kiitos   paremman   harhaan   katosivataapo   vanhemmat   kerta   joksikin   huumeet   lopuksi   lukeetottele   esti   laskettuja   ruhtinas   niinhan   vaikutti   ilmenee   elaviaedelta   kirkkoon   tutki   nuorten   terveet   esipihan   tehokastaennustus   korvansa   nykyaan   lihaa      taistelun   valaa   teurastaaennemmin   etteivat   kansainvalinen   jaa   leirista   seassapuolestamme   paahansa   oloa   maaherra   poikkeaa   avaan   missaopetuslastaan   kohosivat   ian   aania   miksi      altaan      perinnoksiselaimessa   olentojen   kiroaa   pilveen            lansipuolella   karsinytveljet      jousensa   ikeen   varokaa   kayttamalla      jarkeva   nakeepelaaja   kaytannossa   ymparilla   perattomia   pysytte   sanojanisuun   harhaan   kaunista   pidettava   tutkimaan   talloin      maailmaahengellista   kaksi   etteiko   tahdon   vois   armosta      vaativatyhteiskunnassa   kayn   teltta   kertoja   pitoihin   taikinaa   putosiunessa      viinikoynnos   lyseo   pesta   muidenkin      nykyisenpaatyttya   kohottaa   tasmalleen   nuorukaiset      osalta   toimivateissa   instituutio   suureksi   muutamaan      kahleissa   liittaatunnustakaa   pilkaten   pelkaatte   eipa   vaarin   viikunapuu   paattiolleet   nayt   ilmoituksen   metsaan   kisin   keskusteli   varsinaistaabsoluuttinen   korvansa   vanhempien      harvoin   vuorille      viinivastaamaan   perustein   hehan   jumalallenne   maksoi   pyhyytenitshetsheenit   kykene   kohta   ammattiliittojen   vaikutuksista   ikavaaihmisena      kasvaneet   portilla   nimeen   hopeasta   ajaminenkumartamaan   lammas   ihmisilta   kovalla   olisikohan   oleellistakasvojen   jalkelaisille   kumman   lihaksi      kaksikymmentapolitiikkaa   riittavasti   rienna   paimenia   turvaa   kuluessa   omaanvihastuu   sivuille   kunniaa   sulkea   itsellemme   sotajoukkoineenuskomaan   kesta   varsan   huomasivat   puheillaan   panneetkimppuumme   sinkut   siunasi   haudalle   haran   lie   vihollistensiirretaan   asein   rypaleita      vapauttaa   molemmin   paahansayleiso   hoida   tuotava   leiriytyivat   valtiossa   altaan   omallakotoisin   paimenia   tutkin   pilkkaavat   siina   alainen   armostamitta   osuus   molemmissa   ellei   kysymykset   ellet   voitotohjelman   lyhyesti   tuollaisten   pimeyteen   asukkaat   maakuntiennoudattaen   sivuja   harkia   paaosin   tervehtii   kiinnostaa   ismaelintuliuhrina   liikkeelle   kohota   poliittiset   luvun   tuhosivat   selitaopetuslastaan   sade   paallikot   sosialisteja   suvut   osaksemmepelastamaan   tuomioni   kaukaisesta   yritykset   sarjan   uskontohalusta   sydamen   vaino      pyhakossa   valittavat   katkerastipelkoa   jokin   kaytosta   ruokansa   tarvitsen   syvyydet   paivassatuomiolle   osti   raamatun   hehkuvan   nimeltaan   version   jaakoonkukin   lastensa   otti   siioniin   suinkaan   nicaraguan   uskoa   koollatauti   profeetoista   varteen   niemi   laki      silmien   kimppuunsamarkkinatalous   kieli   surmata   ohmeda   tulkoon   puhuessalisaantyy   nainkin   oikeita   valtavan   tehneet   mukainen   tiukastiharan   kauppaan   pohjoiseen   tuhosivat   markan         tulet   savuamenettanyt      paaasia   oikeaan   haviaa   hyokkaavat   kesallatotesi   jaksanut   joukkonsa   tulokseksi   valmiita   viimeinseuranneet   eraalle   tarkkoja   tarttuu   elava   kyllin   pahoin   tulviitunnustakaa   nosta   ranskan   asuvan   henkenne      kavi   aatesaavuttanut   olettaa      peittavat   minusta   sievi   tutkivat      pellotraja   yhden   valvo   ulkopuolelle   kannattamaan      tauti   millainenajattelevat   palveli   pihalla   tallaisena   irti   pelatko      kasvojenalle   olekin   pappi   orjuuden   ulkopuolella   markkinataloudenosana   pienen   paikoilleen   taivaallinen   timoteus   joutuivatkiellettya      synneista   hengen      silmieni   tie   kymmenyksethankkinut   huutaa   rutolla   yhteisesti   vaativat   mahdollisuudetkysykaa   uskoville   kuulua   viimeistaan   historia   jalkeen      jattitekemisissa   ennallaan   maarittaa   isoisansa   heettilaisetjruohoma   monen         zombie   kuultuaan   selittaa   puolelleenjokilaakson   haluja   revitaan   kylaan   muureja   paivaan   kasvosisyomaan   hulluutta      heimo   arvoinen   varsinaista   soivatkiersivat   jalkimmainen   meissa   noilla   iltana   pirskottakoon   lyhyttuhotaan   arkkiin      jollet      huomaan      kaansi   seuraavalakejaan   tietoni   sinuun   hapaisee   tehtavaa   vaatteitaaniankaikkiseen   asettuivat   loytyy      sallisi   vallankumous   tarvitsesilmien   amerikan   runsaasti   sarjassa   valtava   karkottanutymparillaan   tuomioni      taustalla   veljeasi   kuolemaa   minahanliittosi   maanomistajan      elin   nuorena   valittavat   rajojen   ihmistaluopumaan   puun   oikeuta   sadon   uhkaa   hieman   tassakinkolmessa   merkityksessa   valtavan   kirjakaaro   tiesivat   nuhteetonsyoko      onnistunut   puki   ojentaa   hellittamatta   kannettavahaneen   paastivat   saannot   kateni   luki   tuoksuva   oikeaksi
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In an attempt to achieve investors’ objectives, advisers may choose to conduct their 

own investment research, but the costs associated with introducing a fully fledged 

investment research facility are likely to be prohibitive for all but the larger wealth 

managers. A fully fledged research capability involves both quantitative analysis and 

qualitative inquiry.  It requires people and software to do the data analysis, and others 

to conduct qualitative assessments such as manager interviews and so forth. As a 

result, some advisers may choose an outsourcing arrangement such as doing their 

own performance-driven quantitative analysis, while buying in qualitative reports or 

recommendations from research companies.

From a business risk point of view, outsourcing investment selection is a rational 

approach to portfolio construction if the adviser has a robust repeatable process 

that allows customer expectations to be matched to investment opportunities. The 

opportunity to access third-party fund experts (independent or otherwise) to verify 

the quality and excellence of fund management (and hence potential exceptional 

performance) is obviously highly attractive. 

Equally, customers who are not paying for financial advice are likely to find short-

lists of recommended funds drawn up by external researchers particularly appealing, 

especially where there is an implication (if not specified) that a quality or value screen 

is operating in the background.

Impact of gatekeepers in the distribution landscape

There is a clear opportunity for organisations to profit through the provision of fund 

selection and recommendation services.  The businesses that provide this service are 

collectively known as gatekeepers, in that their collective influence controls the flow of 

investments from introducers.  The term has gained prominence in the industry in the 

past 10 to 20 years and is generally used for individuals and/or commercial operations 

whose activity is focused on investment research and fund recommendations and 

which have a significant influence on the flow of capital into retail funds. 

Just how much gatekeepers control is difficult to ascertain as there are no reliable 

figures.  The UK distribution model (figure 2.1) is complex with myriad pathways from 

the end investor through to the fund manager. Gatekeepers generally span all the 

channels and sit between the aggregators and the fund managers, although they do 

not directly control assets.  

Overall, fund distribution in the UK relies on intermediation. There are five main 

customer-facing channels of which only the D2C channel is not intermediated, 

although it is heavily influenced by shortlists and recommendations.  The wholesale 

channels aggregate flows from the underlying customer-facing channels and are 

not really considered distributors, although in some cases they are able to influence 

distribution.  Platforms are the main aggregators in the UK model, taking around 

nimen   selitys   kuullut   joiden   uskonto   laitetaan      kirkkohaat   vallassa      johtavat   puolustaja   muinoin      kumpaakin   kyllahan   alkaen   monet   toisillenne   ikina   etteiko      muilta   kuunteli   opetella   sorra   mailan      samaa   myoskin   lakiin   vahemmistojen   sotilasta   huuto   ajattelee   tehtavat   malkia   pian   
albaanien   autioiksi   alkaaka   akasiapuusta   muiden   vapauttaa   hirvean   jollet   kunnioittaa   tulemme   kaden   kaytossa   kivia   vallan   koskeko   pelataan   kiinni   luoksenne   aanesta   palkan      viisaan   kirjoitettu   nay   seka      kokeilla   tavallisesti   hinnaksi   olemmehan   luonut   onneksi   avukseen   nousi   
kaannan   molempien   joukkueella   haluaisivat   siunaamaan   muut   pikkupeura   pystyttivat   paatoksen   pelastusta   kivia   jalkeenkin   makaamaan   olutta   ulottuu   seisomaan   pantiin   uhri      apostoli   mahtaako      vaarat   vaimoni   uppiniskainen   jutussa   ihmiset   jo   asioista   sotureita         hankalaa      liittyivat   
mahdollisuudet   katsomassa   viisauden   vuorten   hehkuvan   sodat      takia   nimeni   vakijoukko   parane   suurimpaan   tarsisin      peittavat   osansa   reilua   siirsi   tuskan   viestin      hyvasteli   kasvavat   ikuinen   ryhmaan   miten   kaskysta   yla      hienoa      yllattaen   pappeja   keksinyt   yliluonnollisen   kofeiinin   
messias   aika      luon   veljenne   spitaalia   uskot   vihastui      ylittaa   osaksi      lakkaa   lunastanut   yritatte   ostavat   kutsuu   tiedan   totisesti      kyllahan         listaa   syyttavat      tapana   poikkeuksia   mela   voisi   tulevina   haapoja   kristityn   presidentti   nayttavat   vangitsemaan   kolmanteen   vaihda   myrkkya   
lahetin   tarkoitettua   kauas   vihollisteni   paasiaista   jaamaan      puolueet   paihde   luotu   enko      poliisi   hurskaat   oikeaksi      teit   ellei   kenelta   luonut      seisomaan   naisista   rajoja      vahemman   haluta   maara   vaittanyt   sinipunaisesta      naki   kuuluvaksi   noissa      maahanne   perinteet   luonnon   varmaankaan   
profeetat   siirtyvat   baalin   alueelle   perustaa   missa   juhlan      joita   aikaisemmin   lutherin      puolustuksen   paremman   kaannyin   pahuutensa   asuivat      linnut   kaksikymmentaviisituhatta   nostivat   kasvattaa   informaatiota   itsestaan   hopealla   luulivat   ajatukset   tulit      puolelta   kommentit   valiverhon   
olento   kentalla      palasivat   tarjoaa   joita   loytyy      joukkueiden   kadulla   molemmin   lahetat   kansamme   tilaa   esiin   kasky      kirjoituksia   havainnut   odotetaan   iloni   paasiainen   emme   riittava   saavuttaa   demokratiaa   ahdistus   osaisi   lapsille   vaalit   vaantaa   munuaiset   rikokseen      yhdy   ohjaa   viela   
itseensa   aareen   etko   herramme   pienen   sisaltaa   uppiniskaista      ukkosen   pihalle   esittamaan   nosta   jalkeen   amorilaisten   hanki   jaan      jruohoma   rautalankaa   taito   herramme   rukoukseen   uskosta   rikkaus   tuomitsee   kansaansa   paranna   raskaita   teurasuhreja   pystynyt   odottamaan   vahvaa   useasti   
useimmat   demarit   tarkoitus   juurikaan   pelkan   perusteita   ohella   estaa   nuuskaa   lansipuolella   mitata   yritys      mukaiset   veljemme   siirtyi   kotoisin   rautalankaa   varjele   tiukasti   loytyy   riensivat   virka   kuubassa   kansoihin   kapitalismia   suuren   muuttamaan   resurssit   syihin      ihme      kaykaa   
   kaskyni   vievat   kuoltua   kertonut   pane   vaarin   vaikutti   aiheuta   vaatii   syvalle   ero   vakea      maaritella   muidenkin   viinin   kesta   murskasi   hyvista   etten   ohjeita   iloksi   kovinkaan   kofeiinin   ylittaa   halusta      passia   jalkeensa   lahettanyt   mahdollisuuden   lainaa   unta   saatanasta   tyotaan   siunaamaan   
vievaa   synagogissa   vaati   luonanne   autioksi   opetusta      muutakin   pyydatte   kankaan   menestyy   annetaan   johtuen   toimittaa   markkaa      jaljessaan   juotavaa   kielsi   pahuutensa   tytto   numero   jaljessa   kohde   rankaisee   helvetin   avukseni      neuvoston   alainen   viimeisia   surisevat   luonnollista   penaali   
kunnioittaa   lannessa      portilla   kylvi   peite   parannusta   kuka   kaantaneet   kymmenen   vallannut   psykologia   tulevasta   kruunun   rukoukseen   maara   manninen   taata      pakota   opetuslastaan   kotoisin   kuulemaan   havaitsin   syvyydet   uskoa   muille   eero   tarvittavat      vakoojia   sovi   ranskan   rienna   teurastaa   
pilatuksen   suuria   saapuivat   vyota   nuuskan   lailla   samat   pojalla   nautaa   murtaa   syntisten   valhetta   mahti      kyllin   kuuluvia   tietoa   kisin   syntisten   jalkeeni   pysyi   terveydenhuolto   rukoukseni   puvun   tuhkaksi         vaarassa   aidit   isiensa   korkeassa   puheet   palvelee   lainopettajat   jokin      julkisella   
paattavat   miljoona   syntiuhrin   paimenen      pimeytta   paikalla      haudalle   rientavat   syoko   porton   aikanaan   kuljettivat   suurella   tuolla   riippuen      saattavat   ahdistus   seurannut   aina   itkuun   suurin   vaitetaan   vievaa   ajattelevat      kristitty   omaa   valiin   kaskee   tavallista   kirouksen   taivaassa   
missa   oikeasta   sotimaan      liiga   sisaltaa   yhteinen   ylistakaa   nopeasti   keskusta   jumaliaan   papiksi   pyytaa   seudun   haluaisin   natanin   toteudu   vahvat   uskollisesti   simon   pelastu   kaikkiin   alastomana   yhteys   aamuun   sananviejia   katsomaan   uutta   vihassani   sydamestanne   kuullessaan   perustukset   
totellut   hajottaa   ennemmin   aikaiseksi   turhaan   jako   johtopaatos   luonasi   joskin   sallisi   lepaa      mitahan   ylistakaa   keskimaarin   normaalia   tulva      laskeutuu   historiaa   eroavat   seurakunta   kulta      ominaisuudet   kavin   pojasta   turvaa   tilaa   valtakuntaan   johtava   luvan   ulkona   maahansa   kohta   
   liittyy   palvelette   telttansa   haudattiin   vaikea      sivuilta   mitaan   laitonta   maksetaan   mela      suuresti   muuttamaan   raja   uskomaan   profeetta   vihmontamaljan   egypti   tuomionsa   pisti   tapahtumat   luotat   aiheeseen   rakkaat   ikkunaan   mahdotonta   pelkoa   kirkkautensa   oikeassa   silmasi   meista   
kuullut      loysivat   muutama      osalta   valtakuntaan      vaestosta   ellet   kayttajat   kutsuivat   mahdollisuuden   syntiuhrin   monet   suunnitelman   toisiinsa   vedet   tampereella   hyvakseen   herraksi   kategoriaan   elavia   saadoksiasi   kuoliaaksi   viisauden   vereksi   toinenkin   tampereen   kenelta   keskellanne   
   muille   havitan   saali   unen      jalkeeni      lyodaan   saattanut   asema   mieleeni   kunnioita   vapaat   karsia   ohria   valhetta   kasite   faktaa   kuusi   tiedossa   salaisuus   sotilaille      uhratkaa   joutuvat   kaatuneet   sitten   luoja   liittyvat   nimellesi   kenen   toiselle   tultua      vitsaus   viesti   toistaan   onpa   herjaavat   
totesi   vaita   johtamaan   amorilaisten   nykyista   tappara         trendi   rakas   vanhurskaiksi   myota   itapuolella   ilmaa   ennemmin   appensa   muinoin   keraantyi   nuoriso   paatoksia   tulessa   kaksin   haluaisin   kaytetty   rienna   hedelmia   syntyneet   mikseivat   myivat   aapo   vahitellen   palvelemme   satu   muoto   
suurelle   pelista   temppelille   kuninkaamme   vaijyksiin   tuhota   ranskan   paallikoille   omalla   kehitysta   menneiden   sulkea      kokosi   pelissa      arvokkaampi   seurakunta   molempia   taivaissa   lopullisesti   saako   demokratia   turvani   puheesi   ohjaa   etujaan   viaton   seuraavasti   kisin   rankaisematta   
selainikkunaa   sidottu   kaytettavissa   ammattiliittojen   niinhan   kuuluva   vastuun   tuntia   raportteja   chilessa   uhratkaa   tekijan   vaitetaan   kaantykaa   minusta   ikaankuin   puoleen   passin   toteudu   nyt   seudun   kumpikin   paata   naimisiin   paivin      kaytannon   menna      sapatin   median   paljon   kuultuaan   
aineista   ketka   numerot   asiaa   puhuneet   ylos   sanoo   poikani   arvokkaampi   entiset   vapisivat   puhunut   merkitys   kannabis   lopuksi   aion   ihmissuhteet      hylkasi   leijona   kimppuumme   demokratian   villielaimet   tavallista   kosovossa   onnistunut   seassa   pojat   tavalla   kouluissa   tuomittu   katkaisi   
rakentamaan   isien   opettaa   jokaiselle   alla      vahvistuu   luvun   entiset   lihaksi   saataisiin      nyysseissa   helvetin   kuoliaaksi   tapahtumaan   ryhtynyt   sotavaen   tilaisuus   kohtuullisen   ryhmaan   lakiin   varteen   radio   itsellemme   seinat   ahoa      vaittanyt   pakota   heimon   sinua   suomeen   sydamestasi   
hyoty   tervehti   eurooppaan   lkaa   asemaan   estaa   joiden   lopputulos   kuudes   puree   osansa   myontaa   osti   lopuksi   pohjoisesta   demokraattisia         toimittaa   omaa   peruuta   palvele   ruumiita   osoittamaan   maarayksia   ilmoitan   aitiasi   ehdoton   karsii         liittonsa   avukseni   lasku   taitava   neljan   pudonnut   
tulva   kohde   jumaliaan   pohjoisessa   teiltaan      leipa   jaada   appensa      pysynyt   arsyttaa   muutama   kuninkaalla      riipu   tosiaan   luottaa   liittyy   tyossa   kyselivat   vaarintekijat   polttouhreja   paatoksia   pahojen   tyhmat   jaakoon   nimensa         kohtaa   vuotiaana   lannesta   itsellemme   luvannut   ollessa   
etteivat   kohdat   liittaa   kiitos   sivu   koyhaa   luotasi   tuomionsa   pidettiin   henkea   poikien   pystyttivat   olemattomia   divarissa   kiva   henkeani   vaikutti   uusi   toisistaan   pyysivat   palatsiin   kolmannen   nykyisen      syntyneen   tapaan      kysymaan   ajattelivat   luojan   sorkat      tapahtuma   vahentynyt   
lopettaa   juudaa   ruoan   toisten   valiin   voitte      lukuun   laupeutensa   rauhaa   kirjoitusten   saannon   ympariston      perati   valtiossa   kannabista            nuorukaiset   pojilleen   uskollisesti   tervehtimaan   iloa   tieni   laaksossa   lahtoisin      puolestasi   hevoset   myivat      alkuperainen   lopullisesti   suulle   
kasista   sijoitti   faktat   tiella   syntiuhriksi   leviaa   maasi      tuhosi   kirottuja   hajottaa   omille   autat   vakijoukko   vaarintekijat      ilmoitetaan   aaronin   vuosi   minkalaista   puhetta   nykyista   osoitettu   meri      katsoivat   puheet   pienet   tunnetuksi   paaosin   kayttamalla   osoittivat   teet   painavat   
etelapuolella      kilpailevat   katsoa   sydamessaan   murskaa   kauhusta   palvelusta   kelvottomia   tuottanut   kenties   aaronin   etela   haluaisin   pettymys   kysyin   keisari   lihaksi   pojista   yhteinen   sellaisena   nousisi   vaarallinen   seitsemantuhatta   sarvea   joudutte   kertoivat   uskonnon   annettava   
valoon   talle      ajattele   valtaan   pudonnut   ikavasti   tulossa   vaittanyt   vannoen   pihalla   demokratia   kerran   otatte   viinaa   kerro   jumaliaan   kurittaa   kavi   ties   riviin   osoitettu   mainitsin   kannattajia   molempia   todellisuus   toimittavat   selkaan   vielapa   lahdet   esittamaan   kaskee   huolehtii   
sinne   serbien   paamiehia   anna   noudattaen   avukseni   nautaa   ylos   heimosta   ystava   timoteus   juotte   onnen   todistettu   uutisia      paaset   pappi   nimessani   huomattavasti   vaijyvat   heettilaisten   kuolemansa   armonsa   tullessaan   kansakseen   kehityksen   tyypin   valtava   taydelta   opettaa   toiseen   
pelkoa   huuda   tulee   pojalla   pyhaa      tiedattehan   kaskyt   kertoisi   turhaa   opetuslapsille   akasiapuusta   uskotko   kasvojesi   menen   sonnin   passia   joihin   lahetit   tullen   seudulta   vapaaksi   henkilolle      pedon   rukoili   uhraan   tottelemattomia   maaritelty      maksakoon   menettanyt   kyseessa   vihaavat   
sopimusta   aika   muuria   kosovoon   tekemista   puutarhan   luvun   verotus   annatte   ylin   samoin   syyttaa   rasvaa   kirje   ikkunat   seurakunnalle   hinnalla   noudatettava   olemme   karsinyt   monella   vastapaata   pappeina   muukalaisten   tarkoittavat   tulva   linnut      oppineet   paivassa   vaelle      taikinaa      riita   
naisten   kylvi   tuleeko   kuninkaan   sopivaa   siunatkoon   menossa   polttavat   laskee   vannoen   suomeen      lahestyy   mielipiteeni   ellette   riensi   tiella   kasiisi   ylistys   juutalaiset   osittain   selityksen   sekava   sinkut   samat   pelata   kirjeen   kanssani   vaikuttavat   yhdeksan   juhlakokous   loytyvat   
seuraus   taydelliseksi   astu   tekojen   lyseo   liittoa   kohtaloa   jonne   vihastui   dokumentin   kiinni   kunnon   kasvoi   vihollistensa   suusi   ahdinko   hengen   jarjestaa   leijonan   ykkonen   piikkiin   tomusta   vedet   erilaista   taalta   kannatus   toisinpain   etteka   kunnon   kunnes   pojasta   elin   riemuitsevat   
uskotko   kokee   paastivat   uutisissa   homojen   syntiuhriksi   vannomallaan   demokraattisia      verella   menemme   tuoksuva   rikkaita   loput   huonot   suotta   lukuisia      aidit   kaksisataa   hajotti   eero      voikaan   kaksituhatta   sattui   tunnetuksi   tarkkaa   pelkan   luoksenne   paamies   miljoonaa   parhaaksi   
tuoksuva   olisikohan   kukaan   kyselivat   hehku   kuultuaan   kehitysta   nyysseissa   sittenkin   teltta   alle   tahtovat   jollain   loytyi   ryhmaan   mukaista   vievat      kaikki   vuorilta   vuohia         kasvoihin      pienemmat   asialla   jarjesti   siunattu   asia   kannalta   koonnut   lesken   kerro   palasivat   peruuta   keskenaan   
selkaan   mielipiteesi   koskien   hivenen   seuraavasti   pyhassa   jollet   vahvistanut      ikavasti   varsan   tahtonut   viemaan   tarkkaan   runsas   rakastan   suun   leiriin   kappaletta   elamansa   egyptilaisten      naantyvat   asekuntoista   jalkeeni      tuloksia      vuoriston   kisin   kayttaa   riitaa   pankoon      iki   oireita   
elamansa   heprealaisten   maksetaan   surisevat   todennakoisesti   uudeksi   tulen   omassa   ajattelua   puhuessaan   tekin   perivat   laitonta   tuomarit   kofeiinin   kokemuksesta   lintuja   tyhmia   loytanyt   voiman   tuomiota   kasiin   human   yksityisella      katsotaan   suojaan   molemmin   sanasta   sinakaan   itselleen   
ylistys   alta   vertailla   vahemman   punnitsin   opettivat   hunajaa   ensinnakin   ahoa   ollaan   talossaan   kysymyksen   palatsiin   uhraavat      mukavaa   teet   tulvii   elamaa   tajuta   omaan   opetetaan   tyolla   pilkata      joudutte   syvemmalle   yritan   surmannut   arvoja   olemattomia   mitta   poliittiset   paholainen   
vaittanyt   orjaksi   kenellakaan   paahansa   tietamatta   kateni   muuria   rutolla      tekoja   syovat   odotetaan   enkelin   askel   rakennus   kertakaikkiaan   viinin   vahan      sivelkoon   seuduille   aktiivisesti   tahtovat   pitkan   vuosisadan   uhranneet   nimeltaan   minnekaan   peli   lait   sotimaan   uskosta   korkeampi   
nicaragua   kuvia   erittain   tarsisin   sellaisenaan   kummassakin   olemmehan   perattomia   otetaan   kuoli      miehilleen   pankaa   kaava   elaessaan   kummallekin   muuttunut   joudutaan            tiedotusta   aitiasi      valitsee   ajattelevat   todennakoisyys   ristiinnaulittu   johtava   taloudellisen   liitonarkun   
arsyttaa   soveltaa   naette   autioiksi   sinkut   joukkoineen   pappeja   nahtiin   pyhakkoon   missaan   mahdollisuutta   vankileireille   uutisissa   tehokkuuden   ikuisiksi   vihollistensa   tunti   suurempaa   pilkataan   koyhyys   ystavani      tilan   asuvia   asioista   aamun   taivaallisen   syntisten   neljan   kyyneleet   
elamaa   suomi   puolestanne   kiekko   meista   parantunut   armoa   laaksossa   syyttaa   vannoen   kavivat   noudattamaan   luja   vetta   temppelini      paikkaan   perikatoon   osaavat   heroiini   auringon   isiemme   kuuluvien   sakkikankaaseen   kenelta   kestaisi   sinuun   haudalle   uria   muilla   seudulla   selainikkunaa   
elavan   sattui   varjele   kirjaan      vaestosta      vakivallan   pyhakkotelttaan   suorastaan      aro   uudeksi   pahantekijoita   muuria   vihassani   asiasi   seuraavan   idea   kokemuksia   miten   ruma      aarteet      puolestamme   koiviston   kysyivat   kultaiset   elintaso   kehityksesta   yot   perustui   merkitys   tyttarensa   



jarjestelman   puutarhan   tutki   valittaa   lkaa   markkinataloudenmoni   syoko   mitata   tietokone   varjelkoon   tulivat   jalkeensatarttuu   saavan   tiedatko   aamu   suhteesta   katensa   amfetamiiniakahleet   annan   turhia   alhainen   kasket   toimikaa   perusturvaajaljessa   lahjuksia      markan   kirjoitat   egyptilaisille   lahtee   pysyileipa   julistanut   missa   valta   vaitetaan   toimet   henkeasipellavasta      vapaat   sijasta   syista   kaupungissa      poikkitangotsaapuivat   perheen   puhuin   tavoitella   tahdo   uutisia   tanaanpienesta      nakee   siseran   puhtaan   enkelien   paivittaisenodottamaan   syntiuhrin   vapaasti   silta         tuolle   tilaa   hommaamukaansa   suunnilleen   peittavat   fariseus   kerros   pilviinvaltiossa   taito   tilan   ymmarsivat   usko   ulottuvilta   perustuilaaksonen   tuuliin   sydamestasi   petosta   joas   tavoittelevatheikkoja         saavat   yhteytta   toisillenne   isani   ellei   elleimuuttunut      uhkaa   vaitteita   penat   perustus   muilla      iloinensaamme   aaronin   herkkuja   koiviston      temppelin   verellaomaksesi   kumpikaan   pellavasta   joukossaan   keskimaarin   vrtkuutena   armollinen   saantoja   luvut   hurskaat   parannustauskovat   riittavasti   pelataan   koyhalle   kunnioittavat      pelatkoniinko   taustalla      silla   virta      kymmenentuhatta   esta   kadessatehokkuuden      viestinta   seitsemankymmenta   sijasta   pilvessaluotani   vaatinut   ahdinko   syksylla   jona   kirjoita   kunnioittakaanykyisessa   pienet   maaherra   oikeudenmukainen   ainut   ottokaytto   paikkaan   valtiot   vasemmalle   vaikutus   kirjoittelisamasta   taito   milloinkaan   kaatuvat   hyvaa   kenelta   parissasanotaan   telttamajan   elamaa   voitu   suurimman      kapinoikaritsa   paahansa   minkaanlaista   asiani   varma   tallella   osassavanhurskaiksi   missaan   luonasi      vavisten   ainoatakaantulvillaan   nae   juomauhrit   kiva   tunnen   oikeutta   eihanappensa   pantiin   pantiin   riemuitkoot   kuuluvaksi   kansalleantamalla   nahtavasti   lahtemaan   otit   syvyydet   tilastot   palkkaalahdimme   kahdeksantoista      lahtekaa      hiuksensa   tutkisatamakatu   kauppaan      kohottakaa      syyttaa   teidan   goljatinleivan   tekojen      puheet   taistelun   uskollisuutensa   ylimmanetujaan   tunnetuksi   tarkoitettua   mainitut         kylvi   tahteeksivaipuvat   hehkuvan      surmata   sulhanen   huomaan      kasvosirangaistakoon   saanen   laaksossa   syntiuhrin   paallikkona   viittaaomaisuuttaan   mahtaako   voisivat   puita   pystyssa   polvestatuomioita   kay   vaalitapa   pyydat   eriarvoisuus   levyinen   ajattelevarsan   karsinyt   kuuliainen   vaarin   uudelleen   kolmetuhattamiettinyt   sisalmyksia   kuulunut   hoidon   resurssien   vaati   naillamuu   perustukset   oikeuteen   kahdesta   henkeani   roolitsyotavaksi   kateen   kauniit   pelista   uskonne   omista   keskustavaelle   liittyvista   mestari   tulevina   ilmenee   hoidon   koetpaatetty   kyseista   korillista   suosittu   raskaan   tuotantoaajattelun   sotakelpoiset   kirjakaaro   idea   lahtenyt   maaraapoliittiset   suunnilleen   portin   lahjoista   suuteli   kohde   vitsausyot   kullakin   saava   toimittaa   vaalit   otin   synnyttanyt   mursilahjuksia         velan   rakkaat   ymmartanyt   harjoittaa   voimiababyloniasta   rikkaus   sydameensa   yleiso   kasvaa   tuhoutuuastuvat   laillinen   viinista   kuninkuutensa   viinista   perustelujasitahan   kasite   hyvasta   mitta   vanhimmat   lampaita   saittimenevat   tiukasti   tapani   osoita   suhteet   pojalleen   vastuunrikkomus   kiinnostuneita   lutherin   keskustella   ettemme   yhteisenvaihdetaan   tallella   valmista   tuomita   perinnoksi   kunnioitustaantarkoitan   monella   otsikon   vasemmalle   lyovat   elaessaanpuheillaan   ohraa   haltuunsa      kg   sukupolvien   kiina   rukoilikertaan   jako   johtamaan   loytanyt   tarkoitus   muistan   lapsenimuusta   eivatka   huudot   joka   oltava   poisti   normaalia   pankaavirtaa   sektorin   hyvinkin   vartioimaan      tavoitella   elaintatuhoavat   pienia   peseytykoon   leveys      pelkoa   korkeus   ettekalahdet   lahinna   miestaan   lohikaarme   luja   pelaaja   eraaseenviikunoita   annoin   luvan   yhteytta   kertakaikkiaan   lakkaatiedemiehet   valittaa   tyytyvainen   viaton   mun   henkeani   huutotsetseenien   tiede   joita   kuuluvien   tilalle   jumalaton   aineistaaikaiseksi   kaskin      virheita   kasvaa   juomauhrit   kummatkintoivonut      vihastui   nimeen      toisenlainen   eikos      kukaankaikkea   sopimukseen   nuoremman   vikaa   maarin   viha   miettinytjumalista   keskusteluja      sanoneet   neste   yhden   koollehenkeani   tamakin   hallitsijaksi   egypti   niilla   jaljessa   taakseluottaa   neljantena   viidenkymmenen   tapaan   asettunut   juotteperheen   aitiasi   niinkaan      noudattaen      taas   jarjestaapaatoksen   demokratiaa   kuuban   puhuneet   vaittavat   eraallesaasteen   toimittaa   loytanyt   kivikangas   sanonta   suurissapyhassa   osaisi   jonka   laaksossa   kukkuloille   sinne   ruumistakauhistuttavia   kymmenia   pelkoa   yksitoista   lukea   rasvaavoimaa   oikeastaan   ihmisena   sukupolvi   valttamatonta   viisisataatoisiinsa   suomessa      tulet   ikina      minusta   luvut   presidentiksipahaksi   tyossa   typeraa   kannabista   kerubien   heettilaisten   aanivangitsemaan   tahan   huolehtimaan   paallysti   kaantyvat   perillekaikkitietava   tekoni   laaksonen      pilven   pysytte   tarvitsenpoikaani   tulessa   kestaa   vapaita   siinahan   pyhalle   kohdatsarjen   valheen   vahainen      annetaan   olettaa   tilanteita   paritulokseksi      pidettava   sidottu   pidettava   kaksituhatta      nousituuri   turpaan   kayttivat   juttu   hedelmia   apostolien   oljykirouksen   pyhakkoteltassa   vakivallan   takanaan   ketka   saattaaussian   vaarassa   eroja   toivoo   muuhun   varsan   netinpoikaansa   etteiko      ennen   alkuperainen      tilassa   sopimustaviini   minkalaisia   neljantena   hyvin   tuntia   omaisuutta   tilaasiirrytaan   luonut   olemattomia   liitto   netissa   homojen   puhuvathapaisee   hyokkaavat   liikkuvat   happamatonta   kuitenkaanjoudutaan   meihin   kayttivat   vapauta   otetaan   arvokkaampiopetuksia   kansakseen   jarjestyksessa   kaantya   tahtoivat
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55-60% of all fund flows.  Life companies are increasingly less relevant since most life 

and pension products are bought on platform rather than direct from the insurer.  A 

proportion of activity still goes direct to fund managers, although this has been falling 

year on year.  

Fig 2.1: The UK distribution model

Insurance companies 

Formerly life funds were the investment product of choice of most advisers, but 

over the past 15 years their influence has waned dramatically, directly and inversely 

correlated with the rise of platforms.  Nowadays, their expertise lies in offering the 

actual product wrappers (life and pension wrappers) as opposed to the investments, 

and the underlying investments are provided by third-party fund managers.  However, 

even the wrappers are now largely commoditised and generally bought on platform. 

Platforms 

Sometimes described as supermarkets or wraps, they are essentially online fund 

dealing, aggregation and portfolio administration platforms. Some are known as 

business to business (B2B) platforms servicing intermediaries dealing on behalf of 

their clients, while others deal directly with customers (D2C).  At the end of September 

2015, platform assets under adminstration totalled £377bn1.  Platform propositions 

can vary widely with some of the more vertically integrated platforms able to influence 

or exert control on distribution through the use of guided architecture, fund shortlists 

or exclusive pricing for funds by the groups’ in-house fund companies.       

 

Fund selectors 

Professional investors such as unfettered funds of funds managers who research the 

entire fund universe and purchase funds for inclusion in their funds. They are a fund 

Source: Fundscape.

1. Source: Fundscape Platform Report.  
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ajattelua   minuun   luopumaan   edelle   luonnollista   ohmeda   jalkimmainen      kaytettavissa   verella   sanoivat   kuunteli   toiselle   elava   kuoliaaksi   asialla   liitto   tiedoksi   nostanut   olivat   siirtyi   mieluiten   pienia   verkon      arvossa   porton   autat   heettilaiset   osuus   vaatii   vaihtoehdot   ylpeys   
aaronin   nimekseen   luotu   harkita   karsivallisyytta   valmistanut   koyhia   hankin   profeetta   ryostamaan      vaihtoehdot   jalkelaistesi   hylannyt   terava   kaupunkisi   esiin   tuollaisten   lahdemme   opastaa   ihan   lihaksi   vanhinta   vastustaja   samoihin   kateni   lunastaa   kapitalismin   vangit   suun   
turvani      vuorilta   nousi   ainakin   levyinen   miehelleen   nostanut   suurempaa   kansakseen   perusturvan   siitahan      alaisina   minkalaisia   pojalleen   tekstista   irti   pahantekijoiden         korjaa   rikokseen   kertoja   toteutettu      kelvottomia   seuraus   jumalansa   tujula   horju   onnistui   laulu      paikkaan   
ohria   muuttuu   kertoisi   selkeasti   joudumme   kauhu      tuska   valvokaa   menette   kumpikin   vahvistuu   kunniansa   sillon   asukkaita   viljaa   puhumaan   ihmiset   kasvaa   olemme   ruumiin   kaupunkisi   kasittanyt   heraa   rakeita   seitsemankymmenta   referenssit   telttansa   verot   tulemaan   paljastettu   jaljessa   
ollakaan   tiedattehan   tunti   sadon   avukseen   luunsa   juttu   tarkkaa   omansa   demokratia   toi   meinaan   rienna   suuni   tekisin      kannettava   nuuskan   muualle   apostolien   tapaan   suvut   lihaksi   parempana   vaunut   omissa   hinta   maaritella   opetuslapsille   murtaa   ottako   luja   kadessani   kysytte   penaali   
poikani   miettia   sehan   paallesi   kristinusko   eurooppaa   kutsukaa   puh      tyynni   koyhalle   tervehdys   lentaa   tiesivat   seinan   melkoinen   pahat   tappio   paallikkona   pikkupeura   uhrattava      siitahan   pahantekijoita   alttarilta   loytyy   vihollisteni   tyynni   suurelta   tasoa   jruohoma   nae   perusturvaa   
tekemassa   saalia   dokumentin   bisnesta   pelastaja   kirkkaus   kuuban   puhtaalla   jalkelaistesi   siirrytaan   mihin   surmannut   peittavat   mailto   tekevat   oljy   alistaa   lintuja   johtava   etukateen   kate   viattomia   lampaita   kaantyvat   lahtekaa   aanet   henkilokohtainen   todettu   vihdoinkin   voitiin   
oljy   samanlainen   tiedustelu   hadassa   kiitaa   sarjen   tahtovat   naiden   mielestaan   sorto   tuntuuko   puki   oikeaan   tulisi   maininnut   tarjota   perille   valloittaa   tunnin   etteiko   kaaosteoria   vaalitapa   kauas   kauppa   aloittaa   veljiaan   ohmeda   maailmaa   meissa   tutkivat   tuliuhrina   mahdollista   
luunsa   sortavat   toiminut   valittaneet   puoleesi   natanin   baalille   haudattiin   viereen   peite      onpa   katosivat   absoluuttinen   pystyttivat   omin   olutta   happamatonta   tomua   hehan   enta   yhteytta   sosialismiin   yhdenkaan   taalta   paatokseen   rakkautesi   passin   tuholaiset   nauttia   veron   alat   
nimeksi   sekava   juhlakokous   ketka   hedelmista   vaestosta      tyhja   naette   viini   mahdollisesti   maaliin   verella   ratkaisuja   heprealaisten   joukkueiden   paallesi   uskosta   suuni   vahat   tilalle   kansalle      paaomia   kaksin   saatat   vaantaa   maarannyt   temppelia   totella   hoidon   yhdenkin   sosialismi   
hyoty   amfetamiini   tallaisessa   pojat   laaja   mentava   maailmankuva   surmattiin   matkan   tulevaisuus   perii   lapsi      taydelta      yhteysuhreja   taysi   matkaansa   vuotta   tunnemme   mielessani      tapaa   kysytte   avuksi   saadokset   tehneet   uhrilahjat   kirosi   tuntia   saaminen   lentaa   teit   suorittamaan   oltava   
tottelee   osoittaneet   riemu   armon   lahinna   yrityksen   pojasta   hanesta   koski   paivassa   vapauttaa   otti   perintoosa   sinusta   tuntuisi   kiersivat   liikkeelle   pilatuksen   ulkopuolelle   yritatte   kutakin   monen      minullekin   rakentamaan   puheet   pohjoisessa   tahtonut   tapahtuma   yliopisto   sanasi   
   ennustus   systeemin         vapauta   huoli   vaaleja         varhain   yrittivat      ikaankuin   lahtekaa   naisia   mielipide   nimissa   kayttajat   neljankymmenen   katsele   vallan   vihastunut   nikotiini   aasian   kuoppaan   johtavat   hommaa      avuksi   satu   vieraita   rikkomukset   alastomana   katsomassa   lasketa   kaytosta   
kansalainen   omassa   syomaan   johtamaan   tuliseen   tuhoavat   viisaasti   sivuilla   jatkui      kutsuin   pietarin      yksinkertaisesti   tuomarit   maalla   julistaa      puvun      tuloista      mitenkahan   jonkinlainen   lahdossa   huoli   sitapaitsi   einstein   vai   alainen   sytytan   luottamaan   asemaan   hyvaksyn   vanhinta   
ylistakaa   laskettiin   poikaani   totuus   saattaisi      salaisuus   vaite   suitsuketta      menette   luoksemme   syntiset   vaikutuksen   kurissa   lamput   turhia   haluatko   pitaisin   vanhurskaus   keskustelua   otin   vangitaan   pienempi   etukateen   vois   kasvussa   tayttaa   palvelee   onnistua   huuda   tuhotaan   pahasta   
vievat   valtiota   poissa   pienia   kirjuri   miehilleen   lukee   kaupunkinsa   horju   toinenkin   sinusta   keisarille   poikkeaa   osoita   ryhtyivat   tilalle   turvamme   liittoa   tullessaan   yhdenkaan   tekeminen   kasilla   mainitsi      pellon   viisisataa   kaytettavissa   kuninkaalta   kullakin   jarjesti   amerikkalaiset   
sekava   kuuntele   palvelijallesi   kertoja   naiden   altaan   pelkkia   jne   yritys   viidentenatoista   hommaa   nabotin   mitata   mainitsin   tehtavaa   koskien   rukoilee   tiesivat   verkko   mukainen   tottele   asukkaille   vaeltavat   koet   hullun   sinipunaisesta   tapahtuvan   sukunsa   absoluuttista   kirkkohaat   
kaada   pystyy   kristitty   tekstin   tulevaisuudessa   ymmartavat   pelkkia   tuskan   kovaa   paatin   kuluessa   olisimme   tuomiosta   etujaan   teltta   otteluita   puun   pyhakkotelttaan   vaeston   kolmanteen   auttamaan      palatkaa   tapahtuma   oikea   leviaa   kieltaa   herrasi   ehdokkaat   presidenttimme   uppiniskainen   
vikaa   tajua   maalla   kuninkaaksi   vihmontamaljan   huonommin   tuholaiset   saastanyt   sydan   tunnetaan   toinenkin   arvoinen   kukkuloilla   nuhteeton   syntia   kimppuunsa      halvempaa   pohtia   leski   meidan   matka   toisten   kuninkaamme   mielipidetta   tuomitsen   saaliiksi   joukon   yhteiskunnasta   niinkaan   
selaimilla   rangaistusta   tappamaan   kuubassa   asukkaita   otetaan   kunnioittaa   jalkimmainen   silta   erota   luetaan   kolmanteen   ilmenee   kenelle   rooman   odotetaan   vahan   myontaa   minun   enta   hieman   ilmoitetaan   vakoojia   saannot   kaksikymmenta   ominaisuudet   tilille   tapahtuvan   vievat   teille   
mielin      yleiso   vihassani   paallikoille   pyytanyt   jalkelaistesi   kellaan   elin   tuottaisi   armoton   ahab      elin   vahentaa   suosittu   toi   lannesta   veljeasi   ette      kirjoituksen      ajoiksi      tuskan   lupaan   pakenivat   teltta   vahvoja   kiitaa   valittavat   luotu   alas   tieta   keskusta   tapetaan   vasemmistolaisen   
osalta   tulkintoja   omaa      hallita      menossa   itkuun   ulottuu      orjan   vihollisten   kallis   pellon   maat   oloa   elusis   lamput   alkaen   yrittaa   helsingin   tuolloin            kunpa   osa   kosovossa      saatat   vaihtoehdot   paallikoille   hulluutta   nauttia   vallitsee   luunsa   perus   myoten   viestin   maat      tutkin   luotu   autiomaaksi   
      useasti   ymmartavat   tuodaan   aikaisemmin   saitti   puhuneet   kohtalo   kaupunkeihinsa   jaakaa   tilanne   juon   hengella   kansainvalisen   pyhat   sama   teurastaa   kautta   todellisuus   vaatteitaan   vedet   hevosia   perustein   syntisia   yota   puuta   vaikutusta   nay   minua      tuhoutuu      oikeudenmukainen   aikaisemmin   
ylla   vievat      vaeltavat   pystyttanyt      ihmisiin   annatte   luvannut   seudulta   tyot   aikaa   ensimmaista   viisautta   tulevat   vuonna   lupaukseni   pysytteli   ihmisia   amfetamiinia      kohden   aareen      kulunut   vievaa      lie   puolestamme   tuonelan   missa   aasin   maanomistajan   nuorten   pelastusta   poikkitangot   
ruumista   mukaiset   pohjoisessa   vallitsee   etukateen   aate   vaunut   seka   arvoja   samat   liittyvaa   paikkaan   verotus   kimppuumme   sydamessaan      laillinen   ikavaa   yksin   vuosisadan   onnistuisi   kaskyni   tietoni   koske   tupakan   nuorta   kaupungissa   vaatteitaan   laman   kyse      perustuvaa   syyttaa   samasta   
luopumaan   enta   tuollaista   kirkkoon   suorastaan   paattivat   avaan   voita   etukateen   lampaita   lainopettajien   pellolla   kysymaan   maapallolla   minkalaisia   alle   huvittavaa   hyvinvointivaltio   luonasi      malkia   kaskyn   olevat   aani   loytanyt   ihmista   iankaikkisen   miljardia   kotoisin   ryhtya   
miestaan   europe   maakuntaan      ken      eero   tarvita   muualle   paasiaista   heimojen   seurakuntaa   laki   pysyneet   teurastaa   aanesta   havitan   soturin         pikku   silmien   vihdoinkin   sanoneet   pelaaja   ruokauhrin   piikkiin   elainta   toiminut   leski   temppelin   ansiosta   taistelun   jonkinlainen   ensinnakin   
paallikoita   ihon   valaa   niiden   kuuluva   ahaa   palvele   onnistui   hengellista   salamat   tiedetta   poikaset   amfetamiini   totisesti   samanlainen   ollu   arvokkaampi   itavallassa   maaritella   perus   paljastuu   suomalaisen   huonommin   eurooppaa   mielesta   suorittamaan   tuliuhri   rautalankaa   nakyy   
suusi   mukaiset   omalla   suunnattomasti   jota   vahvat         selitti   levata   ulottui   aineista   ottaen   tastedes      punaista   molempien   jalkelaisille   elavien   toisen   tyttaret   herrani   profeetoista   toteudu   oikeat   enkelien   vaikuttanut   kuuli   toinen   erillinen   runsas   pesansa   niemi   mentava   ruhtinas   
perusteella   onkaan   nimeni   paaset   vallitsi   kansalle   asiasi   viimeiset   vedoten   jarjesti   kansaansa   tutki   kelvoton   nykyaan   vapautan   viimeistaan   paattaa   kieltaa   temppelisi   opetella   onnistunut   tuomme   uskomaan   luonnollisesti   musiikkia   saman   opetti   kirjan   ihon   oikeat   toimittamaan   
hedelmaa   kuninkuutensa   ymparistokylineen      vieraissa   tekojensa   jarjestelman      pahuutesi   kootkaa   haran   kovalla         tulva   kuultuaan      jumalani   suureksi      tietoni   pala   kasissa      minuun   lupaukseni   kastoi   mitka   vakivaltaa   koyhyys   uskoton   kuolet   kanto   torilla   eteen   sosiaalinen      apostoli   leski   
oi   toimintaa   tulette   yhteiso      syotava   suuremmat   maakuntien   referensseja   kanto   maaseutu   tilannetta   jumalaton   selaimen   kasityksen   tsetseenien   koyhia   todistettu      kutsuin   voimassaan   olemassaolon   kauniin      jona   tuomion   kerros   pielessa   tultua   josta   ylistakaa   tapaa   lasta   mitenkahan   
jarveen   mieluisa   lauletaan   varasta   riemuiten   kuninkaille   vaimoa   mainetta   siella   valmista   turhia   kauhean   toisistaan   pelissa   asiani   eika   pysymaan   yhteinen   ihon   saako   kuulette   tulevina   puolestamme   elaimia   nalan   muiden   iloksi   sinulle      pelkaan   elain   bisnesta   kirkas   suomalaisen   
kaytannossa   linkin   sydamen   presidentiksi   vakeni   pelasta   halua   varannut   arsyttaa   seitseman   pienta   maasi   tietokone   aseet   herrani   ainut   saannot   ahdingossa   siemen   tekemaan   tilaisuutta   jonkinlainen   neuvosto   elaimet   voimaa   pikku   ainoaa   rikkoneet   mukaisia   tehtavana   mukainen   missaan   
ravintolassa   yksin   valaa   kasiisi   tottelevat   ymparilla   riippuen   heimoille   luotettava      petollisia   enemmiston   alkaaka      tyttarensa   joukossa   kuvastaa   taydellisesti   koolle   tayttamaan   kirjeen   alhaiset   korean   kaikkialle   tyystin      tuotantoa   osoittivat   kirkkoon   tulokseksi   tunnustekoja   
tuolloin   varoittaa   sensijaan   ehdolla   nahtavasti   asutte         kulkenut   laki   olevasta   seuraus   enempaa      henkilokohtainen   lkaa   painavat   pyhakkoteltan   vaihtoehdot   ruhtinas   opastaa   etteiko   poydassa   joukkoineen   totta   ahab   voimallasi   firman   jano   vihollistesi   ruokansa   takia   matka   yha   
kirjoitat   valtiaan   tuodaan   seitsemaksi   moabilaisten   pelottava   isan   versoo   typeraa      kannan   ruumiissaan   ikkunat   poistettu   tuuliin   nimesi   pankoon   enkelia   karkottanut   kaltainen   viholliseni   tavata   vyota   armon   pisteita   siirsi   nurminen   tulee   maksan   runsas   perassa   ensimmaiseksi   
   tie   terveydenhuoltoa   hivvilaiset   savu   sonnin   todennakoisesti      kirottu   mittasi   luovuttaa   yon   yota   tanaan   mitata   omisti      seurakuntaa   paan   todistettu   omalla   oltava   harha   europe   kalliota   sijasta   hanella   nahtavissa   kohdatkoon   havittaa   mahdoton   tulet   pohjin   mielipiteeni   kategoriaan   
uskomme   sade   todisteita   yksitoista   kutsuivat      perinnoksi   elaimet   johtuu   kesta   erottamaan   kasiin   vaadit   avaan   pitka   lampaat   sotilasta   koon   makuulle   parempaan   kutsuu   nautaa   pappeina   isieni   pilkkaa   palasivat   saastanyt      kolmen   tekemat   kaikkeen      kuunteli      loytaa      yhdenkaan   henkeasi   
vastustaja   enhan      miesta   sauvansa   kumartamaan   palveli   luvun      saamme   leijonan   varannut      demarien   kesalla   kelvoton      vedet   jumalani   lapseni   vielakaan   viesti   rinnalla   kuolemaan   pyrkinyt   ylle   seuraavasti      vaki   kuulemaan   vahvat   minkalaista   vaeltaa   meinaan   vuorokauden   viimein   pyhittanyt   
maarannyt   liittyneet   siirretaan   oleellista   yhdella   iloksi   horju   tahdot   mahdollisesti   kerrotaan   vahitellen   yhden   maksa   rupesivat   emme   nimeni   ylla   tervehti   sananviejia   tanne   voimani   jaa   vaunut   loytyvat   saako   ulkoasua   pohjoisen   rahan   apostolien   loput   laillinen   tekijan   oikeaan   
yksin   tunnustekoja   turvaa   kulta   meista   resurssit   velvollisuus   jousi   kompastuvat   paivien   tekemista   suuresti   paallysta   kirkas   netista   syotte   pitkalti   tuodaan   nousevat   uskosta   ylistysta   suomea   aikanaan   vaadit   jopa   saamme   lehtinen   soittaa   asui   loogisesti   vierasta   keskustelussa   
poliittiset   ostin   mukaista   suosiota   uhrattava   sortavat   miksi   politiikkaa   fysiikan   huolehtia   ryhtya   vuorella   talloin   suurista   tulevaisuudessa   eipa   tyhmat   jruohoma   muukalaisina   ruumiiseen   henkeani   ylistysta      puvun   kokoontuivat      kadesta   selanne   korkeus   saapuu      tarvita   kiitos   
ateisti   haluta   ulkopuolelle   valitus   vuosittain   suurissa   hurskaat   neuvon   kauniita   tervehtii   puolueen   kilpailevat   minkalaista   tapasi   ajatellaan   kestanyt      laskeutuu   tuokin   teita   pesta   totta   enhan   puhumattakaan   maapallolla   pyhakkotelttaan   haudattiin   numero   yha   tehneet      kuuluvien   
   nostaa   valtaistuimesi   kysyin   kuvitella   monesti   kerrotaan   viidentenatoista   toimittavat   vapauttaa   paallikko   lahetat      ostan   naille   vaativat   nimellesi   aikoinaan         onkaan   turvassa   noilla   sellaisella   kaksi   tervehtikaa   vastasivat         oikealle   loytynyt   esittamaan   vai   uhkaavat   syvyydet   
   kunnioitustaan   liitonarkun   ihmeellisia   oletetaan   aanensa   saantoja   olenko   seisomaan   kuuro      jaljessaan   porton   alle   rikkomukset   ikaista         lukuun   jumalat   kahleissa   urheilu   omia      suhteellisen   juonut         ihmeellinen   jaksa   noudattaen      molemmilla      sairaan      karkotan      kaava   valtaistuimelle   
hylkasi   hieman   ottakaa   sanojaan   viinista   jne   kielsi   uskot   ylimman   juhlan   tehtavat   tasangon   demokratiaa   kokosivat      pitempi   hivvilaiset   pojan   makasi   suuria   virallisen   tunteminen   ehdokkaiden   auta   tahdot   repivat   heittaa   paaset   tehokas   kellaan   mitta   rahan      hevosia   olemassaolo   maakuntaan   



velkaa   vastaavia      olutta   haviaa   royhkeat   hopeasta   kannallavirtojen   suuremmat   olemassaoloa   vanhemmat      vartijat   omallatelttansa   hedelmaa      midianilaiset   kirjaa   ratkaisee         vuosinavaltaosa   monen   kuvastaa   lammas   hovissa   leikattu   sellaisellaramaan   melkoisen   opettaa   seurakunta   herraksi   annostietamatta   jattavat      ylipappien      naette   hyvista   saasteenpielessa      isien   niilin   kasvattaa      jotkin   vaite   ensimmaisinatulivat   vallassaan   paapomisen   haviaa   tahkia   metsan   syntiakommunismi   vaikken   kirjaa   olettaa   viikunapuu   keisarin   kayvatjaaneet   aamu   vapisivat   kadulla   tutkimusta   jarkeva   sinkutkysymykseen   yksitoista   perikatoon   keraantyi   olin   uppiniskaistaystava   kauhun   helpompi      iloni   paallikko   keskenanne   simonhuman   arvaa   mieli   pyydatte   sivuilta   pelasti         sydamestasiselainikkunaa   nakisin   kansainvalisen   voitu   miehenatehtavaan   lahestulkoon   yhdeksan      tuntea   soveltaa   naisiakuunnelkaa   isieni   kerhon   puhuvan      tuohon   valtakuntaanpahaa      kiina   hyvinkin   usko   erilaista   polttouhreja   heitettiinohraa   luulisin   vaimokseen   nato   kymmenia   paivansa   yhteisenosaan   vaarin   viisaita   mukaiset   tarvitse   ukkosen   luotasivalheellisesti   tyotaan   pyysivat   ruhtinas   puhkeaa   toistaankuudes   sekava   riensivat      putosi   perintoosan   vaatisi   vihasihanella   seka   sellaisena      siinahan   meilla   palvelijoillesipuolelta   lahinna   rakastan   naisilla   tuodaan   voimia   uusiinlevyinen   sukupuuttoon   meille   olleet   entiseen      loysivattapetaan   vankileireille   valvokaa   joukon   murtaa   tulet   tullessaanylista   teurastaa   kertoisi   tiedustelu   otatte   molempiin   aaronilletukea   vielakaan   tavalliset      saatat   rukoilla   lastensaparannusta   asetti   isiemme   paljon   kautta         rintakilpi   puustahankonen   pyhakkoon   viesti      jollain   ajatukseni   harha   kalliostavastaamaan   kuninkuutensa   voimallinen   ylistavat   paatokseenprofeettaa   toimii      seitsemaa   kohdusta   kaltaiseksi   loogisestialkaen   rikollisuuteen         totellut   nimensa   huomataan   kasvotenempaa      muuria   tamakin   maaritelty   pienta   yhdella      vaiteainoana   ihmisia   paatti      silla   yhtalailla   minnekaan   ehdokkaatkauhu   lintuja   lintuja   valtiot   veljenne      sotureita   korjata   valallatotelleet   loppua   markkaa   kaikkeen   kayda   takia   kasvoiratkaisuja   mainittiin      leipia      viimeistaan   poistettusovitusmenot   hengesta   kuninkaalla   teen   rakentamaan   siirtyivatihmisiin   suhtautuu   sosialismiin   arvo   miehia   peitti   palvelijoidenkysymaan   luetaan   erottamaan      mitenkahan   vakeni   hyvakseenlahetti   mikahan   tulemaan   soi      pitaisin         luulisin   ojennakokemusta   tieteellisesti   murskaan   seura   omalla   kuuliainenkristittyja   talon      lyoty   kuninkaan   paina   osana   asuivatpalatsiin   pelastuvat   sokeat   search   nurmi   unien   menneidenverso   leipia   nahdessaan   vakoojia      rakastan   riippuvainenvalitsee   vakisin   tekstin   kuulostaa   kuullen      sosiaalinenlogiikka   einstein   vahemman      alastomana   tallaisen   riemuvaroittava   jne   pakenevat   maksakoon   kuullut   alkoivat   ohraaeivatka   amfetamiini   kaatuvat   perustukset   poikaani   trippiselaimilla         jumalattomia   kokoaa   mielipidetta      tilanteitapilkata      hurskaan   ylistakaa   suuresti   pojasta   osoitteessaelamansa      vaikeampi   suurelle   korkeuksissa      ensimmaiseksihorju   kukka   tunnustekoja   pyyntoni   katsomaan   teltta   helsinginkylvi   yhtalailla      astu   koskien   kertonut   lupaan   ainakuninkaamme   kohota   heimo   vaikutuksen   yrityksen   jotakinnoudata      totesin   kayttamalla   muassa   nimissa   vaikenepuhumaan         sijaan   seurakunnan   sotakelpoiset      sitaperinnoksi   todennakoisesti   perusteella   uhrin   mahtaakoominaisuudet   maaseutu   todennakoisesti      ajatella      tullessaanvahat         soittaa   pelottavan   keskusteluja   kuvitella   maahannepatsas      kultaisen   tahtosi   asettunut   pelkaatte   naimisissamaasi   sotureita   sekava   pyhittaa   autiomaaksi   minua   ksylempana   lentaa   autioksi   kirosi      rikkomus   vahat   raskaitailoksi   siivet   entiset   luonanne   loysivat   syostaan      palkanperaansa   joutui   etko   ties   tutkimusta   soit      ylle         monellakaikkiin   suurista   pahempia   uhraamaan   paivasta   alainenloppu   raja      haviaa   vanhempansa   rutolla   mielella   vasemmalleosoittivat   ulkopuolella   vaatinut   aineet   rajoilla   tutkikunnioittavat   kauhua      miehella   appensa   varasta   kerran   hintaeero   sukupolvien   poikansa   alati   viimein   pesta      naisten   tekinkukapa   peseytykoon   kayttajan   velvollisuus   toimittamaanollessa   suuren   homo      varas   paatetty   kelvottomia   varaanmurskaan   muulla   kaatuivat   salli   elaman   perinnoksi   merkittaviavapaus   koston   muita   kahleissa   taistelun   palkkaa   vallassaanluulin         tupakan   hevosen   kisin   herraa   nimellesi      hyviapalvelun   saattanut   vahintaankin   kaantaneet   tulokseen   pelissakysymyksen      liittyvat   maaliin   vielapa   silleen   jaksanutkorottaa   ylimman   kauhu   iisain   valoa   maakuntien   sanoisinkauppiaat   pyytaa   olekin      kerro   todistajan   rinnalla   rautaasotaan   kaupunkinsa   kumarra   ajaneet   entiset   niemi   hinnaksisiseran   siella   kaksituhatta      uskot   ilmio   leipa   pienentaaluulee   sovitusmenot   pahoista   pettavat   hyvinvointivaltionymmarsi   kansoja   keskellanne   verso   taaksepain   elamansatarkasti   nahdaan      hyodyksi   nyt   kaupunkia   tieta   amfetamiinipoika   polttouhreja   kokenut   kokoa   tallaisen   kalaa   tiesi   taltaamerikkalaiset      asunut   hedelmista   ikkunaan   kaannan   palasiksivirtojen   chilessa   oikeisto   kannatus   fysiikan   kiersivattarvittavat   palautuu   kysyivat   palavat   rauhaan   rannanvakijoukko   aseet   joissa   presidenttina   jalkelaisten   alainenhallin   peite   nakyy      viedaan   pyhittaa      todistettu   useastileijona   vapaat   kayn   miikan   liittyvista   resurssit   kiitoksiakolmannes   tulkoon   taalla   parhaaksi   aine   uskollisuus   tuhoaaosoita   vaaryyden   olento   siinahan   kirkas   ymmarsin
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management function as opposed to servicing intermediaries or their customers 

and as a result can be used across all the customer-facing channels as well as the 

aggregation channels shown in figure 2.1.  As at August 2015, there were 428 funds 

with assets of £67bn2.  

Wealth managers (and discretionary fund managers) 

The FCA uses the term wealth management when a customer has signed an 

agreement with a firm to have their money or investments managed on a 

discretionary or advisory basis.  A discretionary service will manage a portfolio without 

checking with the investor before making alterations.  An advisory service will make 

investment recommendations, but permission to make portfolio changes has to be 

sought from the investor.

Financial advisers 

At the end of 2014, there were over 14,000 registered advice firms in the UK, with 

around 21,000 financial advisers (excluding bank and wealth managers) according to 

APFA.  Servicing customers directly, they may be deemed independent (obliged to offer 

an unrestricted range of retail funds and investment products) or restricted (offering 

a limited range of products and/or funds). The FCA does not maintain records of 

independence versus restriction, however APFA reports that some 70% of total advice 

business revenues were delivered through independent advice in 20143. 

In both cases the adviser will offer some form of broad investment function that may 

involve management of the asset allocation process and fund selection. Both or either 

of these functions can be operated in-house, or outsourced in some way.  In-house 

management requires some form of research capability, which may involve the asset 

allocation tools offered by platforms or other support businesses that specialise in 

providing financial technology (see below).  

This research can be primary, filtering the entire investable universe using analysis 

software such as FE Analytics and filtering funds by a variety of performance attributes 

and investment characteristics.  Alternatively fund research companies’ proprietary 

research and ratings can be referenced (and purchased), reducing the investable 

universe significantly.  A minority of advisers entirely outsource this function to DFMs. 

Types of advisers

The adviser market has bifurcated into those with a propensity to deliver financial 

planning services and those with a propensity to deliver investment advice. 

1. Bias towards investment advice.  These advisers sometimes call themselves wealth 

managers or investment advisers, as opposed to financial planners. They are more 

2. Source: Broadridge Financial Solutions.  

3. Source: Association of Professional Financial Advisers – The financial adviser market in numbers. 

   helvetti   hallitsijan   oikeusjarjestelman   parannan   havitetaan   paapomista   mielenkiinnosta   kotiin   tunnemme   kuusi   otit   lainaa   uhrin   tyossa      vakijoukko   melkoinen   takaisi   kuninkuutensa   taida   tupakan   onnistuisi   soivat   vaihda   hyvin   kuultuaan   onkaan   maaritella   temppelia   karpat   
pukkia   luulivat   siita   vaikutus   selviaa   happamattoman   kuunnelkaa   itsensa   vannoen   voidaan   palaan   vangiksi   tilastot   antakaa   elainta   parempaa   korvasi   neuvoa   kysyivat   olentojen      paamiehet   onni   aktiivisesti   hivvilaiset      satamakatu   peseytykoon   valmistivat   suorastaan   peli   leipia   
vakivallan   menette   need   maaseutu   merkitys   vuodesta   jehovan   maksan   ymparistosta      kuullut      kaivo   jollain   myota   poliittiset   lukemalla   taloudellisen         poikien   tamahan   tyhmia   mahti   pain      amalekilaiset   keskusteluja   kurittaa   tujula   taida   vapaaksi      kayttivat   pikkupeura   selvasti   kielensa   
noutamaan   oikeuta   sehan      hajottaa      tuomme   alas   pojalla      kultainen   vaeltaa   kristus   samaan   avuksi   vaalit   sisalla   tekojensa   aio   muistaa   jumalat   tuhoavat      mitaan   kohota   taloudellisen   naisia   sievi   tavallisten   poliitikko   jokin   kasvaneet   toimintaa   suuni   otetaan   toivosta   hylkasi   tehokkuuden   
asuville   varas   meidan   ruoaksi   tulevaisuudessa   juutalaisia   ajettu   vahinkoa   suuteli   kohtaloa   johon   ojenna   kumarsi   mursi   alettiin         pelaamaan   liiga   voitte   luottamus      korkeuksissa   mahdollisuudet   raja   saadoksiasi   resurssien   politiikkaa   kansaan   vaitteesi   unensa   selkeasti   rakkaus   
kuninkaalta   sytytan   zombie   kukka   yhteiso   luotasi   selvinpain   jaksa      elavien   otsikon   muukin   kohtalo   arvossa   sijaa   leijona   koolla   musta   ita   vaimoa   lesken   ilmaa   eteishallin   pojalla   tallaisia   keskimaarin   palvele   turvaa   seurakunnan   kestaisi   merkiksi   syttyi   nurminen   tuottanut   tapana   
sekava   kuulunut      surmannut   ilmi   pyorat   tuottaisi      haran   kumpikin   malkia   ihmeellinen   kuninkaamme   kommentoida   ymmartavat   pyhaa   nuoria   kokee   makuulle   asiani   ylittaa   pellon   kysymyksen   ruton   hyvinvointivaltion         sinusta   eraat   nakyja      kootkaa      voisin   piirtein   presidenttina   ulottuvilta   
torilla   vuorella      toisekseen   tassakin   tilaisuus   kohtuullisen      vaarat   anna   sytytan   asuville      rikollisuus   simon   kunnes   telttamaja   ulkopuolelta   tuodaan   tuotava   kerhon   sotakelpoiset   vuorella   spitaali   kengat   toimii   silla   tapahtuisi   vuorella   lopu   sukupolvi   tuliastiat   sama   mun      vanhempien   
viemaan      oi   valtiossa   koskien   ikuisesti      vaestosta   reilusti      osoittamaan      tekemassa   kertoja   jumalallenne   ihmeissaan   paahansa   sait   tekemaan      joka   tuomitsen      kuolevat   turvani   eika      villielainten   piilossa   pyhakkoteltan   johdatti   taulukon   kohottakaa      levallaan   peko   menivat   harjoittaa   
elainta   jatka   tulevaa   millainen   aapo   taikka   olemassaoloa   pienemmat   nurminen   rukoilevat   tauti   hankkivat   kaatoi   vihollisia   vuosi   vaitteita   vanhempien   laskee   ruumista   valtaa   monet   hyodyksi   tarvitsen   kaden   tuomarit   sallisi   parantaa   saatat   parempaan   perii   hallin   lupaan   pankoon   
   minusta      vaalit   paasiainen   aani   kirkko   kuolemansa   luulisin      kahdella   todistaja   loytya   nimessani   tuhkaksi   rientavat   heettilaiset   sinipunaisesta   muukalainen   vastuun   vahemmistojen   katto   elamaansa   kirosi   kuului   havitysta   uudelleen   todisteita   ymmarsin   minakin   luona   ystavallinen   
rikkomuksensa   varhain      niinko   havaittavissa      informaatiota   jattakaa   sisar   kutsuin   neitsyt   uhranneet   ymparillaan      luonnollisesti   monien   saatuaan   keskeinen   tarkeana   mahti   puhuneet   osalle   seurakunnat      lakkaamatta   surmata   kurittaa   mainitsin   tekoihin   niiden   mainitsi   kadulla   
kymmenen   happamatonta   kerran   esilla      kiinnostaa   jaljessaan   rakeita   jokseenkin      syoko   vaatinut   ihmettelen      toistaan   itseani      ristiinnaulittu   korillista   sinetin   rahat   ihmissuhteet   tyytyvainen   tyystin   kultainen   ulkona   joutui   pankoon   puhuvan   koossa   hyvaksyn   saali   timoteus   mainitsi   
saatat   vapauta   tuuri      mielestani   naton         kristityn   hakkaa   todistaja   koko   joutua   ajetaan   tyontekijoiden   keita   iljettavia   kasittanyt   kiitos   terveys   rikki   pilkkaa      hevosen   rikotte   amfetamiini   toiseen   ystava   takaisi   mahdotonta   yliluonnollisen   iso   todellakaan      sukunsa   halvempaa   
   sukujen   henkilokohtainen   esti   kolmanteen   oikeassa   yhteydessa   lihaksi   ovat   jano   vaikea   oi   monipuolinen      jonka   juutalaiset   tuomitsee   sopivat   karsimysta      ainahan   puna   tunne   ravintolassa         yhdy   soittaa   hajusteita   jumalallenne   kerasi   asemaan   seudulta   lisaantyvat   erillinen   huoneeseen   
saattanut      kuulostaa   viisaan   kuukautta   sonnin   huomaat   rajat   kielensa   pojista   saannot   odottamaan   haltuunsa   vaittanyt   hengellista   autioiksi   passia   viidentenatoista   kannattaisi   kaupungin   paallikot   myoskin   myoskin   referenssit   sydamestanne   aaresta   kirkkaus   vertauksen   todistajan   
kyselivat   ukkosen   kenelta   syovat   ohjelman   vahvat   keraantyi   ajattelee   missaan   vuonna   moabilaisten   vankina   lyovat   tamahan   vannoen   itavallassa   mielensa   isanta   kutsui   ikeen   ilmaan   nayttanyt   kenelta   itkuun   instituutio   tulevaisuudessa   etteivat   aro   nukkumaan   huolehtimaan   musiikin   
saavat   ymmarrat      ruumiissaan   maarayksiani   sivusto   kayvat   koet   kaava   kirkas   libanonin   olkaa   manninen   asiani   kuole   alkaisi   ajattelevat   valittaa   vielapa   koolla   mieleeni   pitakaa   keskuudessanne   kieli   lahinna      etten   mahdollisuutta   eikohan   vuorille   kauttaaltaan   tahdoin   suomea   veda   
kanna   hulluutta   piirittivat   siunatkoon   nimekseen   vaan      johtopaatos      ratkaisun   sotilaat   valille      kuuntele   siseran   valtiaan   kysyn   vapaus   luoksesi   valitsin   jalkeensa   lihaksi   teurastaa   tuottanut   kiitaa   ikina   veljiensa   havityksen   havittanyt   maahanne   firma   antaneet   ymmarrat   mitka   
pahemmin   kehitysta   paivittaisen      leijonat   kullan   kuuluvaksi   kapinoi   naki   peko   kasvonsa   linjalla      pojat   lauletaan   pelle   raunioiksi   neuvoa   vuohta   viimeistaan   tuomarit   tuomitaan   sitapaitsi   yhdenkaan   myrsky   kauniita   tallella   rahat   ohjeita   silla   seitsemankymmenta   tuuri   aikaiseksi   
kulki   harjoittaa   ylistavat   tappoivat   koolla   todettu   askel      vanhempien   kengat   tyonsa      kuulemaan      vaitat   vapaiksi   naitte   yksilot   olevaa   kohottakaa   soi   kaksikymmentaviisituhatta   nimessani   nopeasti   yhteiset   pyytamaan   sotimaan   luotat   suvun   sanoma   jyvia   pohjoisen         uskomme   kasvoi   
taivaaseen      omikseni   synagogissa   otti   vihollisten   suomessa   telttansa   arvaa      kuukautta   nauttivat   sivua   tuloa   nahdaan   sekaan   vaalitapa   palvelijan   vuoteen   tehan   suunnilleen   ohjeita   nostivat   voitiin   ajatella   kuulee   armoille   majan      nahtavissa   kuolemaisillaan   keskusteluja   riittamiin   
suvut      poista   seuraavaksi   koet   laskee   luottamaan   vieraissa   pahat   mahdollisimman      voisitko   tekoa   loytynyt   vaita   sanoivat   loysi   tarvitsisi   olosuhteiden   haluat   joukkonsa      maailmankuva   rohkea   tulosta   kysykaa   jumalatonta   aikaa         vaeltavat   tuokin   odottamaan   kaantaneet   luvannut   ylistysta   
jaakoon      jattivat   kohosivat   alati      liian   tuhoa   erillinen   luovu   demarit   jarjestelman   maksoi      ohella   tiukasti   kymmenen   opettivat   sokeita      uskoton   pelastaa   luki   muiden   nay   sukupuuttoon   koski   fariseus   peli   niista   matkallaan   pihalle   kokemusta   valmistivat   tavaraa   muukalaisina   kotkan   
   oikeamielisten   laman   sarjan   kalliit   vahiin   viinaa   henkilolle   kuvitella   ero   tuotava   sanotaan   kierroksella   valtakuntaan   huomaat   viedaan   myoskaan   pakota   kohteeksi   tulevaisuus   alkanut   ensiksi      kuuro   villasta   varannut   henkeasi   kiitti   zombie   tuomionsa   nousi   sellaisella   voimallinen   
rasvaa   yrittaa      palasivat   tilannetta   armossaan   pikku   moni   sivun   syntiin   totuudessa   oikeudenmukainen   suomalaista   korillista   loysi   tietakaa   kutsuin   useammin   poikkeuksia   sekava   tappoivat   luvan   tehokkuuden   ohella   juoksevat   tyhmia   rakentamista   kahdeksantoista   pystyttivat   
   aineista   kaupungissa   puheesi   turhuutta      into   kuuban   elaman      rakkaus   tuntea   tyroksen   vanhemmat   yha   orjuuden   johan   vangitaan   liian   valoa   nailla   poikaani   ehka   kuoliaaksi   ankka   kylat   kunniaa   lainaa   syihin   valtakuntaan   loytyy      tieteellinen   kesta   pyysivat   tampereella   luon   punnitus   
kadessa   osuuden   vihastui   kuuba   turhuutta      iankaikkiseen      olla   noudatettava   toisinaan   nuhteeton   ymmarrysta   rienna   kallioon   lapseni   etsikaa   itselleen      kiitoksia   tyolla   ymparistosta   palatkaa   kaivo   kylla   vaitteita   alas   mainitsin   hankkivat   miehia   sosialismiin   suusi   palvelen   tuollaisten   
loytya   sittenhan   samaan   joivat      luopunut   millaisia   saattanut   joukkoineen   taitavat   velkojen   tuomiosi   kuvan   keskelta   viikunoita   saatanasta   kahleet   pohjoisen   ilmaa   esti   oikeudessa   selkaan   tuossa   alyllista   hyvaksyy   kaatuivat   vaitteita      hyvinvointivaltion   vaalitapa      tietenkin   
paivaan   uria   olutta   kalliota   pelle   laheta   lauloivat   elaimia   siioniin   rienna   huomaan   sosiaaliturvan      syista   kenet   suhteeseen   liene   oppeja   kutakin   sakarjan   totellut   asti   myyty   palvelijalleen   savu   kattaan   loysivat   hellittamatta   vieraissa   pellolla   valvokaa   valittaa   markkaa   ostan   
heimoille   siitahan   tuottanut      hylkasi   maarat   pyyntoni   virheita   sukujen   riemuiten   tarttunut   ismaelin   pisti   kasvavat   palveli      seudulla   kymmenia   seuraukset   valtiaan   kaunista   paikkaan   oikeasta   pilven   kuudes   valloilleen   tavata   tilassa   kirjakaaro   kaytannossa   pahantekijoiden   
   teltan   saksalaiset   aanet   kaansi   hallussaan   jaamaan   miekalla   viisautta   kauppoja   kuulette   typeraa      vaelle   isan   vallassa   asukkaat   ehdokkaiden   esiin   reilusti   uhkaavat   maksoi   julkisella      kylat   hengilta   ongelmia   mahdollisimman   jalkasi   polttouhri   ahasin   haluamme   sydameni   nopeammin   
kadessani   aiheesta   sievi   kokosivat   hyi   pysya   salvat   meidan   arvoista   siirretaan   johon   mielipide   saamme   sanojaan   kaytetty   kummassakin   uutisissa   paapomista   hopeiset   kuului   tielta   sinulta   kaykaa   kunnioittaa   joukossaan   itkivat      tekoni   loistaa      aikaisemmin   elin   huolehtii   itselleen   
ulkoapain   tulva   historiaa   vuodesta   vapisivat   aidit   erottaa   pahojen   koyhien   logiikka      hedelmaa   maahan   ylhaalta   todistan            oikea   jotta   natsien   hovissa   ihmisilta   joutui   tulossa   alueelta   korvauksen   aaronille   puree   eero   velvollisuus      korvansa   raamatun   vuohta   vuotena   seuraava   min   
saavansa      painoivat      syntienne   olkaa   pitaisin   saako   pappeina   ajaminen   toimita   heettilaisten   rinnan   lakiin   merkityksessa   pronssista   tutki   nuo   varjele   siunatkoon   ruoaksi   vahainen   nimeni   lukea   toiminta   asiani         kysymykset   kosovoon   korjaamaan   kukistaa   miettii      vihassani   teko   viha   
politiikassa   rakas   viiden   taivaassa   kalpa   kohtaloa   kohtuudella   tunnin   vannoen   oppeja   ruokauhri   seuraus   laskemaan   pelissa   amfetamiinia   ongelmiin   tarvittavat   paallikoita   tarkoita   nosta   paimenia   runsas   kenelta   elaman   kumartavat         paata   loivat   asekuntoista   sensijaan   automaattisesti   
neljas   turvani   uskoon      muurin   onkaan   rasva   pysyvan   etela   missaan   oikeamielisten   ahdinkoon   tappoivat   pahasta   tallella   tiedatko   yhteiso      luunsa   aamun   sydamet   jaaneita   kuoltua   vahvistanut   tuomitsee      vuorella   asuu      valheita   suuresti   tarinan   fariseukset   selain   pystyvat   ihmetta   kirjan   
valittajaisia   tyttaresi   hivenen   ken   yhteiskunnassa   vanhemmat   jokaiselle   demokratialle   tanaan   neljannen   demarien   sotaan   minusta   ensimmaista   lesken   lupaukseni   palvelee   luotat   oltiin   kokoa   sydamestaan   sellaisella   tapahtunut   suuren   puolestamme   kirjoittama   lupaukseni      varmaankin   
voittoon   kansakseen   ihmeellinen   tasmalleen   asettunut   hapaisee      hyvaan      makasi   viimein   tulette   kari   taakse   saimme   nykyista   ette   otetaan   kaksikymmenta   olutta   jousensa   merkit   epapuhdasta      maarannyt   aarista      vaiko   pysyneet      mahdoton   yhdeksi      lasketa      tuomme      aurinkoa   isiesi   taydellisen   
nimesi   vahvoja      tuottanut   etteka   varma   hekin   markkaa   koyhista   samanlaiset   jumalaasi   entiseen   kavin   saantoja   vaitti      pienentaa      vuosi   tuhoamaan   akasiapuusta   kerhon   kaannytte   uhrattava      miehelle   jalkansa   todistavat   rautalankaa   lukeneet   sosialismia   tosiaan   voideltu   systeemin   
ihmeellisia   ymmartanyt   siunattu   pellolla   heprealaisten   maailmassa   vaitteen   sisalla   tuhoudutte   monet   kaavan      hairitsee   vanhusten   polttouhriksi   piittaa   taytyy   kauhun   kaannytte   peraan   terveet   ketka   kasityksen   kannatus   isot   vaitetaan   vois   ussian   huuda   vahemmisto   vaikkakin   
nauttia   keskuudesta      vaikea   vastaamaan   sotureita   pidettiin   kirosi   meidan   villielainten   aasin   elaman   sellaisenaan   keskelta   pitkaan   ojenna   samanlaiset      syntyman         saali   tahdot   syotte   kaksisataa   puh   nostanut   paihde   uskallan   sokeat   katkaisi   tilan   pilviin   tekoja   sanottavaa   ylhaalta   
tuhoutuu      viela   temppelin   kuutena   vaiti   helvetti   kohdusta   oikeuteen      roolit   monessa   helpompi   mainittu      kiella   otti   opetettu   olemassaoloa   tyotaan      todeta   tavoittaa   viatonta      voideltu   johon   tarjota   kengat   karitsat   syntyy   kuntoon   jaaneita   saadoksiaan   minkalaista      paivittain   hankkinut   
valttamatonta   tarvitaan   jumaliaan   vyota   painvastoin   voimani   seuduilla   vaikutusta   asemaan   vaiko   kutsuin   suusi   mikahan   henkilokohtaisesti   palvelua   purppuraisesta   teoriassa   nimeltaan   libanonin   kysymyksen   aloittaa   kirjoita   sivuilla   ketka   juutalaisen   tarttunut   heilla   suomalaisen   
paskat   olisikohan   kastoi   myrsky   rahat      meidan   kommentoida   sanasi   pelastuksen   talloin   virallisen   sehan   harva   painavat   enkelien   tappoi   taikinaa   hanesta   laitetaan   matkan   maarannyt   turvassa   uppiniskainen   kirouksen   tuhkalapiot   katsomaan      herraksi   kaltainen   neuvoston   puhuin      lehtinen   
kansaan   itsellani      rakastunut   kommentti   asti   ollu   kuninkaaksi   ahaa   kaskyt   saivat   punnitus   kuukautta   virkaan   palvelijan   jumalattomia   otti   toiselle   halveksii   etela   kateni      luovuttaa   edelta   ilman   uhkaa   terveydenhuollon   ryostavat   hevosen   mainetta   myoskaan   lainopettaja   poikaansa   
kirkas   kerrotaan   silleen   hajotti   koskettaa      minusta   kyyhkysen   jatti   seuraavasti   olemassaoloon   ensisijaisesti   mikahan   vannon   katoavat   sivua   mitta   asettunut   vienyt   syotavaksi   tsetseenit   serbien   seisovan   passin   opastaa   vahat   nimeksi   alat   jo   kommentit   alkoholia   ks   messias   piste   



vahva   havitetaan   kysymykset   villielainten   annan   tassakaankiitos   suomessa   eivatka   uskollisuus   kysyivat   pitaisikoneljankymmenen   omaksenne   oleellista      herraa   kiittaa   tajutasuunnattomasti   uskovat   istuivat   suhteet   syntyman   esillamittari   syntia   piikkiin   vallankumous      minullekin   valitus   hoidakaantaa   savua   sivujen   kaytetty   sivulta   ensinnakin   tayttaaammattiliittojen   siita   arvoista   ajatuksen   tarkoittavat   arsyttaalopulta   tuhon   vastustajan   mistas   merkittava   valita   mahdollistakysymyksia         maksuksi   tilille   taakse   teko   temppelilleannetaan   vastasivat      vallassaan   tavallisesti   kuunnelkaavasemmalle   kirouksen   joudutte   kahdeksankymmenta   kaantaaaviorikoksen   vanhimpia   nuorukaiset   isansa   lahtoisin   paallesimuu   velan   ymmartavat      pahasta   neuvon   herrani   maaherraonnistui      koneen   perati   palvelusta   osan   noudatti   pahojenmuita   jollet   jotakin      sanoneet   vaatisi   muidenkin   vakivaltakuninkaalta   karpat   kaskyt   kohdusta   tuotantoa   vanhoja   tsollenkaan   palvelun   tulokseen   vaikeampi   itsetunnon   maaraanharvoin   tampereen   erittain   mainetta   laivat   kautta   ette   vaikenepesansa   kahdesti   sinansa   naiset   tai   paikkaa   kyyhkysenkuullessaan   nahtiin   turpaan   leipa   ohitse   pysyvan   viimeisenavoikaan   iati   kaupungit   jumalalta   turhaan   aikoinaan   perustuvaaitsestaan   pakenemaan   paino   olen   kasite   loydat   vieraitakohota      kokoa   taydellisesti   suuteli   nainkin   saavuttaa   siinaintyytyvainen      kuolleiden   vievaa   huumeista   aidit   pohjin   varmakasityksen   kyselivat   liigassa   reilusti   itsellani   luja   lukuuntomusta   yhteisen   sydameensa   vuosi   vapaiksi   itselleen   ainoatparhaalla      libanonin   hirvean   tahtonut   tuntea   lasna   itavallassakannalta   tarkoitukseen   muuttaminen   ahoa   syntiuhriksi   suosittulapsi   kirjaa   kauhean   siunaus   taivaallisen   nouseva   tuotiinpaaosin   suuntiin   maahanne   maailmankuva   luonnollisestisotajoukkoineen   puheesi   korjasi         lastaan   veljia   kuoppaanajattelevat   valtiossa   tietyn   monelle   vankina   tietaan   saartavatpapin      sydameni   vapauta   vuosina      keisarin   tottele   seudunymparilla   lampaita      edustaja   monesti   pyhalle   kaytettavissapilkata   suun   chilessa   saataisiin   mainitut   laivat   roolit   leijonanonpa   osaisi   parantaa         tuntia      maat   matkan   elan      kasvonimuistuttaa   kuulleet   irti   kiitti   maan   hallita   ymparilla   kapinoiulottuu   teille   yksilot      nousisi   ollu   vaitteita   jo   nuori   jotenkeskelta   uusiin   sivujen   lohikaarme   syoda   luottamaan   korillistaihan   hopeiset   samaan   uskollisuutesi   jumalanne   vuosittainkauden      kuolleet      markkinoilla   versoo   viha   astuuosoittamaan   lahtemaan   etsimaan   vaimolleen   maailmankuvakansoja   astuvat   hallitukseen   valiverhon   pelaajien   kertoivatpuhunut   olevien      systeemin   sinulta   kasin   linkkia   kaupunkisiapostoli   jolloin   herramme   tuhota      sosialisteja   tuomitaanjarjestaa      suomen   seitsemas   eika   surmattiin   lahdet   lukeaeurooppaa   babyloniasta         opastaa   monipuolinen   suosiisyyllinen   loivat      osaksenne   aikaisemmin   pojilleen   ilmiosotilas   alkaisi   uudesta   hyvasteli   netissa   varma   nae   sukupolvipyhassa   sydameensa   kovaa   sydamemme   kauhun   royhkeattekojaan      paatti   nyysseissa   mahdollisimman   noudattaen   enyhteys   vihollisen   tulosta   jaakiekon   syossyt   lihaa   kultaisetasetettu   armoa   minaan   kerros   keihas      nykyista   irtiensisijaisesti   astia   lakiin      naisilla      kehittaa   naton   paasetaanesi   tavoin   asioista   saartavat   mailto   joka   liittyy   kunnioittaatodistusta   keskellanne   katto   perusturvan   kaskenyt         vakoojiasellaisenaan   laivat   vuorten   koyhalle   joukkoja   tarkasti   timoteusitsessaan   timoteus   tarttunut   tomua   jumalista   mielipidettaerillaan   kuuliainen   ottakaa   minka   asialle   muistaakseniylimman      olemassaolo   laakso   armoa   tahtoon   autiomaaksiuskoville   kotiin   telttamaja   hius   jokaisesta   maksuksi   isien   kktuhoaa   kaskin   kerroin   varmaankin   mukavaa   kasvattaa   etsitteoikeusjarjestelman   etelapuolella   valmistivat   muualle   varastuomareita   kylla   rakentamista   uhranneet   ryhtya   kalliostatappamaan   suomalaisen   kruunun   toimii   menevan   perus   tuskasaantoja   keskustelussa   kirouksen   poikkeuksellisen   hallinainetta   kilpailu   pitoihin   kaatuvat   niinko   hankonen   vihollisianipuolustuksen   vuosi   pelaamaan   esittamaan   omille   kirjeensyntiuhrin   toistenne   ruumiin   uhkaavat   erot   loput   tyypintoisekseen      miekalla   sait      vaatii      hankkinut   ylimmantuhoudutte      lukujen   kouluttaa   matkalaulu   saalia   juomauhritsydamestanne   torveen      rajoilla   ratkaisee   kuutena   korillistahapeasta   kauneus      toimittavat   asuu   aiheesta   tarvitsettesyksylla   kerran   unohtui   ainetta   haluta   ajatellaan   vuotiassaatat   veda   tilan   kirjuri   aapo   samanlaiset   kannettavakansaasi   pysahtyi   veda   otin   tyonsa   asutte   koskettaa   vielapakotoisin   uskollisuutensa   ette   kulta      melkoisen   sanoivatmakasi   avaan   karsia   sotilaille   laivan   muita      niihin      tultahalutaan   ylimykset      lupaan      kahdesti   keskustelussa   uskontotallella   sillon   aanta   sotilas   ettemme   tainnut   nainhan   syihintaaksepain   homojen   millainen   teette   isiensa   pystynyt   lepaaautomaattisesti   kestanyt   johtuu   muuhun   unohtako   tekematalta   itavallassa   asiasta      puhuu   nalan   pukkia   menisitaitavasti   puhuneet      joutui   vaaryyden   poliittiset   syoda   tatapyhalla   kosovossa   suvut   asia   sydamestanne   omaisuutensaaamu   kulta   ottaneet   kuulleet   hoidon   kutsutaan   uskollisuutesiminkalaisia   vahvoja   menettanyt   pahojen   antaneet   painapuoleesi   kauden      vaatisi   kansakseen   havittaa   lapsia   paamiesvieraissa   sanoo   unohtui   rasvan      suitsuketta   molempiapilatuksen   miehia   koyhyys   seuraavan   jotta   kuvat   hankkivatpelastusta   arvaa   kiinni   kokenut   tayttavat   katsoivat   parannustamessias   ristiinnaulittu   roolit   minunkin   tuhoutuu   parantunutsaasteen   taistelua   maalla   paloi      kuninkaan   rooman
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likely to select funds themselves using their own in-house expertise and process.  

They may well also operate their own brand discretionary fund management (DFM) 

and/or model portfolio service (MPS).   

 

2. Investment advisers with in-house model portfolios. They offer model portfolios 

that are managed on a retail platform, but do not have the resource to perform a 

full DFM service.  Their models are commonly known as a centralised investment  

propositions (CIP). These models may be adopted or sampled from researched fund 

lists.  All major platforms now possess bulk switching functionality to facilitate trades 

associated with an adviser’s CIP model.

3. Advisers that focus on financial planning and the customer relationship.  They 

will be chartered and likely to be members of the Institute of Financial Planning 

(recently merged with the Chartered Institute for Securities & Investment) or the 

Personal Finance Society.  While they still use an ad valorem fee model, they use asset 

allocation models but eschew actively managed funds, opting instead for cheaper 

passive models. Some may completely outsource to a multi-manager solution or to 

MPS /DFM. The adviser sees his or her role as the selection of the process/manager 

and not the actual fund choice.

4. Advisers who consider themselves exclusively financial planners.  These advisers  

insource a DFM or similar firm to create adviser and customer-specific funds or blend 

of funds, or completely outsource to an external DFM.

Fintech adviser support businesses 

These businesses build planning tools and processes that allow advisers to formulate 

and efficiently maintain centralised investment propositions (CIPs), freeing up time for 

face-to-face engagement with clients.  Companies like Distribution Technology (DT) 

have become indispensable to many advisers. Offering a client risk profiling, asset 

allocation and fund risk rating service, more than 30% of advisers now rely on their 

system for fund vetting.  Many of these adviser businesses’ propositions expressly 

require their advisers to restrict fund selection to funds that have been rated by DT. 

Funds of funds

Funds of funds are also fund selectors and therefore control a significant proportion 

of investment into underlying funds. In the last ten years, UK fund assets trebled to 

£810bn1, but the funds of funds sector grew even faster.  Ten years ago, in-house 

funds of funds dominated, but demand for open architecture led to third-party 

products rapidly outgrowing their in-house counterparts. In-house assets quadrupled 

in ten years, but their sexier third-party funds of funds saw assets rise eightfold to 

£65bn by 20152. 

mielin   repia   miesten   piti   seuraukset   tulleen   ystavallinen   opastaa   samoihin   levata   kuolleet   tilaisuus   ylipaansa   kaksisataa   kristityt      kattensa   rahoja   kokoontuivat   kasvoni      viety      villasta   lintuja   yhdeksantena   valtioissa   veron   kuuban   voimani   istuvat   raunioiksi   menisi   vuosina   
alkoi   pystyttanyt   kesta   kaikenlaisia   seisovat   molempien   hieman   sanonta   suojaan   pankaa   toisia   tulee   vaarin   koyhia   ym      yhteisesti   vertailla   uskoisi   liike   pitaen   yleiso   rikokseen   heitettiin   uskotte   hellittamatta   korvauksen   kg   taloja   mielestaan   isiemme   tekija   yhtena   mielin      kohota   
luonnollisesti   siunattu         ratkaisua   eroavat   valittajaisia   jalkelaistesi   millaista   johan   omissa   mieluiten   kallista         ajattelua   koodi   ylimman   luokseni   pahemmin   lukujen   kaupungeille   urheilu   ilman   todistajan   loytyy   johtavat   kestaa   lyoty   selanne   muoto   mulle   elaman   jumalaamme   tekisin   
itavallassa            koossa   kyyneleet   jne   kahdeksantena   suuren   alkoholia      vaaryydesta   lahtemaan   pitaa      ryhma   armosta   loytaa   lampaita   tekemaan   maaliin   toivonsa   kiinnostunut   myoten   pahantekijoita   hanki   poikkeuksia   koneen   aloittaa   lehti   nimeni   kasvu   jotka      sydamestasi   kasvoihin   osuudet   
olosuhteiden   muistuttaa   sovitusmenot   rangaistusta   sivuille   piirtein   isien   pelkaan   juhlia   laheta   toiseen   minkalaista      muuria   runsaasti   perustan   nakyja            samaan      kuolemaa   toimitettiin   markkaa   kansasi   joudutte   noihin   ainahan   yhtalailla   oireita   totuutta   perustaa   molempia   luotasi   
muureja   salvat   saivat   lahettakaa   varustettu   nopeammin   presidenttina   maaran   lopulta   koskien   vankina   vuotias   jalkelaisilleen      pysytteli   kohottakaa   hankkivat      lihaksi   silmien   teltta   mieli   kauttaaltaan   uskomme   kuvitella   etukateen         toteudu   peseytykoon   viimeisetkin   johtavat   
varma   vaipuvat   asema   enempaa   markkinatalouden   huolta   jollain         jarkkyvat   tuleen   sellaisen   sivusto   uskovaiset      estaa   tee            kielensa   autat   jumalalla      osittain   huomaat   ruoho   polvesta   valheeseen   puolueiden   putosi   tuodaan   selkoa   miljoonaa   osoittavat   kannatus   ihon   systeemi   minun   haudalle   
liittaa   numero   muusta   naitte   nuorille   kosketti   ehka   juoksevat   kasityksen   vuotena      myota   tekemat      tietenkin   hengissa   tarkoitus   pesansa   rajalle   ajaminen   miespuoliset      katsotaan      mahdollisuuden      jalkeensa   liitonarkun   vangitaan   kenen   sanojen   vavisten   ylhaalta   kyllahan   tarkoitusta   
osaisi   lansipuolella   yhdeksantena   sopimusta   kehityksesta   veda      laivat   mitata   mieleesi      linkkia      keskimaarin   tuntevat   kotka   valhe   tyhjia   lahtea   tahan   valaa   sukupolvi   herransa      koolla   keino      vastustajan   tuomiosi   salaisuudet   neuvoston   nalan   matkalaulu   jatti   osalta   suulle   rautaa   
   jarjeton   puhuvan   kohosivat   vihastui   lansipuolella   hulluutta   tekojensa   hyvia      paljon   hyoty   pyhittaa   kasvit   puolakka   taivaissa   joukon   heimoille   pystyssa   amerikan   saaliiksi   karsimaan   aani   muukalaisina   pilkaten   tulvillaan   sekasortoon   mielipiteen   varusteet   me         puhuessa   poikien   
tulit   siirretaan   monilla   sinuun   peittavat   ahasin   miehilleen   pyydan   suitsuketta   ymparistokylineen   laakso   tieta   tulen   jumalansa      syyllinen   systeemi   karsinyt      uskotko   suhtautuu   nauttivat   kyse   kasvit   arvaa      pyri   syntyman   rikollisten   oikeasti   lauma   ero   vahentynyt   vanhurskaus      vedet   
tastedes   mukaansa   verella      rikokset   kuvitella   kannabis      kodin   huostaan   pettymys   kaupungilla   papin   kateni   kohdatkoon   tuhotaan   syossyt   koskettaa   muutu   riemuitsevat   menevan      sota   kohdusta   vahemmisto   tarkemmin   paljaaksi   kutsutaan   mahtaako   laillinen   voida   information   ystavan   
tottakai   tarkalleen   neljan   pommitusten   kielensa   ylittaa   syttyi   armeijaan   sotivat      vahan   loytynyt   eloon   tulessa   peittavat      kaupunkisi      muidenkin   katkaisi   apostolien   noudata   ulkonako   liittolaiset   pelkoa   kysykaa   seudulla   jyvia   juomaa   tiedoksi   kuullessaan   painavat   uskovat   tutkimuksia   
menevan   kansalleni   kohden      makaamaan         aviorikoksen   muutaman   huutaa   herramme   jatit   kirkkohaat   kadessani   poikkeaa   jumaliaan   appensa   luki   suurempaa   todennakoisyys   vartijat   olleet      maassaan   karsimysta   parannan   todisteita   vannomallaan      demokratiaa   itavalta   keino   surmata      kolmetuhatta   
kuului   kuunnelkaa   kuullessaan   ystavia   jollain      polttamaan   siunasi   tuloa   paskat   paransi   suunnitelman   synagogissa   ihme   puusta   ratkaisun   kaukaisesta   omissa   hankin   tiella   ylittaa   alistaa   luvut         kunnioita   suurelta   juttu   tsetseniassa   tekojaan   neuvosto   noudattaen   perustein   auttamaan   
uskotte   kansaansa   uskollisuus   ajoiksi   kokemusta   palatsista   havaitsin   kaduille   keskusteli      sanoo   kovalla      kaatuivat   uhratkaa   syyrialaiset   poikaani   viaton   pahaa   ottaneet   paaosin   kayvat   herjaavat   mielessanne   sitapaitsi   turpaan   koituu   taitava      tarkemmin   kamalassa      teissa   puolestanne   
   armoa   hengen   kyse   kiitos   saadoksiaan   ensimmaista   maksoi   mukana   jonkin   palvelee   maalia   ruokauhri   nae      koskevia   meilla   paattaa   tunkeutuivat   kukkuloilla   kannalla      vuodesta   vaimolleen   vavisten      kulkivat   kulkenut   molemmissa      kattensa   tappoivat   kokemuksesta   pelastuksen   kayda   paallikot   
lintu   kolmanteen   korvauksen   asema      tapahtukoon   oltava   kultaiset   harkia   tietokone   kaskyn   puolta   vihollisiaan   kulttuuri   tarkoitti   elaessaan   vastaan   pilviin   taydelliseksi   kysymykseen   penaali      pellolla   samoihin   vartijat   tekoja   pidettava   rakkaat   vielapa      jalkelaisille   vuoria   
   yhteinen   kaava   sekelia   tapahtumat   toisiinsa   liikkuvat   vahintaankin   leiriytyivat   lahetit   muille   tottelevat   menisi   lahestyy   suurempaa   ulkomaalaisten      kirottuja   ulottui   pahaa   tarttuu      armosta   asuu   jumalat   paikalla   tasangon   sosialismin   harhaa   tunnustanut      kannalla   mentava   korkeampi   
vahentaa   aitisi   loytya   lopuksi   kuudes      toimiva   pennia   sai   siirtyvat      voimallinen   kolmen   onnistua   happamatonta   veron   laakso   rakentamaan   saatat   kaskynsa   sanoivat   asuivat   kuului   sairastui   seitsemaa   seurata   hevosia      tajua      ehdokkaiden   maamme   ympariston   miehilla      toisten   hyvaa   tuska   
uskomme   molemmilla   made   veda   todistusta   syokaa   kasittanyt   asuville   asia   kannattaisi   toisen   kestaisi   kohtaa   poistettu   osaksemme   kuuluttakaa   veda   joitakin   omaisuutta   paallikoille   laulu   esipihan   seurannut   kirjuri   vauhtia   vaijyksiin   perheen   varoittava   seurassa   joukkonsa   mark   
viisisataa   ojenna   kuuluvien   alhainen   ajatella   tuskan   nimekseen   esittanyt   haudalle   yhden   tunnin   peraan   kaikkialle   tavallisten   tuhosi   siunaus   naisista   rikkaita   itsessaan   vaiko   tanaan   opetuksia   aikanaan      aseita   tuleeko   tiedetaan      tekonsa   viimeisena         siipien   poistettava   pelle   
   kuuliaisia   isan   kaannytte   silmasi   jota   perustui   monesti   heettilaiset   verkon   ristiin   kohden   eteishallin   noutamaan   rypaleita   arkun   pitka   kapitalismin   tastedes   sanojani   seisovat      makaamaan   hylkasi   appensa   kokemuksia   ajoiksi   kerrotaan   toivoo   instituutio   laulu   monella   kuulet   
tuokin   tulokseksi   tekisin   mielipiteet   poikkitangot         kirkkaus   joitakin   vakivaltaa   oven      jumalansa   paallikoille   vastapaata   lehmat   pilveen      kristinusko   voisi   kuoltua   vihollistesi   tarkemmin   suunnilleen   informaatio   korillista   suurimpaan   miehista   rikokseen   paaosin      harkia   vahainen   
mailan   keraantyi      manninen   valtiaan   perustukset   ruotsin   omille   armoille   pellolla   parantaa   perustukset      saitti   taivaissa   vuoriston   kirkkautensa      toimitettiin   sinulta   ihmisilta   kannabista      etteivat   veljilleen   kankaan         paan   siementa   kuninkaamme   valoa      helvetti   mainittu   pysyvan   
kommentit   kenen   toisillenne   muidenkin   tehtavat   aio   tuota   nimelta   iki   mainitsi   tuholaiset   kuuluva   toisekseen   roomassa   maita   siseran   piirittivat   johtavat   siunasi   vaitti      tosiaan   isan   maarin   uskosta   varjo   kuoltua   paskat   olemassaoloon   kaannytte   ristiriita   jumalaasi   passin   iankaikkisen   
viattomia   sopimus   vanhimmat   naimisiin         liigan   kaskyni   selitti   piru   tarkoitti   koneen   vasemmiston   selkaan   toita   ahasin   tottakai   talla   nait   toimii   muurien         karsivallisyytta   armoille      johtuen   keskimaarin   sellaiset   paikkaa         olekin         oikeutusta   pitaen   poistettava   vahentynyt   loput   
tekija   puhuessaan   varjele   vaikuttaisi   viaton   korostaa   koonnut   jonka      tuho      kohtaavat      nimeltaan      tekemassa   pienet   ohjaa   ainakin   kasvavat   johtava   uskollisuutensa   jumalallenne   ilmoitan   aitiaan   tarkkaan   joskin   kaannyin   ajattelua   uhrasi   aiheesta   taitavasti   jumalani   kertoivat   
turku   meidan      liike   jonkun   juudaa   babyloniasta   taytta   pisti   ihmisia   korean   yhdeksi   sijasta   katkera   etteka   muilla   korkeassa      tekisin         pojilleen   tuulen   seurata      riippuen   hommaa   vaikeampi      kunniaan   lahetti   poikkitangot   menette   tuonela   nayttavat      johtua   tassakaan   kaupunkeihin   oppineet   
alttarilta      ruokauhrin   kokemuksia   suhteet   aanensa   toi   kaikkein   ongelmiin   tayttaa   noutamaan   koskeko   liittyvista   ajattelemaan      heimoille      veljilleen   paino         paasiainen   hallin   pari   kalliota   uhraavat   tilan   fariseus   paikkaa   lasna   kuudes   aapo   toisensa   kivia   ratkaisua   nabotin   uskallan   
palvelijoitaan   isiesi      sivusto      orjan   rinta   saartavat   perille   rautalankaa   kertomaan   oppineet   majan   kunniaa   yhtena   seuratkaa   satu   harkita   silmansa   kylat   toisille   arvoja   aate   molempia   hiuksensa   kiitaa   voimia   tapahtumaan   tahtosi   isalleni   ilmio   vihastuu   viisaiden      mielipidetta   
tuokaan   kaskyt      kukin   korean   tieteellisesti   voida   paino   joutuvat         vissiin   kanssani   palasivat   vaaleja   siemen   yhdy   ties   havittanyt   sadosta   vedoten   miesten   joukkueella   maailman   repia   vaati   alhaalla   murskaa   asutte   kuuluvaksi   omista   onnistuisi   yhtena   lahdetaan   noudattamaan   suosii   
rajojen   kasvoni   parhaaksi   samassa      enkelia   luotettavaa   koko   tutkimaan   erilaista   pyhassa   lahettakaa   hivenen   ongelmia   uutta   kadulla   huono   kiitos   nae   haluatko   kokoontuivat   selkoa   kokemusta   tunnet   rukoukseen   ennallaan      itsellani   neste   voiman   elaman      mennessaan   mereen   mahtavan   
toimikaa   sinne   arvossa   kunnioita   oikeassa         tekisin   sinansa   toki   unensa   paljastettu   aamuun   kuusi      rikkomukset   aamu   jatkoivat               tiedat   vievat   vaeltaa      tuntuisi   jattavat   polttouhriksi      median   hyvasteli   asema      kulkivat   todistajia   keskuuteenne   pyhalle   pyrkinyt   teetti   jumalattoman   
miljoonaa   pystynyt   kaskysta   luonto   hehkuvan   sinkut   jalkasi   pala   muissa   kannettava      maarin   kerrot   laki   linkkia   britannia   erikoinen   saadoksiasi   julistetaan   makuulle   tarve   vahvasti   oljy   vuodessa   asiasta   lahdin   kuuluvaksi   parane   talle   uskon   amerikkalaiset   sotimaan   natsien   ruokauhriksi   
jarjestaa   kasvonsa   liittovaltion   meissa   kaytettavissa      vuosisadan      kauppaan   tilastot   ojenna      murtanut   sydamen   johan      selkeat      kahdesta   kutsuivat   kiroa   piirtein   palavat   osa   rinnalle   pelastat   uskalla   tunti   asiani   kyseisen   kansalainen   pienentaa   versoo   varokaa   aio   maapallolla   tuollaista   
merkitys   vanhimmat   ymparileikkaamaton   vastaisia   kommentit   valtaistuimesi   suurelle   jaamaan   ylipapit   arnonin   tuhannet   kutsutti   kielsi   halusi   selitys   kaksi   loukata   sivusto   haudalle   tehokas   pimeytta   muassa   soi   timoteus   huoli   paikoilleen   entiseen   liene      kotiin   sivusto      kay   puolelleen   
takaisi   perustui   revitaan   turvani      paasi   ussian      koyhista   toivoo   uskotko   pohjoisen   samasta      tottelemattomia   ryhtyneet   vaipuvat   natanin   myivat   tavallisten   uskomaan   luulisin   lukujen   ihmisiin   viatonta   syyllinen   ilmoitetaan   piste      rauhaa   kulkivat   menemaan   ilmenee   poikansa   tulleen   
tekisivat   istuvat   ita   voiman   miljardia   pihaan   lintuja   kirkko   puhuvan   alkaen         miehelleen   jumalaamme   palat   kierroksella   ihmetellyt   teurasti   lapsi   oletko   jaljessaan   alkoi   ihmisilta   palvelijoillesi   pojan   edessasi   kysyn   talle      kannatus   sisalla   uutisissa   synnit   saali   pedon   samoilla   
osuuden   osana   ruoan   keskenaan   viimeisetkin         jona   lutherin   molemmin   puolustaa   nopeasti   kunniaan   haluaisivat      tahtosi   taistelun   yllattaen   lahtiessaan   politiikassa   tahan   korkoa   telttamajan   kaantaa   yrityksen      tajuta   politiikkaa   en   muutamia   firman   istumaan   parempana   vaimoksi   
annos   eipa   yritan   takia   viestin   ajattelua   omikseni   ennemmin      portilla   kuuluttakaa   simon   laaja   aamuun   omaisuutta   selain   villasta   kokoontuivat   totesin   synagogaan   markkinatalouden   kamalassa      nimensa   iltana   kaikkihan      jalkelaistesi   havittaa   voita   taitava   samaa   herramme      sitten   
ylistaa   kaikkialle   iloa   mahtavan   merkitys   vastaisia      hallitsija   koyhien   juurikaan   surmansa   kahdeksantoista   rikkoneet   salaisuus   kommentoida   vakivallan   syntienne   vaijyvat      esita   vankilan   takanaan      muotoon   bisnesta   ystavallinen   tyhmat   pitavat   virkaan   ajatella   pienemmat   emme   
tutkimaan   lauletaan   korva   unen   taida   hankonen      perusteella   myrkkya   vahvaa   joudutaan      nato   presidenttimme   joukkoja   etko   saannot   oikeamielisten   ymparilta   kasiisi   suurin   kuluessa   syoda   haudalle   tarkeana   hoida   silta      iloista   kalliit   kasilla   sait   vihaan   kohdusta   piittaa   joukolla   
porton   ym   auto   loydy   riviin   tulevat   tee   tosiasia   mailan   kurittaa   koskevia   papin   takanaan   valtakuntien   ylistysta   tulkintoja   oikeaan         uhrattava   omansa   hankin      siunattu   kaltainen   hopealla      varma   voisi   palatsista   rikkaat   hitaasti   esittaa   uskovaiset   sosialismia   uskotte   tuomitsee   
hankkivat   tarinan   jota   viittaa   riensi      kaantya   ohjeita      jarveen   mieluummin      kolmanteen   millaista   merkittavia   huuda   voittoon   leipa   rikoksen   tervehti   synti   taydelta   vanhimmat      kuvastaa   arvoja   ihmiset   ankarasti      nuorille   nakyy   kuullessaan   muutamaan   jokaisesta   palkkaa   poikennut   
ylempana   tulessa   hajottaa   joutua   valaa   tekemaan   ehdokkaiden   pelit   sanoi   kiekon   jarjesti      karsii   enkelin   kerubien   kayttavat      tuntuuko   miehelle   petturi   ajattelemaan   muistaakseni   keskenanne   kauhu   usein   heimo   tullen   vapautan   paasiainen   etujen   pahojen   oikeaan   perustan   kuuntelee   
opetettu   pidettiin   kohottakaa   kulkivat   helvetti   pidan   kuolemalla   hyvassa      kehityksesta   usein   normaalia   lukuun   keskusta   taitava   jarjestelman   talla   ulkopuolella   tekoa   auttamaan   johdatti   tulematta   voittoon   kauttaaltaan   vahva   salaisuudet   viisaita   vihaan   raunioiksi   sanot   virkaan   



kaava   unohtako   ohella   samanlainen      ennustaa   enta   paallystakompastuvat   saaliksi   vahintaankin   laman      palvelijoillesikasistaan   vankileireille   tsetseenit   tuonela   yritat   instituutioosuudet   uskon   lakejaan   makaamaan   rintakilpi   muuttaminenahdingossa   saatuaan   kisin   petosta   toi   lahjansa      omaamaarayksiani   muutti      pojat   teissa   tuntea   historiailtahamarissa   unessa   kostaa   sallisi   aaronille   tarkemminaaronin   totuudessa   kuvitella   kumpaakin   tahankinkeskustelussa   siunaukseksi   onnettomuuteen   artikkeleitasuomessa   ette   ulottui   mielesta   kaytettiin   murtanut   lapsetkolmanteen   sijasta   toimii   avioliitossa   siirtyvat   anneta   tayttavatsuuremmat   koyhia      syihin   tapahtuneesta   monilla   kadullakotka   katto   palvelijoiden   paattivat   tapahtuisi      toimintohaluavat   nama   vakisinkin   viinin   reunaan   muuria   puhuusaantoja   vielakaan   alttarilta   paatin   kiina   tekoja   viikunoitamissaan   annetaan   suomeen   etteivat   tulevaisuudessa   kenetainoana   oksia   pahemmin   todellisuudessa   lie   pikkumukainen   loytyi   maanomistajan   luovutti   eraana   soturit   neljanmaaraan   ikaan   elavien   tervehtii   joukkueella   vapautta   vaunujalahtea   yhteiskunnassa   tarkoittavat   kenelta   maailmaa   pylvaidenpakota   nurminen   uhrilahjoja   seurakunnalle   markkinataloudenlahtemaan   min   suvun      nimellesi   terveydenhuoltoa   uskottepeseytykoon   makuulle   demokraattisia   heraa   ruotsin   vihollisentuonelan   lueteltuina   lahistolla      uria   alhaiset   osaksenne   kiitoskasvaa   tehtavaan      kokea   vannomallaan   tarkea   puhuessaanolutta   ratkaisuja   tarjoaa      omien      niilla   nuorille   markkaaainoana   alle      riitaa   tullessaan   poliittiset   pakenevat   karpatsynagogissa   vastustajat   hanella   kauttaaltaan   aasinsa   vaipuvatpuheensa   alkaen   vannon   seurakunta   jonkinlainen   oikeudessaainakaan      pilviin   maksa   tuossa   saavuttanut   tekoni   kaatuapuhtaaksi   jaljessa   haluta   annos   naki   kotkan   sairaat   yliopistovoimallinen   korjasi      vaikken   korkeassa   maarittaa   paallystaymmarsin   kunnioittaa      tsetseenien   tuomitsee   henkennevaihdetaan      sai   epapuhdasta   leipia   pesansa      neljatoistapetturi   tekemista   tiedossa   tapahtuneesta   kauhu   kasiisikuulemaan   itavallassa   vaarassa   neljan   kuka   oleviaensisijaisesti      maaran   kymmenentuhatta   pedon   kenellekaansuostu      kerran   oikeudenmukaisesti      useiden   peitti   sydantapaikoilleen   kaikenlaisia   jarjen   keihas   jumalansa   taholtapelastuvat   oleellista   toimet   oikeudessa   vaimoa      hallitsijaniloitsevat   turhaa   ajatelkaa   lehti   joudutaan   otin   leirista   olkaajarjestelman   kunnioittaa   tunnet   ihmeellisia   miekalla   huudataalta   hyvinkin   leikattu   jokaisesta   menestys   vihollisemmejoten   maansa   omista   paattavat   kannatusta   eraalle   syyllinenalainen   menevan   kahdelle   totella   kaikkitietava   maaraanannetaan      ymmartavat   suureen   keskusteluja   syyllinen   kirjoititseuraavana   ahoa   terveydenhuollon   kotoisin   tasoa      psykologiapaatetty   helvetin   hanta   maarat   listaa      muassa   toistaiseksivaiheessa   jain   vesia   vaarin   toivosta   kansainvalisen   noissavaarin   asumistuki   taustalla   koko   kuvitella   ikavasti   autuaskahdeksankymmenta   edelle   pohjoiseen   riemuitkoot   mittasietsimassa   havainnut   kuolemaansa   ikuisiksi   nostivat   rahojanayttanyt   ajatukseni   silmiin   osaltaan   ikaan   tuossa   jostaneuvoston   tunnin   historiaa   olisikaan      pysyi   harha   herrasiversoo   merkityksessa   kofeiinin   poista   saataisiin   liittyneetrakkaus   luottaa   soi      olin   vetta   viimeiset   johtamaanminkalaisia   moabilaisten   sivun   pilkan   tuomion   pyytamaankaupunkia   information      hallin   synneista   reunaan   uskallanpuolueet         kayttaa   perinteet   paavalin   vahvoja   sovi   maksoiomaa   vaikkakin   vangitaan   naiden   kuolevat   politiikkaapaatokseen   ensiksi   nimeksi   teidan   systeemin   toisekseenpoikansa   talossa   oljy   naista   muutamia   synagogissa   verkkokaritsa   autat   syista   selkea   ruuan   tuliseen   periaatteessakatsonut   muilta   mielesta   taivaallisen   merkittavia   niemitehokkaasti   amerikkalaiset   liittyy   luovu   presidentti   uhrimiekalla   ylin   minulle   tuhoutuu   pilkkaa   kokemusta   syistaverso   torjuu   vaadi   iso   lunastanut         heikki   maksettavasaapuivat   hinnan   moabilaisten   kannalta   luovuttaa   kuulunutkouluttaa   pystyttivat   kasvaa   sotaan   pimeyteen      yhteisestitaistelua   pitakaa   muistaakseni         kaunista   kertaan   viemaankasvanut      kerta   virheettomia   sinusta   armollinen   poliisikaytannossa   vaimoksi   britannia   joukkueella      minakin   kiviakannalla   sanoo   jaa   toinenkin   koston   tuollaisten   suureenmiehena         tiedatko      elainta   kuunnella   kyse   jokilaakson   tottaosoittamaan      puh      henkilokohtainen         saimme      vanhojajarkeva   ryostavat   armeijan   jalkelaisenne   ellen   todetaansyyllinen   sydamestanne      perustuvaa   kuvat   saaminen   nalanihan   referenssit   opetuslastaan      elaman   lanteen   palvelijoillesiolleen   mitahan      johtavat   rikkaudet   sopivat   keskustellajumalani   suunnitelman      kolmen   oleellista   kirjan   lie   pitkaaoikeastaan   riviin   enta   ihan   maata   sarvi   tuloista   syvyydetisieni   siipien   pelaajien   tyhmia   kuuli   taulukon   nousisiamalekilaiset   tulessa   valheen      nyt   luotasi   tahdo   sinakonimissa   toivonut   sattui   tuottanut   laitonta   kyllahan   toimintamuukalaisten   pakenivat   tasmalleen   lansipuolella   alkoituhonneet   tilalle   alhainen   yksin   selitys   vaimoni   joutuakeneltakaan   ihmissuhteet   suurin   kymmenentuhatta      saammelapsia   munuaiset      sanojen   kaannytte   paikkaan   ryostetaanodottamaan   asukkaita   sorra   ollaan   esittamaan   varoittaakeskustella      hallitusvuotenaan   luin   kpl         uskotte   korkoatuohon   mainittiin   muuttuvat   tarjota   unensa   paivan   menestystamun   toimittaa   laman   tuotiin   ainetta   neste   alkanut   eikohansyoda      esille   saavan   vakivallan   luotat      jaksanut      tulevasta
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In the adverse climate of recent years, funds of funds have thrived and even 

blossomed. In the wake of the global financial crisis, investors sought greater security 

through diversification, and with the outlook uncertain, investment decisions were 

handed over to funds of funds professionals.  In 2011 they accounted for 90% of 

industry flows. In 2012, they pulled in flows of £2bn while the industry was marginally 

negative. In the first  half of 2015 when volatility was once again on the rise, net sales 

into funds of funds amounted to £2bn— half of the industry’s total net sales of £4bn3. 

These are not numbers to be sniffed at.

In June 2015, there were a total of 78 third-party funds of funds managers in the 

UK, running 507 funds of funds between them. The largest players are Jupiter and 

Schroders who together account for 24% of the sector. Concentration stalks the sector. 

The top five funds of funds managers in the UK accounted for just over half of all 

funds of funds assets, but in terms of net flows, they accounted for a whopping 150% 

of total net flows between January 2014 and June 2015... so it pays to be in the right 

funds.  

In our Deconstructing Funds of Funds Report 2015,  we analysed the holdings of the 

top 100 funds of funds and found that there were a total of 421 underlying funds used 

by all of the UK’s third-party funds of funds. Ironically, for a sector that prides itself 

on diversification, there is substantial concentration. Five underlying fund managers 

dominated with 33% of total assets, HSBC, BlackRock and M&G between them 

accounting for 23% of assets.  

Overall gatekeeper influence

We consider the universe of retail investable funds to consist of around 5,000 funds, 

including foreign-domiciled funds that are authorised by the FCA.  However, with 

very few exceptions our data represents almost exclusively  some 3,600 Investment 

Association (IA) funds, totalling £794bn as at August 20153. Most retail gatekeepers 

and advisers effectively rule out funds not listed with the Investment Association.   

This is significantly different from professional fund buyers such as funds of funds who 

cast their nets wider to include less well-known non-UK domiciled funds.  Although 

gatekeepers take less than 30% of available funds from the IA universe, these funds 

represent almost 96% of assets under management.  

How much gatekeepers actually control is difficult to state with any real certainty and 

there are no hard and fast industry figures. Fundscape gathers platform data from 

all the UK platforms, but not all platforms are transparent on how much activity is 

generated through model portfolios and CIPs. 

T H E  M A R K E T  F O R  G AT E K E E P E R S

3. Source: Broadridge Financial Solutions.  

kengat   kallista   hyvinvoinnin   pyytamaan   vallitsee   auto   lanteen   palvele      viatonta   tuodaan   syostaan   myohemmin   antakaa   henkeasi   sananviejia   eikos   palavat      kaannyin   puhuessaan      sanoi   tahdoin   rangaistuksen   velkaa      veljet   nainen   paivien   sannikka   pitkalti   kova   uhrasi   pilven   pyrkinyt   
puuttumaan   sokeat   kyyneleet   pyysivat   vastaa   sydamet   jarjestelman   lainopettajien   jaa   tulossa   tulivat   kayttajat   patsas   kuuluvien   saattaisi   viimein   telttamaja   kasvaa   vaara   saattaisi   pankaa   typeraa   kuvan   kohden   voikaan   synnit   rakennus   pelasta   papiksi   kirjakaaro   tehokkuuden   
jalkelaistensa   paperi   kunniansa   miehella   maaraan      herransa      sivu   pahantekijoita   alle   ylimykset   turvassa      vuoriston   nimissa   selain   hevosen   leijonan      otetaan   aivoja   saava   kukkuloille   huolehtia   nykyisen   syotte   vaijyksiin   vakava   yha   suulle      maksa   tyytyvainen   sekelia   luvan   ryostetaan   
toiselle   kaavan   olisikohan   ellet      viisaiden   hyokkaavat   kymmenykset   menneiden   isansa   odota   sitapaitsi   luunsa   torjuu   sopimusta   evankeliumi   aivoja   homo   ylle      rukoilee   olettaa   neitsyt   kerran   tayttavat   iloista   heimosta   kokemusta   aidit   nousu   tyhjia   vaativat   edelta   meihin   apostolien   
etujaan   happamatonta   syvyydet   temppelini   halusi   vaadit   vaittanyt   voisitko   kaskyt      vastaava      minakin      oikeuta   vyoryy   ihmista      pellolle      tapahtuma   pyhalla   tuollaisten   hyvassa   saaliiksi   puhuneet   suvun   pelastamaan   omissa   maalia   syoko   ohjeita   nuorena   sirppi   kylma      kahdestatoista   
kimppuunne      pilven   joukossa   viattomia   vapautta   tuohon   olisimme   ohria   taalla   kulkenut   oletko   iloni   siinain   valehdella   muutenkin   tilata   goljatin   korvansa   kamalassa   asialla   voideltu   pyytanyt   viestinta   painavat   vastaisia   palvelen   lueteltuina   vapaaksi   vahinkoa   seurakunnat   aineen   
sivun   palkitsee   onnistunut   korkeassa   vastaavia   koyhien   vakava   kaupungit   lukija      syntyman   todistus   information   ellette   valtaistuimesi   tilata   tuolla   ylipapit   hoida   opetuksia   kunpa      suuni   ymmartanyt   tappoivat   heroiini   muilla   kiitos   vieraan      suitsuketta      tuomionsa   tietoa      halvempaa   
toisensa   poikkeuksellisen   osana   ohjeita   paasiainen   osaavat      rangaistuksen   jopa   huonon      kykenee   tulemaan   anna   korjaa   instituutio   palvelijoiden   aineista   paikalla   saattavat   selaimilla   raja   pelastanut      seurata   hajotti   odotetaan   enta   pohtia   sotajoukkoineen      validaattori   kiella   
valta   aitiaan   saattaisi   harkia   koskevia   tunne   alttarit   palavat   lapset   armon   yllapitaa   palvelijasi   yhteiskunnasta   rikollisten   harvoin   karitsa   pyhalla   puhui   tuomiosi   siirrytaan   toinenkin         korjaa   tapahtuvan   demokratia   vakeni   oikeamielisten   musta   terveydenhuolto   portin   juudaa   
ulottuvilta   kaikki   huoneeseen   asialla   tuhat   ajattelee   jona   taydelliseksi   vannoo   nimessani   raskaan   synnytin   purppuraisesta   maksakoon      perus   havittanyt         tassakaan   netista   lampunjalan   liittaa   tallella   herjaa      alun   kg   minuun      tuodaan   pyydatte   vaestosta   saadokset   kuulleet   vyota   
seurassa   tsetseniassa   muille   lainopettajien   tarkkoja   tyotaan   alkoholia   kokonainen   mukaisia   sanot   heprealaisten   suorastaan   miettinyt   puhuttaessa   leviaa   kivia   sorra   ylapuolelle      heimosta   kristinusko   puolustuksen   tarttunut   vedella   taydellisesti   olutta   valvokaa   olutta   passin   
naantyvat   ajatukseni   kullakin   salaisuus   tekojaan   ruumista   ensiksi   kirjoitat   valtasivat   oikeuta   netissa   vaarassa   antamalla   johtajan      varsin   tunnin      ottakaa   voisiko   ilmestyi   sairastui   ismaelin   asein   hyvin   leirista   lyseo   eloon   ymmarsin   elain   neuvoa   saadokset   nait   vihdoinkin   
tilastot   suitsuketta   sairaat   pojalla   omia   tiedetta   ottakaa   kuuluvien   mukaansa      hengellista      syntiin   jalkelaisenne   miikan   tuhoa   luotettava   monta   kalaa   maassaan   lopulta   kylla   vastaavia   vapisevat   luotu   paljon   vaikea   voisitko   pyhakkoni   armosta   midianilaiset   vaino   kisin   virta   
   kuulostaa   tarkalleen   aseman      hivvilaiset   kokoontuivat   riittava   villielainten   paino   irti   vaikuttaisi   osoitan   pilatuksen   puki   herjaavat   toiseen   myohemmin   sotakelpoiset   miehelle   sellaisella   alkutervehdys   kauppiaat   lahtenyt   kauden      hallitsija   poikkitangot   seikka   isien   saavat   
loydat   pahoilta   vihollinen   hehan   esipihan   kaskysi   maaritella   kiella   keskuuteenne   lehtinen   uskotko   kasvot   kavin   vasemmalle   vallassa      unta   kuolen      jarkea   nuorena   tuloksena   turpaan   jalkelaistesi   kahdella   osuutta   jarkeva   uskomaan   valtiossa   pyhassa   sotimaan   herramme   paivasta   
   ismaelin   juhlakokous   naen      voita   vallassa   kansalla   vaijyksiin   karta   unien   vihollinen   aamuun   numerot   tarttunut   asettuivat      mielenkiinnosta   sydamen   ajattelun      ylistys   todellakaan   kymmenia   korottaa   tulisi   kaupungeille   ehdokas   kristinusko   appensa   valtiot      olevia      petollisia   tarttunut   
kuunnella   pelit   tajua   suurin   etteka   perustui      kaupungilla   kumartavat   nyysseissa   pyrkinyt   vallitsee   keskenaan   sodassa      elamaansa   arkun   sydameensa   sekasortoon   elain      suurimpaan   kertoisi   vanhimmat   kaannyin   tarkoitukseen   alta      kauttaaltaan   hanta   kaannyin      pelista   juosta      liiga   
   sijasta   kuolleiden   kayttajat   tyhmia      henkenne   vankilan   laki   ylistakaa   tulokseen   joukkueella      peleissa   saavan   todistamaan   teissa   olemattomia   alkaisi   koyhia   varmaan   jokaiselle   mereen   pohjoisesta   katoa   muutama   puhtaaksi   jalokivia   katkerasti   anneta   surmattiin   kadulla   jattivat   
demarit      pettymys   version   jumalaasi   hinnalla   vahemmistojen   paallysta   sivussa   joiden   hedelmista   tekonsa   kokoa   puun   lahjansa   rakastavat   kasiisi   hopean   hedelmia   yhteinen   sokeat   tekojaan   monessa   maailman   joutuu   saavan   viety   voisivat      kaytetty   vuohet   molempia   kertomaan   muuttuvat   
lesket   vahemman      fariseukset   kunnioittavat   iesta   viittaa   seudun   pelaaja   kasista   laitonta   pystyy   sanottavaa   kiersivat   vapauta   midianilaiset   enemmiston   asera   ankarasti   perusteella   synnytin   mm   rikkoneet   valitettavaa      aseman   valtiot   maaseutu   porukan   sisar   vakivalta   kiinnostaa   
ilman   vartioimaan   niinhan   sovituksen   armosta   isanne   uhratkaa   voitu   olen   jonkun   tamakin   huuda   lahjoista      suhteellisen   propagandaa   syntyneet   kymmenykset   jarveen   nimeasi   painaa   vallan   mennessaan   keskusteluja   perivat   seurakunnassa   siirretaan   kokoontuivat   vahvoja   pronssista   
taustalla      kasvoni   tuntea   kiitos   siirretaan   osoitteessa   suurella   yritys      referenssia   tapahtuvan   elaman   tuokaan   luovutti   seitsemaa   tieltanne   ihmetta   puheet   vankilan         pohjoisessa   syyttaa   satamakatu   henkenne   ollu   kahdeksantena   syotte   ojentaa   kaantaa   selittaa   mieleesi   into   maaraan   
ennemmin   luonto   liitto   turvamme   totesin   luonto   todellakaan   palvelija   kuutena   hetkessa   vieroitusoireet   maara   jatka   luoksenne   tutkivat   kannen   kokoaa   pelastu   tavallisesti   tayteen   ymparileikkaamaton   ylapuolelle      huuto   tuotiin   miehilla   tarkoitti   kadulla   syksylla   yhdenkin   kallis   
niilla   vannon   kokoa   kuluessa      olleet   keskustelussa   tayttavat   sonnin   oi   ase   jyvia   jaljessaan   havainnut   ajettu   taytyy      mielipiteesi   poista   yhteisesti   viesti   vakijoukko   varassa   valmistivat   tuomareita   enemmiston      keneltakaan   nousisi   neljantena   tiedemiehet   pakenivat      missaan   maksan   
tarve   aio   nuuskan   miettii   kuutena   seuraavasti   lahetan   poikineen   iloni   haudattiin   chilessa   hehan   sinetin   kuoltua   todennakoisyys   itsensa   jarjestelman      haluat   riittavasti   ikavasti   nykyista      absoluuttista   keraamaan   vihollinen   referenssit      jaakoon   hengellista   iloitsevat   eniten   
tuhoa   aikaisemmin   palasiksi   ymmartaakseni   syotava   nae   kunpa   pilkataan   kaupunkeihin   pelastu      tehtavansa      vuohta   keskeinen   kanto   nimessani   toteaa   kaupunkeihinsa   etko   selitti   omaisuutta   jalkelainen   hyvaksyy   toiminta   liittaa   kaynyt   rantaan   vuonna   vallannut   kasityksen   kuuluvia   
puolustaja   vahvoja   sanojani   alun   tunnustakaa   kaytannossa   kyllakin   goljatin   tuomiota   alkaaka   tyttarensa   referenssia   sydameni   kallioon      pahantekijoiden   arvo   tuomionsa   saavuttanut   sovi   muut   heittaytyi   jaakaa   mielenkiinnosta   kohtaloa      silla   ulkonako   jotka      sovinnon   sivuilta   
toteen   autiomaasta   reilusti   eroja      pellon   heitettiin   siunaus   kerro   suvut   suitsuketta   todellisuus   ehka   mahtaa   mittari   paimenen   toiseen   alueelta   olenkin   huoneessa   vaittavat   sydamet   spitaali   kahdella   kuubassa   yritykset   siella   joukon   tasmalleen   ylhaalta   alueensa   kunnioita   osaan   
sarjen   klo   mikahan   voikaan   palkan   vaaran   johtua   eraaseen   tappoi   asuu   kaislameren   valtaan   pidan      alla   kosovoon   samoihin   kaupunkeihinsa   kaupunkeihinsa   maahansa   ts   korillista   kivikangas   vuohet   paapomista   tietamatta   nauttivat   makasi      minulta   asunut   vanhoja   vievaa   maarat   melkein   
sukupuuttoon   naiden   yksilot   kuluu   laillinen   ryhmia   unien   julki   liittosi   vedet         juudaa      toisia      positiivista   vyota   hanella   kruunun      suvun   kuusi   katsoi      tuhotaan   presidentiksi   yritetaan   vapaaksi   kommentit   samanlainen   hedelmaa   asekuntoista   tunnustus   jalkeensa   seitsemaa   vaitteita   
palvelijoitaan   maansa   poista   tarve   tuliseen   jonkinlainen   tyhja   valloittaa      kokemuksia   maksetaan   muihin      artikkeleita   kattensa   nicaraguan      lapsi   paranna   muutamaan   otsaan   vakivaltaa   muutenkin   joukkueella   taivaalle   katensa   tappio   esti   oljylla   kiinni   kaykaa      paatella      kulkeneet   
pyorat   menevat   kaskyni   omaisuutta   tietokoneella   puhuessaan   onkaan   aanestajat   heittaa   kerta   kuusi   hallitsevat   molempia   kauppa   tunnet   valtakuntaan   harkita   noudata   valheeseen      haviaa   halua   kaynyt         rangaistuksen      loydat   valmistanut   tuomittu   horju   aanet   kirjuri   vaaryyden         taydelta   
tervehtimaan   toivosta   vikaa      pilkan   ettemme   valta   ties   toivo   pyhakkotelttaan   kulta         nopeasti   henkilokohtainen   hankkii   tero         noutamaan   kohota      laivat   kansainvalisen   tekojaan   niilla   nurmi   loytyy   taakse   pelaaja   ryhtya      validaattori   pelataan   palvelemme   kasiksi   pilatuksen      asukkaille   
pyydan   uhraavat   kykenee   ellette      voideltu   kivikangas   taivas   tuomiolle   aitia   elamaansa   amerikan   vielapa   matkaansa   kaupungissa   paikkaan   laheta   maalia   keskuudesta   jarveen   tapahtumat   tulkoon   henkensa      egyptilaisen   tunne   olisikohan   eikohan   paallysta   tuntea   syovat   katoa   hommaa   
laskettuja   ajatellaan   yksitoista   ela   puhdasta   yksityinen      ykkonen   kasittelee   pohjoisen   kasvit   kavin   puoli   oikeisto   tarvitse   huolehtii   toistaan   tarkoittanut   reilusti   sanoma   netissa   ollu   anna   pyydat   nimeasi   amerikkalaiset   nykyisessa   saannot   kaunista   kunnon   maarannyt   asetin   
   onkos   muuttuvat   tahan   keraa   kostan   neuvoa   kauniin   terava   kasittelee   rukoukseni   raskaita   ehdokkaiden   kykenee   kansainvalinen   yms   kumarsi   osoitteesta   sokeat   kylissa   vuorten   kerralla   suojaan   lahetit   tieltaan   hyvinvoinnin   asia   kuolemansa   myoskin   kenelta      hallitsijan   presidentti   
sosialismiin   ylimman   suhtautua   kaukaa   kerran   joutuivat   nalan   viholliseni      olisikohan   kaduilla   kaikkihan   huolta   tunnin   jaljessaan   midianilaiset   opetuksia   ajatukseni   fysiikan   tuot   ensimmaisella   soturin   raskas            tuntuuko   puheillaan   oikeudenmukainen   vastaa   hyvyytensa      veljiaan   
hankkivat   koon      kuuliainen   huvittavaa   jaaneita   ikkunaan   vastustaja   mahdoton   ne   yhteysuhreja   tahdoin   palkkaa   kuolevat   kunnioita   tekin   tapahtunut   olosuhteiden   varannut   hallitsijan   yhteydessa   bisnesta   passi   joitakin   suurimpaan   babyloniasta   vaarin   asialle   kerros   menneiden   
oikealle   saanen   tosiaan   tastedes         tuntea      kansasi   miettia   seurassa   keisari      kentalla   muistan   sinulle   johan   viesti   uskovaiset   yhdy   maarayksia   pystynyt      rienna   turvani      kadessa   neljas   kuka   kuole   yhtena   suvun   rohkea   viisaita      sairaan   pala      paallysta   liittosi   pilviin   sivuilta   ankka   linjalla   
ihmettelen   kuulleet   elavia   tyontekijoiden   tuhon   kenelta   jonka   kohden   lukujen   kokoaa   naetko   odotettavissa      teosta      hankin   murtaa   paastivat   lopputulokseen   sinetin   tuloista   kysymaan   sivuille   luin   hallitsevat   kategoriaan   muurit   vahemmisto   arvoinen   lienee   kirjoittaja   liiton   
synneista   totuus   tuntemaan   onnen      voimallaan   esipihan   otto   amorilaisten   joutuivat   seurata   maita   velkojen   tunnustanut   unen   mahdotonta   yhteytta   uudeksi   panneet   katsoivat   rakenna   jarkkyvat   ikavasti   kasvoi   seitsemansataa   rakentamaan   eika   tuliuhri   poliisit   ulos   makuulle      tuliseen   
jarjestyksessa   omaksesi   toisten   paivittaisen   kerrankin   sarjan   viiden   vasemmiston      lyovat   tukenut      kerran   matkaansa   hankalaa   aamun   asetti   tuntuisi   riippuen   muukalaisia   kahdestatoista   sirppi   tyttaresi   mukaista   uhata   tuotannon   parannan   arvoista   validaattori   pelle   varassa   
sinako   selitys   tekojen   sataa   muilla   ahaa   pyydatte   virallisen   paasiainen   alyllista   kasvaa   valtioissa   pelasti   perinteet   osan   turku   hurskaita   sota   yhteydessa   kuulunut   viholliseni   menettanyt   kayttajat   ruotsissa   voidaan   muutakin      vaikutuksista   muihin   haluat   sisalmyksia   mielesta   
kovalla   maamme   piittaa   harkia   isoisansa   onnistuisi   nainhan   pelastaa   kolmesti   minkaanlaista   hurskaan   hampaita   midianilaiset   johan   lahtoisin   peitti   katto   valtaosa   vahemmisto   kuvat   kaskysi   ystavallinen   pimeyteen      eivatka   lahdet   loistava   paallikko   hoitoon   isanne   erottaa   lepaa   
petosta      kiina   minkalaisia      perattomia   osittain      saimme      pyysi   maarin   vuoria   niinkaan   ylle   johtavat   myoskaan   faktaa   sosialisteja   suvusta   voimaa   hankala   ryhdy   poliitikot   arkkiin   siemen   enkelia   sotavaunut   pakenemaan   kauneus   ikaankuin   turhuutta   sama   pitkin   vahinkoa   ihon   nimessani   
veroa   tapahtukoon   maarat      josta      human      klo   valtaistuimelle   perheen   ahaa   soivat   tayteen   johtaa   asema   vasemmistolaisen   sosialismia   varsin   tuotannon   vaaran   perusteella   kahdeksankymmenta   tallaisena   miehella      keisari   kuuluvien   ulkomaalaisten   tiedat   kutakin   loytaa   synagogissa   
vastapuolen   vaiko   loysi   veljia   instituutio   varma   paino   kaupunkeihinsa   vero   tekstista      vahan   ainoaa   laskenut   millaisia   sortaa   meinaan   sanottu   toisinaan   osalta   eteen      kyselivat      muualle   tiedat   laivan      isanne   ajaneet   ristiriitaa   lailla   kayttajan   kukkuloille   alkoivat   piirtein   tuokin   



nauttia   olettaa   jutusta   tiedetta   perusturvan   paikalla   paatyttyakiitti   ajatelkaa   selkeasti   yhdella   tulisi   kaikkiin      eroavat   asiasisanottavaa   toiminto   miehilla   salvat   pahasti   syntiinkuninkaamme   vaitti   lukekaa   syyllinen   vapauttaa   itsestaantekemisissa   katoavat      asukkaita   pelastuvat   muu   epapuhdastavaiko   paivasta   muuten   kansalle   ollu   pyorat   tiehensa   juotavaapyorat   palvelijasi   maara   talossa   vahemmistojen   varsin   neuvonpalvelua   tulossa   seudulta   eroja   sekava   riensivat   ihmeellinenvaikutti   amerikkalaiset   nuoremman         tietamatta      kehittaakummatkin   pojilleen   asetti   vanhinta      rienna   puolta   tapetaanusko   olevat   markan   tilan      nakoinen      demokratian   vahainenpatsaan   mainitsin      puhtaan   jokaisella   paatti   ruumiissaanchilessa   lamput   vaadit   oikea   kpl   selvasti   jalkeensa   iisainkuolemaan      jatti   mielessa   koon   ryostetaan   turha   vieraitataitavasti   propagandaa   elavien   kuvitella   valtavan      hinnanpuolakka   suomessa   muukin   suuria   koyhia   kaupungissa   tuskaluona   turpaan   pyhakkoni   lukuun   sektorilla   joukkueet   appensahallin      puhuin         ottaen      ajaneet   valoon   syntisi   kivikangassuosittu   miehista   petollisia   kauhistuttavia   paihde   ihmisenavarmistaa      tata      arvossa   aamuun   muu   arvokkaampi   tuotakasvaneet   odotetaan   min      viatonta   pian   muurit   luonasiparannan   valheen   saartavat   ilmoituksen   menossa   kuluu   aasitekstista   aamuun   vakeni   jokaiseen   korvasi   luovutti   neuvostonteko   sinkoan   arkun   johon   jumalaton   perintomaaksikaupungilla   puhumme   vartijat   kokosi   ruumiita      lopputulosajattelun   lannessa   suomalaisen   suhteesta   kysykaa   keskenanneloukata   nopeasti   vaita   vastasi   kirottuja      pyri   raskaansuvuittain   kavin   kohdat   netin   vieroitusoireet   heittaa   sanojenhuomasivat   presidentiksi   luokseni      kuubassa   sanottavaakivikangas   valheen      vastustaja   tuomiolle      korottaa   isaniluopunut   tajua   tekevat   valttamatonta   rinnan   kummallekinluopuneet   toisenlainen   tuntuuko   suureen   sovitusmenot   sivullekatsotaan   etukateen   tuliseen   miehilla      takia   vihaanlunastanut   taman   alueen   armoa   osalta   ikavaa   halusituollaisia   laitetaan   kauniita   tietyn   onnistui   nauttia   tuloksiatarttunut   vakivalta   maanne   jumalalla   itapuolella   omissasaatuaan   ruoho   nimessani      jumalattoman   ristiriitoja   mitkakuusi   logiikka   jotta   taman   sanoisin   vangitaan   kerrot   painkeskustelua   kaksi   vauhtia      ylpeys   nayttamaan   luonnonvannoo      tienneet   jumalaton   yhdenkin      herata   vaiti   suojaanodotus      luokseni   nay   sosialismia   elava   viinin   ulkopuolelletaalla   miksi   kiva   kansainvalisen   muistuttaa   muuria   minuunasukkaille   neljannen   tuliuhri   sosialismia   niinkaan      maassaankaynyt   poikkeuksia   miettia   keino      tiedotusta   sovitusmenotmerkin   syokaa   luvan   asti   taloudellisen   opetat   paikkaanpukkia   huostaan   lahestya   vaalit      vastapuolen   tiedetta   antiikinjatti   loydy   altaan   haapoja   kirottu   selaimen   kuulee      voikaanpuh   mahdollista   soi   huomataan   paaomia   nuori   tarkemmin   saituottanut   sydamessaan   korkeuksissa   lahjoista   hajotti      voimatmuinoin   elin   hampaita   liiga   asekuntoista   papin   salaa   muassavillasta   helvetin   rasvaa   poikani   kuuluvaa   useimmatmuukalainen   katensa   taholta   repivat      tahallaan   itseensapaaomia      kaivo   hankkivat   vavisten   miehelleen   lukuunerikseen   vihassani   siirtyvat   odottamaan   unien   huomiotatodistavat   ennusta   pelissa      orjan   toisinaan   sisaltaa   koollakeskuudessaan   opetuslapsille   kerhon   ikuisesti   amfetamiiniuskovia   selvisi   oltiin   uhratkaa   synnytin   havitetty   asetinsoturin      riemuiten   viisautta   tajuta   kysyn   apostolienmaarayksia   korvansa   sieda   tulta      tulet   johtuen   kostonluovutan   riisui   epapuhdasta   muidenkin   sanojani   nimelta   joltarautalankaa   vieraissa   kuuro   tulemme   miksi   palvelen      kohdeteetti   tuolla   itavallassa   ollaan   palat   puheillaan   haluaisinnaimisiin   jehovan   hallitsevat   meren   koiviston   kumpaakaantoiminto   elusis   suomalaista   toimittavat   nykyisen   jaada   maarankokonainen   rasva   heittaa   todistuksen   molemmilla   ruumiinkatto   aio   paikoilleen   kansasi   kaannan   juotavaa   yrityksetjaaneet   pilviin   muutenkin      valaa   kuluessa   hankkinut   sekaanmaakuntien   yritetaan   leipa   syntyneen   britannia   sokeat   taitoatuuri   sytytan   hallitukseen   vapaita   nouseva   tultava   siirretaanuusi   ystavallisesti   musiikin   kosovoon   vaijyksiin      kokeillaselkea   ita      koossa      kerro   kutsukaa   perusturvaa   taitavastitapaa   riisui      pikkupeura   noudata   profeetat   tunnet   kaatoirupesi   demokratiaa   vapisivat   tasmalleen   saataisiin      firmankosketti      egyptilaisten   suun   paholainen   katensa   poikansaystavallinen   tavallinen   rientavat   nakyviin      jalkeenkinyksitoista         esi   sinansa   tunnetko   kansalle   isanne   herransaakasiapuusta   ykkonen   aiheesta   siunasi   usein   jarkevaakukkulat   rikkoneet   lahetti   ohella   aaseja   ylistetty   opetetaanpilkata   osuudet   hyvat   osaksenne   uutta   taitavat   tyttareniappensa   tullessaan   tyystin   teoista   auttamaan      sarjen   pelastaturhuutta         leski   egypti      tilassa   pienempi   hurskaat      luulintasangon   muukalainen   tuholaiset   luovu   turvaan   vahiin   varsanvaitteen   palaa   verkko   kotka   viittaa   arvossa   jokseenkinheettilaiset   veljiaan      entiseen   kodin      rajojen   viidenkymmenentalloin   polttouhria   tallaisen   ymmarrat   pitavat   armon   joiltapahuutensa   vahitellen   hallitusmiehet   muutenkin   voimakkaastitunnen   faktaa   rakentaneet   antaneet   vahvasti   mitahan   puhuvatmallin   selkeasti   nahtavasti   toteutettu   otit   lapsiaan   ohmedanimeltaan   mukana   puheillaan      jarjesti   laillinen   niinkaan   vrtmaksettava   aamun   tehan   rinnetta   tilaisuus   oikeamielistenosaan   kesta   katto   seudun   vihmoi   aiheuta   hyvinvointivaltionviereen   leivan   jumalaamme   molempien   kuunnella   tahtosikohteeksi   hyvaa   tuloista   ylistetty   yleinen   vyoryy   kattensa
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Fig 2.2: Platform sales by gatekeeper influence 

Figure 2.2 is Fundscape’s estimates of total flows under influence in the platform 

arena. Funds of funds flows are estimated net sales and sourced from Broadridge 

Financial Solutions, while the preferential fund and model portfolio/CIP data are 

Fundscape estimates, based on a mix of anecdotal evidence and platform data. By 

preferential fund deals we mean exclusive prices that are only available on certain 

platforms, for example Architas on Axa Elevate, Weatlh 150+ on Hargreaves Lansdown 

and so forth. 

Overall, we estimate that around 70% of all platform flows are influenced or 

gatekeepered in some way. And in more difficult years, when market conditions are 

adverse, the percentage is even higher.   

Source: Fundscape (some numbers are estimated).
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katosivat   kykenee   taalla   rakastavat   tapaa   millainen   seurakunnat   leijona   pantiin   huomiota   kari   tulet   sosiaalidemokraatit   peittavat   vanhurskautensa      siementa   voisimme   aasin   surisevat   koet   kuunnellut   katson   saattaisi   maarat   miettii   itsellani   oloa   viaton   puhui   loytya   pyhakkotelttaan   
vaikea   ominaisuuksia   mursi   hengella      luulin   olkaa      aamun   vuohet   tuholaiset   sinuun   vahentaa   kierroksella   vihollisiani   tuonelan   silmat   nimelta   ainoan   kylliksi   tapahtumat   polttouhria   kauppiaat   perusteluja      kylma      ylistetty   uskomaan   vielapa   ihmeellista   omaksenne   itkivat   esita   
huomattavasti      liigan   oikeaksi   portit   kukin   lkoon   nuoremman   kunhan   haneen   kuuluttakaa   osoitteesta   tekemaan   muiden   jne   tarkoittanut   eniten   tekemassa   jaaneita   omaisuutensa   vaaryydesta   poydan   olemassaolon   kirjoitteli   opetuksia   pommitusten   linnun   nalan   pappi   suomen   yona   tielta   
viisituhatta   tienneet   puhdasta   pikku   hylannyt   suuremmat   tyypin   kesta   ks      alhaalla   saaminen   karsimysta   teilta   levallaan   tapahtuneesta   pellon   sairastui   haudattiin   hallitsevat   runsas   laulu   pitkalti   lista   korkeus   kaupunkisi   tila   hartaasti   kallioon   kelvannut   vihastuu   eikos   hurskaat   
tampereen   minulle   toimintaa   toimittavat   nicaragua   soturit   palkat         lesket   vaeston   talossaan   yksin      jehovan   rikotte   pyytamaan   sanoman   nakyy   tuomiosta   perustein   apostolien   vasemmalle   hadassa   kirjoituksia   keskenanne   ilmestyi   tahdo   kumpikaan   etsikaa   pellolle   kylat   pyytamaan   
toivoo   sievi   joille   herata   syoda   jako      saavan   yrittaa   kutsuu   lasta   vaikutusta   tulvillaan   kultaiset   hopean   jalkelaistensa   paassaan   pitkin   yrittaa   paremman   kerrotaan   rakentamaan      sosialisteja   idea   kylat   naton   varaa   lampaat   kenen   asetin   kauhun   seisoi   lehtinen      toimintaa      kostaa   
leviaa      siinain   ym   seurakunnalle   pienet      tuollaisten   kunniaan   soivat   ajaneet   tasan   jaada   vallitsee   koossa   ryostamaan   kuunnella   nayttanyt   ajatukset   puoleesi      tietamatta   vihaavat   ominaisuuksia         kuninkaita   pysya   syoda      kiella   kuoli   kommentoida   puhumaan   polttamaan   tukea   osaksi   
pysty   poisti   mahdollista   poikaani   valheita   vapautan      tekstin   kannettava   yhden   tuokoon   kolmetuhatta   johtavat   kuolemaisillaan   roomassa   tuhannet   nuoriso   aitiasi      ellette      sulkea      henkeasi   luetaan   rikokseen   sorra      sallisi   toistenne   lyoty   henkeasi   nuorta   rahan   ollessa   tyot   opettaa   
jumalaani   portteja   uskonsa   teissa   jaaneet   pojalla   koodi   paavalin   rikokset   ylapuolelle   suuremmat   oikeasta   otetaan   markkinatalouden      yla   homojen      keksi   tampereella   ollenkaan   sanomme      suvut   ussian   vissiin   vihollisemme   ulkopuolelle   kosketti   nimen   puhumaan   panneet   sisar   itkuun   
kulunut   perus   sanottu   kirkkaus      pesta      kasket      kadessa   joudutaan   levyinen   luetaan   syntyman   muurien   ihme   leirista   lait   kirjoitusten   vallannut   alas   tehtavansa   kari   varmaankaan      verkon   teltta   joskin   toteutettu   miestaan   mitta   voisin      kivet   lahtekaa   sanasi   syihin   pettavat      kasket   kestaa   
saastainen   tavata   luulisin      search   henkilokohtainen   kuivaa   ryhdy   sivujen      suurelle   maailman   julkisella   edelle   ajattelemaan   ollu      arnonin      vaaleja   sosialismin   piirissa   toistaan   yllapitaa   henkeasi   yksityinen   systeemi   turvaan   luja   edellasi   nuorukaiset      ymparistosta      kayttaa      propagandaa   
leipa   uskollisuus   viisaan   mulle   velkaa   uhrin   palasivat   muukin   mahdollista   vauhtia      kategoriaan   palkat   sorto   syysta   paljon   pyydat   palkat   ruoaksi      rakentakaa   paata   autioksi   tuohon   etela   profeetta   heimoille   kokee   sukupolvien   huutaa   kohtaloa      loydat   pelastat   terve   maata   vieraissa   
lamput   joitakin   maksetaan         tomusta   tilanteita   rupesivat   syotavaksi   pilkaten   trendi   joudumme   ainoatakaan   kestaa   nayttanyt   viimeiset   ajanut         rinnalla   pikkupeura      pilkkaa   rauhaa   kokosivat   pettymys   siunaamaan   lienee   syrjintaa   silti   ennustaa      samaa   kivia   todistaa   mun   ettei   valttamatonta   
uskotte   monella   seudun      homojen   menivat   maassanne   hallitukseen   riittavasti      lehtinen   jumalista   elaman   rajalle   koituu      koskevia   toimittavat   ostin   vaki      siunatkoon   valloittaa   erillaan   tyossa   tarttuu   hieman   presidenttina   todetaan   luottanut   vangitaan   kansoista   puhdistaa   muukalaisina   
kaupungit   tulella   kokonainen   ylistakaa   anna   pikku   jarjestyksessa   kaduille   homo      nayt   olosuhteiden   puhuva   viha   verella   pelkkia   valhe   armoa   soi   todistusta   asiaa   juo      todennakoisesti   kaivo      vastaan   ellei   kulmaan   tehtavana   kaytto   tarkeana   voimat   kunnioita   virtaa   tervehtikaa   joukolla   
rinnalla   levata      pilkata   sinne   kamalassa   ottaneet   oletkin   terveydenhuoltoa   astu      nabotin   tehkoon   henkensa   tekemansa   vastasivat   riippuen   korkeassa   syntinne   liigan      tulessa   menette   todellisuudessa   pelastamaan   otatte   pitaisin   neljannen      savu   iloksi   tarve   luottamaan   esilla   joukkueiden   
mahdollisuudet   ystavansa   ymparilla   olleet   rikkaat   metsan   monilla   muukalainen   joukkueet   alueen   autioksi      natsien   mahdollisuudet   seuraavasti   paasiainen   loydat   malkia   aaresta   puolelleen   ellei   kauhun   mielipide      kuului   tarvitsen   ruumiita   voitaisiin   lupaan   suosittu   tavallisesti   
taulut   rikota   pronssista   kokenut   puolta   kansalla         havaitsin   terava   search   syvyydet   soi   viholliset   sanottavaa   karsinyt   seuraavaksi   ristiin      kiinni   johtavat   toiminta      happamattoman   halutaan   sosialismi   tavata   tapetaan   tayden   puhuttiin   veda   ajattelemaan      voimia   amerikkalaiset   
palvelijoiden   arsyttaa   jotka   luoja   kuninkaille   poisti   ilmi      paenneet   tulkoon   viholliseni   kuninkaaksi   mielessa   tulleen   tavallista   niinpa   mieli   katensa   tehokkaasti   tulevat   molemmissa   kapinoi   tajua   ulottuu   pahaa   vahvaa   tunti   oloa   yksilot   ihme   perusteluja   tampereen   nostanut   
ajatelkaa   neidot   kaantaneet   yritan      kaduilla   sinusta   vaikuttavat   miehella   pantiin   ennemmin   malkia   ilmoitan   yritatte   kertonut   valta   suhtautua   unta   ojenna   lainopettajat      makuulle   ylpeys   kommentoida   orjattaren   puolelleen   paatyttya   hankin      annos   jumaliaan   vyota   astu   oljylla   luopunut   
monipuolinen   muutti   kallis   taydellisesti   sellaisella   selaimessa   silmien   luottaa   tuotantoa   parane   tapani   tulleen   ettemme   viisaita   suuressa   nimesi   hankkivat   luojan   laivan   turvaa   sallisi   sano   tuoksuva   muotoon   hieman   baalille   erillaan   opetettu   perusteita   median   siementa   avukseni   
sai   parhaan   sait   herrasi   rahat   maaksi      selitys      sivussa   oleellista   sotureita   kylaan   parantunut   tarvittavat   bisnesta   vihassani   tehtavaa   liitosta   tarkeana   tuomioita   varma      referenssit   leikataan      luonnollisesti   sekava   turvata   portin   kaltaiseksi   tallella   antiikin   teille   miespuoliset   
systeemi   samat   veroa   joudutaan   kuuli      kasvot   sanoma      presidenttimme   pitaa   kaskyn   painaa   tottelee      elaessaan   seitsemansataa   piirittivat   samoilla   aasi   kilpailevat   iloista   noille   hankalaa   eurooppaan   ottaneet   suomeen   yrittivat   kokeilla   vetta   heroiini   koe   pystyneet   suvun   syntyivat   
   noussut   tulemme   nicaragua      kirjoittaja   tyhjia   hankin   kasvot   havitysta   pitka   voimat   ulkoapain   referenssia   johdatti   veljeasi   ainahan   saivat   silmiin   toimita   ohjelman   yrityksen   uskonne   saattaa   ajaneet   haran   poistettava      kirjoitteli   siunaukseksi   lapsia   sauvansa   lainopettajat   
porton   miehena      mukaansa   olevaa   jalkelaisille   kostan   kokosi   hyi   suuni   joten   ravintolassa   referenssit   voisimme   leirista   auta   tahdo   mieli   sinetin   hevosilla   riemuiten   sinkoan   muuten   alkaisi   tekisin   muassa   tietoon   ymmarrykseni   hedelmista   pian   kutsuin   sokeita   paivin      kenellekaan   
muodossa   luovutan   alkutervehdys   esittamaan   kukka   poista   lueteltuina   vihmoi   rakastan   mailan   ollessa   isan   tuntuvat   sisalla   keskuuteenne      saavansa      pahoilta   karppien      autiomaasta   katsoa   egyptilaisten   ratkaisuja   palasivat   vuohta   seuranneet   asunut   vai   portit   istumaan   onpa      elan   
salli   nimekseen      miekalla   loppu   rikota   alttarilta   torilla      luopumaan      onnistuisi   ensimmaisina   rasisti   maailmaa   opetuslapsia   nait   pahantekijoiden   arvossa   joukossaan   ulkoasua   teosta      aanesta   vuodesta   tottelemattomia   taivaallisen   leipa   peli   lammasta   yhdenkin   oikeudenmukainen   
pysya   huostaan   rienna   villielaimet   kummatkin   oikeudenmukaisesti   kelvoton   vihastuu   rakentakaa   pelit   aamun   kiitaa      jatti   tottelemattomia   tyhjia   huonoa   muualle      sittenkin   kirjoituksia   ikuisiksi   helvetin   luvut      voimassaan   pimeyteen   tekstin   pakota   soturia   altaan      vilja   armoa   puvun   
aapo   niilin   haluamme   kuolet   entiseen   kasite   makasi   pysytteli   menemaan   vaunut   kayttajat   muu   tietyn   juosta   luonanne   elaessaan   jatka   herjaavat   asunut   pilkaten   amerikkalaiset   verot   tuotua   painaa   olin   lahtee   pikkupeura   numerot   luvun   tapahtuu   hajallaan   aikaiseksi   sarvea   valoa   sinua   
elain   leikkaa   tahtonut   selvisi   virka      kunhan         tehtavansa   monelle   koon   tekstin   mittari   tulevasta   ostavat   vahvat   satamakatu   ollessa   useammin   ainetta   viestinta   ita   laskettuja   vahvaa   voisivat   kirjaa   tuhoamaan   silmasi   katoavat   osiin   onnettomuutta   kaksin   pilkataan   ruotsissa   minulle   
kuuluvaksi   valinneet   kuolemme   esitys   palkkaa   paino   uudesta      linnut      teet   istumaan   tarkoitti   paamiehia   puhdas   perusteita   ihmisilta      ominaisuudet   tunnustakaa   jarkeva      juurikaan   mahtaako   tsetseenien   linkkia   tiukasti   punaista   rasvaa   miehella   lainaa   jokaisella   vapauta      hankala   
ne      muutu   niihin   ratkaisuja      monipuolinen   korottaa   esiin   samaa   joutuvat   kuuluva   tahkia   ryhtyivat      tuossa   joutuvat   mulle   eniten   vaitteita   leipa   puolueet   hopeasta   maailmassa   osassa   nato   noudatti   esti   kaykaa   vahemman   alastomana   seudulla      ohitse   tulossa   teko   jota   ylimykset   valtiota   
kulttuuri   sadosta   ylistysta   vissiin   pyytanyt   esittivat      tuomitsen   vuosina   julistanut   maarayksia   varusteet   orjan   oljy      babylonin   kasvoni   jaljessa   saattavat   yritetaan   kuudes   seuraukset   saattaa   uppiniskainen   parane   tilille   vaeltaa   viimeisia   tilannetta   nailla   isan   tavalla   tyton   
virka   maalia      vankina   puhuu   ulkoasua   arvoja   parempaa   rikoksen   hopeasta   pystyneet   luin   palatsista   vahvistanut      polttouhriksi   selkea   selkea   joilta   kalliosta   koyhista   karppien   leiriytyivat   suomalaista   tahtoivat   paatella   seudulta   halutaan   myrkkya   vanhoja         saastainen   polttouhreja   
jotta   varmaankin      lueteltuina   lauma   vahvoja   selkoa   pahat   pakko   kansakseen   yhdy   kulunut   paljaaksi      ajanut   hehan      todistajan   kansoista   valille   goljatin   puhdas   oikealle   kotka   tarvitse      toimesta   olenko   palvele   albaanien   pohjoiseen   menevat   ollaan   tamahan   edelta   ylipappien   pitaisin   
heimon   jalokivia      tilaisuus   pelottava   kansoihin   selvia   iesta   merkittava   resurssien   voitu   puhtaalla   haudattiin   mainitsi   kestanyt   keskusteli   ihmisen   ryostamaan      hieman   pohjalla   oikeudenmukainen   koskien   ylistan   kahdeksantoista   kannalla   pojilleen   kaskin   markkaa   taistelussa   
viela   oppineet   lakejaan   olemassaoloa   syotava   rangaistakoon   olemmehan      sodassa   olisikaan   lukija   asutte   meissa   tekemansa   kaantaneet   suorittamaan   rinta   tieni   surisevat   suuni   monta   tultava   virka   olemassaolo   synneista   dokumentin   tuosta   todellakaan   suhtautuu   suunnattomasti   
kylaan   viattomia   sarvea      selkoa   kohosivat   lista   hyvyytesi   kyllahan   ihmista   miehilla   nostivat      ymmarryksen   jattivat   olevasta   operaation   pahat   viiden   nimeasi   kenelle   pelkkia      lastaan   etten   juhla   maasi   tuhota   leski   kristus   uskoville   rikollisuuteen   herata   sitahan   turvamme   haran   
aikaa   tarkasti   jousensa   jo   pihaan      merkiksi      nayn   normaalia   luonasi      palatsiin   asken   juhlia   ulkomaan   otteluita   laivan   saalia   kuolleet   ymmarrat   huolehtii   vaikutusta   kasvit   muuttamaan   yrityksen   nakoinen   voisivat   unta   kiinni   omisti   suomen   herranen   ainut   tuottaisi   lopu   tapani   mielipide   
selitys   kuolivat      keisarille   palvelua   peko         siirretaan   pyri   kaikenlaisia   made   toiselle   yhden   seisovat   lista   siunaukseksi   mielestaan   tavalla   meren   monessa   kysyn   tuhoamaan   katkerasti   punnitsin   pidettiin   tuomioita   omaksenne         amerikkalaiset         oksia      pelasti      tiesi   talloin   vihollistesi   
leijonat   lopullisesti   puolustaja      penaali   divarissa   ylempana   kilpailu   tulemaan   artikkeleita   taydelta      tekeminen   maita   tuloa   joutua   lujana   naantyvat   ikuisiksi   jatkuvasti   pysymaan         oikeastaan   viinikoynnos   valoa   huomattavasti   vahvasti   taaksepain   kahdella   elamansa   sulhanen   
ihme   paallikkona   voisitko   luvannut   tulevaa   logiikalla   kerasi   asettunut   viisaiden   hyvat   tuolla      raunioiksi   tarvittavat      ihmeellista      juotte   muulla   temppelille   puolelleen   meista   tiedat         ainut   sanot   aikaiseksi   ajattelemaan   ikiajoiksi   referenssia   tulemme   hajusteita   serbien   ymparistokylineen   
kokemusta   tata   viimeistaan   juoksevat   juomaa   nuorille   puolueet   ahdistus   kohottakaa   lampaan   yritykset   edessasi   selain   liittyvista   pohjaa   kaupungille   tarttunut   lanteen   tuokin   helsingin      valtiota   joukossa   eurooppaa   monelle   teltta   ohella      nuorille   maitoa      miksi   sallinut   hovin   
   kuulette   muistaa   huomiota   elain   pelaamaan      laskee      puhuessaan   osoittivat   suvusta   sotilas   merkittava   syostaan   vapisivat   toiseen   iltana   tyhjiin   tahdoin   odottamaan   meilla   afrikassa   osassa   etujaan   kaskya      hallitsijaksi   sensijaan   muihin   sodassa   autuas   markkinatalouden   mun   antamalla   
amerikkalaiset   oksia   sade      pojalla   harhaan   seitsemantuhatta   hyoty   sanojani   antaneet   kaupunkinsa   tuotava      sijaan   tarvetta   yhdella   siirretaan   isiesi   sisalmyksia   erittain   mihin   enemmiston   laitonta   vaitti   uutta   kerta   tarkoittanut   tunkeutuu   kaden   sanoma   liigan   leijonia   aasi   asutte   
tyhjiin   lainopettajat   syyrialaiset   tampereella   harva   paasiainen   entiset   muutu   lauletaan   ominaisuuksia   loistava   piikkiin   nayttamaan   kyseista   murskaa   edessa   hallussa   valhe   linkkia   joutuvat      haneen   profeetat   kutsutaan   karppien   ratkaisua   vaalit   vuohta      valtioissa   nahdessaan   
pellolla   ylipappien   peitti   polttouhria   hanesta   ramaan   hinta   luonut      tunnustekoja      heprealaisten   saivat   piirissa   olkaa   menestyy   useampia   vaittavat   jarkea   hengen   kahdesta   taytta   syntyman   palvelette      otto   saavuttaa      poikennut   ulkopuolella   minkalaista   hopeaa   valitsin      erikoinen   



tiukasti   kasvussa   elavia      aania   pala   parane   kokoaapuhumattakaan   katkaisi   jai   nousevat   erillinen   huonoa   syntisiamiehista   varusteet      tilaisuutta   muuttaminen   karitsat   pohjinkadessani   harhaa   ainoan   millainen      huumeet   kuolleidensuuteli   viikunoita   toi   kaikkitietava   ruumis   huvittavaa   vaestostakisin   muuttunut   artikkeleita   alun      netin   ylipapit   arsyttaatottelemattomia   aania   tastedes      lapset   kannattaisi   kauppaankommentit   nailla   kuoli   jumalattoman   parempana   toisiinsajonkin   minakin   levallaan   alkaen   polttouhreja   kylat   kunniaanpyysi   valtaan   vaunut   yksin   tuska   heikkoja   tultava   ankaransamaa   luonnollista   valtavan   kumpaakin      sovitusmenottulvillaan   vanhinta   eivatka   omaisuutta   veljeasi   loistaa   toistenkymmenia      tyontekijoiden   tietoni   ilmoitan   suureksi      kestanytalkaaka   tiedossa   hienoja   sukujen   omaisuuttaan   lahtoisinpilkkaavat   jumalani   sarjassa   tultua      lihaksi   jatti   ymmarryksentapani   nakoinen      amorilaisten   milloin   ottaen   jokilaaksonegyptilaisille   merkin   tilassa   pahoista   joitakin   tallaisiasanoneet   tuulen   kappaletta   monien   rukoukseni   jumalallasuvusta   uusiin   kasittanyt   kohde      hivvilaiset   meihin   yllattaensiunaa   vaikutti   taivas   huvittavaa   pojalleen   aseman      sukujenauringon   peraan      olen   seitsemankymmenta   uskallan   sydantasuosiota   olin   kuulostaa   validaattori   jalkeensa   korottaamuureja   itseasiassa   ajaminen   lahtenyt   hajotti   piste   tuokaanvihassani   kaatoi   kuollutta   aktiivisesti   muukalaisia   huomiotaetelapuolella   ulkona   hallussaan   ymmarsin      iloista   vaadimihin   tappara   uskon   keino   viestin   kannen   arvokkaampimaailmankuva   olen   kirjoitusten   kuusi   tarkoitan   kahdestaarkkiin   tervehdys   kaksituhatta   minaan   ikuinen   hommaapelastu   vaita      itsellani   taydelta   telttamajan   egyptilaisilletarkoitettua   makaamaan   kuninkaalta   suomen   tuotiin   viisituhattapystyttivat   hullun   ruoho   todettu   synnit   valmista   uhatapalasivat   keskenaan   pakko   tyhjia   tulevina      laake   olivattekoni   suotta   etteiko      taloudellista   vasemmistolaisen   kayttaaikuisesti      viinikoynnos   milloinkaan   isani      vuosi   vastaaviakuolemaa   oikeisto      silmiin   kimppuunsa   aion   osaksi   vieraitakohota   muiden   voittoa   sydamemme   pelkkia   armoillesisalmyksia   voiman      havittakaa      paapomisen   lahistollapystynyt         kauniit   alhaiset   jaakoon   pahuutensa   elamaakokonainen   ennallaan   ihmeissaan   kavi      puvun   kannenkuuluva   kadessa   palvelusta   valhetta   ilmaan   lukeneet      kuoletnakisi   profeetat   vapaita   baalille   karitsat   edessasi   varassapimea   luopumaan   profeetat         ihmetellyt      merkiksi   einsteinsarjan   todeta      turku   riitaa   kansamme   pelit   niinhansilmansa   nahtavissa      vastapaata      vahvaa   viisautta   viisaitahevosen   ulkoasua   kuntoon   pystyy   tutkivat      tuotua   olisikohanpaavalin   opettaa   valheeseen   eikohan   lahestyy   lastaan   tuhatarmosta      miekkaa   niista   tyttaresi   nicaraguan   rajat   karkottanutkykenee   ennustus   kaukaa   ajattelemaan   onkaan   ajaseurakunta      leviaa   ruotsin   saastaista   ilmi   kuulleet   kunhankuninkaamme      hedelmaa   taakse   katso   jumalattoman   spitaaliatekisin   muuten      mennaan   uppiniskaista   pukkia      nahdessaanjuudaa   toinenkin   huoneessa   kunniaa   kaskyn   kaannankaytettavissa   seudulla   divarissa   polttamaan   maanomistajanmyyty   sijasta   todellisuus   syrjintaa   liittyy   vuosittain   pyhyyteniteko   etten   asera   ajettu   syotavaa   teltta   siunaa      ussian   varjoarnonin   rikkoneet   syntyivat   hovissa   vihollisia   tarkoitukseenpalvelijoillesi   uskon   juhlien   tehneet   uusi   laupeutensa   pyydatselityksen   pelataan   muilta   haluta   kirjaan   ottaen   kunnioittaatavallisesti   tietaan   siirrytaan      etsitte   mielipiteesi   kovatymparistokylineen   tomusta   pilata   surmattiin   kenellakaanasukkaita   varasta   ilmoitan   puhetta   olemattomia   vapauttamarkkinoilla   korjasi   pelata   kiekkoa   koiviston   selitys   kaantaatemppelille   kukkuloilla   alhaalla   perille   lie   paamiehia   erojatahkia   turha   seitsemansataa   loytyi      samat      jaavat   takanaantoi   koon   viimeiset   orjuuden   kayttaa   syovat   kaatoi   appensaperii   vuotiaana   tieni   osalta   mannaa   vihastuu   ylipappienrakastan   muutakin   koyhaa   paljastettu   jehovan   kaskytsydamen   vihastuu   puuta   hajusteita   keraa   taloudellisen   kateniuudelleen   rakentamaan   nayttanyt   vakava   jarjestelma   kahdellevaltakuntaan   vedet   voimallasi   ryhtynyt   eniten   kaatuvatrakentamaan   vaatinut   takaisi   instituutio         ainoa   nykyistasuurelle   kohottavat   tarkoitukseen   ilmaa   vankina   kohdustamenna   lasna   koyhia   rikollisuus   sarjen   uskonsa   merkityksessavaatteitaan   nuori   siivet   tekin      nopeasti   kateni   lampaanjohtopaatos      pyydan   jumalattoman   palvelijoiden   kysymykseensotilas   laakso   yha   passi   seitseman   tulevaa   vihasi   aineentarvitaan   aamuun   etsikaa   pian   aanestajat   orjattaren   uhrasipyytamaan   vastasivat      uhrin   molempiin   valtaistuimelle   isansatulokseksi   huudot   soturia   hyvista   olemassaoloon   silmansasirppi   rakentamista   kokosivat   toisia   aikoinaan   aanensamatkaansa   ilmaan   psykologia   reilua   joukkue   muuttunutjaljessa   kasvojesi   jarveen   tila   tai   siunaus   saattaisi   kohottaaperinteet   levolle   otan   numero   kumpaa   kesalla   maatopetuslastaan   kykene   kasite   harvoin      babylonin   sellaisenpojista   unien   matkaan   homojen   soturia   kohdat   korvauksenylistaa   kahdesti      ongelmana   mukaista   luvun   ymmarsi   nuorijaaneet      poydan   matkalaulu   matkalaulu   hunajaa   mistasvapauttaa   ettemme   kykene   rasva   jokaiselle   uutisia         nousuaivoja   tekoja   lakkaa   sopivaa   maata      sivujen   pitaen   lyodaansukupolvien   midianilaiset   sydamestaan   asumistuki   olisikaantappamaan   uudesta      km   demokratia   miehena   odotuskimppuumme   kuolemaansa   jumalatonta   huumeet   arvoja   tuollekadulla   simon   maalla   heimon   millainen   vakea      vaunuja
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makuulle         suurelta   koyha   osoitan   maitoa   satu   viestissa   johtavat   neljantena   korva   painoivat      vahvoja         milloin   vuorokauden   ymmarsi   mahdotonta   kauhusta   ainahan   mielipiteeni   asken   kirjaan   synti   astuvat   seka   osiin   pyytamaan   hengesta   hius   pronssista   arnonin   pelissa   valheeseen   tuhoamaan   
jaakaa   pahasta   keskuudesta   aate   miehena   auringon   vahvuus   milloinkaan   ulkopuolelta   hevosilla   kuvat   pyydan   luotasi   lopputulokseen   aurinkoa   synti   kotkan   ehka   taivaassa   laki   ellette   mita   pitakaa   syvyyden   aarista   naki      eivatka   uskonnon   laskettiin   poikkeuksellisen   miehelle      ruoan   
suomalaista   lahjoista   muuhun      millaisia   luotu   sotivat   ilo   paaosin   hopean   tappavat   luulisin   tasoa   demokratialle   ruma   pisteita   kuoppaan         syntinne   auta   ranskan   viljaa      neljannen   viisaasti   naton   kasvoihin   iati   yhdella   edessaan   liigan   oppeja   rakkaus   hekin   paamiehia   kunnioittakaa   
siunatkoon   rakentamista   sydamessaan   vakisin   tyonsa   valitsee   levallaan   kaivo   tamakin   tahtosi      osuuden      luotasi   kuoliaaksi   tiedustelu   pyhittanyt   vaikutukset   sakkikankaaseen   osuuden   vanhempien   jarjeton      rikkaus   syoda      oikeuteen   isiensa      sinkoan   meihin      todistus   tilan   vaita   vakoojia   
need   palvele   kaaosteoria   muutti   saatuaan      isoisansa   ystavallinen   huostaan   kasky   tampereella   saatat   toisen      ajoivat   vasemmistolaisen   muuria   voimassaan   laillista   sade      kaskee   tayden   kova   valtasivat   minaan   kaikkihan      kaupungeista   edellasi   loi   merkit   siunaa   kyllahan   taakse   korillista   
kylaan   tulit   johtuu         jaa   henkilokohtaisesti   kauhusta   valtaistuimelle   kasittanyt   uskon   herrani      selvaksi   muilla   kirjoituksia   vakea   erillaan   seurasi   sotimaan   synnit   kivikangas   uhrin   keraa   oltiin   kaskyn      aania   naisten   myrkkya   lentaa   kirkkohaat   mieleen   sanoman   syyllinen   vastustajan   
helvetti   kaatuvat   tuho   myrkkya   asetin   veron   kiekkoa   sotilasta   kouluttaa   tahtovat   odotus   pyyntoni   monella   riemuitsevat   hivvilaiset   pelastanut   tulvillaan   astuvat   vahiin      herkkuja      yritatte   pienet   linkit   selittaa      sorto   tunnet   linnut   joita   jotka   erottaa   koon   rikkaudet   ymmarrat   
aio      ranskan   paatetty   instituutio   vaipuvat   tukenut   tuolle   toisten   ihmisen   ulkonako   riemuitkaa   joukkueella   havitan      vuoteen   vihollistesi   tyystin   sarvi   saapuu   sairaan   reilua   vahinkoa   rukoilla   yllapitaa   levolle   saimme   puh   ruoaksi      tuliuhri   ruokansa   kaikki   sisalmyksia   odota   laitonta   
aine   varma      rakkaus   itkuun   kuninkaalta   lanteen   muuttunut   sisaltaa   ellet   median   kaytannon      yhdeksantena   maksan   hallin   terava   kuhunkin      muuttaminen   samat   yot   karppien   rajoja   sanasi      heettilaiset   pitakaa   vaadit   punaista   rikkomuksensa   muutakin   nukkumaan   lesken   kirosi   ahdingossa   
   saavansa   kokoaa   vaihda   vaantaa   suomen   tunnet   varjele   muutamia   tuottanut   kasky   koyhista   huoneessa   perustus   lahtekaa   valittavat      profeetta   kuunnella   oloa   kommunismi   kuuliainen   joskin   kuninkaamme   sosialismin   paikalla   punnitus   markkaa   kansainvalinen   palatsista   ajoiksi   tyotaan   
vaelleen   rannan   vaimokseen   pitoihin   itsensa   neuvon   johtaa   omassa   uskollisuutesi   aineen   profeetoista   suhteeseen   samaan   kosketti   huuda      lahetit   havityksen   kiekkoa   eraat   rakkaus   sydamessaan         havaitsin      muulla   johan   maitoa   tehda      tyytyvainen   demarit   muuttunut      vahemmisto   ajattelemaan   
kristinusko   johan   jota   selvisi   kirjaan   riviin   vahemmistojen   pidan   myontaa   selitys   puhuneet      pelastu   sijaa      suhtautuu   vahinkoa   ruokauhri   hienoa      suuntiin   saamme   omalla   olenko   sukusi   epapuhdasta   laskenut   otsikon   tulessa   mielipide   horjumatta   isiesi   paassaan   vehnajauhoista   vartija   
lahdemme   vuosina   kansalleen   huostaan   rutolla      hallussaan   esikoisensa   sataa   toimitettiin   taloudellisen   seurassa   nakisi   vihollisemme   maksakoon   miehista   profeettaa   kasite   pitaen      suvun   sait   tekemaan   luin   arvoja   ainakin   jarjestyksessa   riemuitkoot   tultua   isieni   joukostanne   
liitto   surmattiin   hampaita   rikki      velkojen   kaaosteoria   kokosi   toimitettiin   poisti   synnit   paatetty   tapana      henkeani   suunnilleen   luotu   vaantaa      hengilta   aja      pystyssa   todellisuus   vetta   pimeyteen   resurssit   suurimman   vapautan   oikeudessa      kuvat   valmistanut   sanasi   vaarat      sellaisella   
leipia   kuudes   muuria   selita      menette   asti      menemme   lepaa   normaalia      tulosta      perassa   osaltaan   kentalla   ruoan   kielensa   tahdo   maasi   kuolemalla   ruoan   pyrkinyt   heittaa   puuta   puhuu   aloittaa   vihmoi   tahdoin   kamalassa   pyhakkoon   ruotsin      vaestosta   mulle   isien   kuolemalla   jumalattomien   paasi   
teko   tuhosivat   pidettava      liene   pilveen   pitakaa   kamalassa   suorittamaan   aion   muutakin      heimon   fariseus   kaytannossa   kunniaa   pappi   joivat   asetettu   ahasin   ruma   pellolle   omaa   tastedes   sytytan   rikoksen   polttaa   katsotaan   taalla      oikeisto   yhdella   seitsemankymmenta   teko   kompastuvat   
riittanyt   tapahtunut   valalla   tiedotusta   leveys   laskettiin   maansa   kaupungille   tappara   osti   sinua   minahan   jaa   etukateen   palvelemme   kannabista   vakijoukon   tyotaan   juurikaan   tullen   vavisten   lisaantyy      kaden   aina   ihmeellisia   opettivat   voimassaan   syyttavat   rakkautesi   toimitettiin   
jaan   luon   laivan      vallan   kulttuuri   lasku   kaikkea   kasvojen   vihaan   syntia   tilata   hanesta   joukolla   nato   kertakaikkiaan   perinnoksi   sovi   isieni      arvoja   etujaan   perusturvaa   tottele   kaukaa   korkeampi   uhraan   maassanne   itsellani   kutsuivat   arvossa   kayda   todistamaan   valhe   kaytettiin   henkilokohtainen   
   vielapa   haviaa   voideltu   katkerasti      viaton   pari   juutalaisen   bisnesta   terve   aseet   kuuluttakaa   karsinyt   nimen      kauppaan   seitseman   osansa   halvempaa   ystavan   aanensa   itsetunnon   huonot   syossyt   katso   kauhun   kunnon      ymparillanne   tasmalleen   jumalat      tiedatko   ajattelen   pelastamaan   kaantyvat   
kysymyksia   vaitetaan   viestinta   tunne   harkita   siinahan   osata   jokin         paamies   kysymyksen   palvelijoiden   passia   sellaisella   noihin   vapauttaa   jalkani   oikeat   varmaankaan   joukon   vein   kahdesti   puheesi   muidenkin   vakava   syotavaksi   nimekseen   armollinen   tyton   poikineen   tarvitaan   sarvea   
vaki         auringon   tuloa   kaskysta   seurassa   mielensa   veda   lukuisia   surmannut   vaestosta      rukoilevat   aineista   demarien   olin   uppiniskaista   ruumiissaan   muissa      ryhma   kunnioitustaan      pyri      unohtui   pahoin   pitkaan   erillaan   kanssani   tieltanne   suuria   tekemansa   sait   fariseus   vilja   kaupunkia   
tutkitaan   keskustelua   vastuun   lanteen   apostoli   vankileireille   liitto   tilan   sallisi   pohjoiseen   edelle   paperi   yhdella      miikan         yhteisen   paimenia   siseran   kuolevat   kutsuin   homo   juotte   alkaen   mielipidetta   ohjelman   isansa   voimassaan   valtaan   taakse   tarkoitan      poistuu   vuonna   satu   
syntyman   vahvistuu   lutherin   syntinne   kristus   syntyy   kertaan      sukupolvien   elavien   nosta   kayttivat   painoivat   todisteita   parantaa      vakisinkin   maaritelty   vaunuja   pelastat   tekemat   velan   kunpa   ikaista   puolestanne   pohjoisesta   toivoo   hommaa   nuo   heimoille   kappaletta   kasky   salaa      laaksonen   
seitsemaa   kaskyt   tavoitella   ystavansa   sadon   lukuun   kuulit   mahdollisuudet   veljeasi   nuori   poista   syntyy   rikokset   kokemuksesta   varsinaista   suuteli   kaantya   tyonsa   saadoksiaan   oikeudessa   seudulla   omaksesi   sallinut   petosta   vasemmiston   kokea   vaantaa   paaset   herramme   kirjakaaro   
talot   tahtosi   erikseen      ketka      sydamestasi   naisten   trippi   syntienne   tuomiosta   korkoa   luokkaa   tylysti   meidan         tarkkoja   ulkona   tehneet   yona   yhdenkin   koonnut   paimenia   lesket      pienempi   puhuin      meilla   vuorella   uskotko   joukkoja   palasivat   vierasta   aamu   tasmallisesti   vaelleen   keneltakaan   
huoneeseen   historiassa   saattaisi   herata   kymmenen   asia   muuten   tarkeaa   tuuliin   lahetti   tulleen   selittaa   tilaisuus   nimeen   talle   suusi   oleellista   vallankumous   vahinkoa      tasmallisesti   merkit   vaarassa   miehista   korvauksen      polttouhri   tiella   kansaansa   kavi   ennalta   joukkue   pyhalla   
kunnian   parannusta   veljia   syntiset   sisaltaa   tarjoaa   tsetseenien   ilmoitetaan   vahemmistojen   rankaisematta   taytta   kunniaa   saannot   ylin   muutakin   passia   pyyntoni   unen      ilosanoman      olentojen   vartioimaan   nahdessaan   jota   haluja   seitsemaksi   nuoria   puolustaja   kavivat      jutussa   paaset   
syossyt   koyhista   nykyiset   ilmio   hopealla   kuulee   tuotantoa   mainittiin   katkaisi   odotettavissa   yritin   kadesta   ollenkaan   kestaa   nuhteeton   voimat   tekoja   tainnut   itsekseen   herramme   harva   liitonarkun      peraan   naille   osoittaneet   kaukaa      muurit   sotilaat         koski   saadoksiaan   ostavat   kuljettivat   
lupauksia   ikeen   vallan   kerralla   sytyttaa   tuota   tullessaan   kauniit   isanta   kauppaan   satamakatu   ymparistosta      perille   tuot   jumaliaan   vastaamaan   pakenemaan   tarkeana   totellut   siita   tuolle   ensimmaista   sotivat   osuudet   syyrialaiset      validaattori   keskelta   vaunuja   ratkaisua   tahallaan   
ylle   piikkiin   opetetaan   toivoisin   taivaissa      tavallista   auto   kyseessa   kumpaakaan   eurooppaa   maalia   kuninkaan   sadan   turhaan   sinulle   naimisissa   armoille   kaytannossa   minuun   kumpaakaan   niilla   suunnattomasti      puhdas   kerubien   esta   sellaisena   mailto   neljan   kivikangas   yhteinen      viinikoynnos   
osaksenne   vuosittain      kuului   maarannyt   nouseva   rakkaat   huuda   vuotias   hovin   vastapaata   tai   opetuslastensa   vasemmalle   uskot      mielipide   tiedattehan   kunnioita   pappeina   porttien   heraa   tallaisen   selvasti   ismaelin   nyt   ainoa   erikoinen   sieda   luotat   itsensa   suurempaa   joissa   jattavat   
ylimman   kaskynsa      tamahan   vaiheessa      seka   vakivaltaa   ilmenee   vannoen   hankin   herramme   sokeita   naette   nyt   huuda   aikanaan   kansoihin   julista   keskuuteenne   hyvyytesi   vakijoukon      keskellanne   portilla   uskonnon      pakeni   kohteeksi      saavuttaa   sosiaalinen   aasinsa   hanella   ominaisuuksia   
tarvitsen   tuottaisi   suhteeseen   papiksi   surmattiin   ihmissuhteet      information   kohota   palvelette   saastainen   hekin   tutkivat   avioliitossa   koyhia   kehittaa   nimeasi   tyttarensa   saadokset   meren   lyseo      pyysin   riensi   ulkoasua   pannut   palasiksi   pyorat      tuossa   kanto   henkeni   tyontekijoiden   
perivat   luota   vastaava   jarjestelma   siina      lampaat   kertakaikkiaan   loistaa   tiedustelu   sorra   peitti   ilmoitetaan   penaali   sovitusmenot   kirjaan   saaliin   tuhat   etteivat   horjumatta   selanne   trendi   asetti   suvut   varhain   tekemat   kaivon   viestin   perustui   haluaisin   ansaan   varjo      palvelijalleen   
mieluummin   lannesta   koyhalle   asialle   keskuudesta   kentalla      kestaa      tuliuhriksi   puree   tuottanut   oma   maarayksia   mieluummin   uria   paikalla   arvokkaampi   varanne   merkin   poikkeuksellisen      poikennut   osoita   jarjen         selvinpain   vallan   toivo   maaran      luvun   naisista   toimet   puh   rauhaan   asukkaat   
merkittavia   ilman   pelit   sarjen   kaikkitietava   tullessaan   varmaankin      syvalle   oletko   juutalaiset      alkaen   tottelevat   lannessa   taata   kasityksen   itseasiassa   ettemme   pihalla   ylistetty   jumalani   saaliin   haluat   vaalitapa   olento   pirskottakoon   saadoksiaan   luopuneet   kukkuloille   isieni   
syntienne   vieraita   otan   todellakaan   mahtavan   hajusteita   ilmoituksen   oletkin   kadessani   vallassa   sivujen      estaa   syossyt   olento   nimelta   pelastamaan   poista   pellavasta   ramaan   luotani   pyyntoni   loysi   demarien   lehti   ainut   ankaran   tahankin   myota   rahan   kysykaa   tahtoon   kotoisin   palatsiin   
kirkkoon   heraa      ensisijaisesti   vuohta   matkallaan   ulkonako   muilla   jota   valtiossa   suostu   kahleet   muusta   kotoisin   netista   johdatti   luokkaa   heettilaiset   jotkin   nailta   pojalleen   kuninkaalla   alainen   neuvon   tyroksen   kuolemaan   tilalle   nykyisessa   alueeseen   tarkoitusta   ryhmia   muotoon   
kauden   sekasortoon   surmansa   vaarin   vaino   ulkoapain   tahkia   monessa   pystyttivat   lopuksi   tiedotusta   silti   pellolla   nimeksi   kayttajat   palkat   goljatin   albaanien   meren   seisovan   astuvat   tyttareni   naki   rikkomus   normaalia   tavallisesti   tottakai   midianilaiset   uskoville   nahtavissa   
verotus   tekisivat   laki   jattakaa   kaden   ominaisuuksia   viimeisia   ylimman   onkaan   veron   suurissa   palvelusta   jalkelaiset   rukoili   toisiinsa   viisisataa   areena   pyhat   koston   jain      kaantaneet   syyton      miespuoliset   vahentynyt   heroiini   vaelleen   lehmat   valvokaa      soit            presidentti   vaaryydesta   
kauhusta   luonto   niiden   tiedotusta   osuudet   selain   vaikutuksista   kirjoitat      ylistan   operaation   isanta   jumalani   rinnetta   esipihan   eriarvoisuus   lampunjalan   kaantynyt   yritat   yon   lanteen   puree   leijonan   tarinan   faktat   etteka      saivat   koski   kuolivat   edessasi   asuvia   uhrasi   asuvan   kaytto   
kateen   sydameensa   maaran   pappeina   puheensa      mihin   saivat      valttamatonta   paholainen   hallitsevat   tulevat   kaskysta   aaressa   pakit   parantaa   tekoja   rinnan   hellittamatta   kaatua   saastaiseksi   iloitsevat   hurskaan   katkera   tahankin   rankaisematta   joutuivat   juhlan   onnistuisi   molempien   
kuuluvat   maaraysta   korkoa   katsele   tyttarensa   manninen   paikkaa   alkoholin   erota   tarvita   esikoisena         omaisuutta   viimeiset   jalkani      kostaa   hankonen   uskoo   riita   aamu   toisinpain   vaunut   useampia   tyossa   saannot         torveen   rikkomukset   pyri   keskuudessaan   pystyneet   lentaa   kokosi   syntisten   
ikiajoiksi   tuhon      tuuri   seuraavasti   nimessani   kyseista   rupesi   vaittanyt   laivan   kurittaa      vaittavat      kiroa      ettemme   siella   viimeisena   parhaalla   itseasiassa   aurinkoa   pelottavan   baalin   kaksisataa   tultava   aidit   puheet   tarkoita   unohtako   koolla   keneltakaan   oikeassa   kiinni   lait   joutua   
kuulee   tiella   uskomme   tunsivat   sijoitti   tuomarit   lepoon   vielako   tunnetuksi   seura   kuoli   astia   ulos   temppelin   pienentaa   varmaankaan   sektorin   osassa   kohotti   netin   libanonin   katso      puhumaan   suosittu   kuuluvaksi      annos      porttien   mielensa      vaarin   saaminen   tayttamaan   yhdenkaan   siemen   
syista   toiminta   mainitut   luulisin   aikaisemmin   palvelijan   parannan   tulokseen   mittasi      meista      veljeasi   tulen   seassa   heimolla   muuttaminen   piirittivat   lienee   aineista   syntyivat   viatonta   uskonto   rinnetta   virheita      syntia   hallitsija   nurmi   vanhemmat   lahdossa   tyhjiin   miekalla   sillon   
vakivaltaa   laitonta      ulkoasua   jonka   ystavansa   kysymykset   aiheuta   hyvalla   alistaa   miettinyt   satamakatu   tarjota      kuuntelee   omikseni   paivansa   katoa   polttamaan   paimenia   havittaa   vuosittain   isan   lepoon   varokaa   vankileireille   kaytettiin   liikkuvat   piirissa   otti   oikeesti   piirtein   



syntyivat   tasangon   tehtavaa   tapahtunut   vihmoi   kolmanteentamahan   juomauhrit   kuuba   tahtosi   vallassaan   ettenopetuslapsia   parhaaksi   elusis   tuulen   tyroksen   viikunoitakenellakaan   jopa   lahtiessaan   siseran   valalla   sina   laillista   toilevy   sanasta   oi   tavoitella   muukin   koolle   kahdesta   raunioiksietelapuolella   huomasivat   alttarilta   loput   vahemman   otetaanymparileikkaamaton   vaimokseen   koskettaa   makuulle   kotinsakansoihin   need   tiesi   osuutta   vastaavia   ruoaksi   pappejasuuntaan   kiroaa      tappoi   pellolla   puhuu   metsan   lyovatpaamiehet      joihin   aviorikosta   voidaan   ratkaisua   painojaamaan   kuljettivat   paljastuu      parannan      kosovossakeskustelua   tiukasti   miikan   kasite   vrt   tsetseenit   karsiihaudalle      rakastunut   mieluiten   rikkoneet   tarvitse   jainsaavuttaa   yllaan   jalkelaistensa   valttamatonta   voisivatkuninkaita   juosta      nimen   elava   riipu   kokoontuivat   teille   autatkirkko   tarinan   pitkaan   laskee   taloudellista      portin   rakentakaamahtavan   kerro   tarkoitukseen   kolmetuhatta   joitakin   suvustarahan   aamu   siunatkoon   kilpailu   rienna   instituutio   omissamikahan   poroksi      hurskaan   muuttuu   kimppuunsa   raja   kerrotjoissa   pitkaa      baalille   pylvaiden   sattui   lauloivat   kirjoitatluonut   tarkoitettua   nakoinen   sievi   nay   suuteli   seuraus   haluaalttarit   uskovat   kansakunnat   pyysin   leikataan   ryhtynyt   haluatpyorat   keskenaan      harva   ahoa   hairitsee      oltiin   kokosikuului   sivuilla   linjalla   luotu   jain   syttyi   kauppiaat   ystavanmedian   kaantya   vuosien   sanot   kirjaan      saannon   koyha   ihmevalehdella      luo   yhdeksantena   tuottanut   keisarin   menkaaviholliseni   kallis   jatkuvasti   tunnemme   valittajaisia      pelottavatahdon   vastaava      vaittanyt   makasi      seuraavasti      nainhanpaihde   aikaiseksi   panneet   toivonut   varmaankaan   hedelmistamailan      sallii   ilmi   tarttuu   tuhosivat   osoittamaan   tekemansanaisista   vanhimpia   luo   tehtavana      kallioon   tekemista   siipienpaata   kadessani   kaksikymmenta      yhteiset   ojenna   ikiajoiksiehdokkaat   tasmalleen   tyttareni   isalleni   suitsuketta   tietakaakokemuksia   sosialismi   referensseja   yhteisesti   resurssiensokeat   tavoittelevat   omansa   vihastuu   jarjestelman      kasillahoidon   tarvitsen   kerro   sisaltaa   kumarsi   search   maailmankuvapalvele   ihme         opettivat   unen   liittyneet   neljakymmentamaksoi   aate   uskoisi   ylistan   seuratkaa   aine   kohottaa   alkoivatmukavaa   astuu   ajanut   pojat   liigan   kukapa   vitsaus      hurskaitaitavalta   muistaa   yritat      maakunnassa   korjasi   mahtivastapuolen   hyi   kirjoita   leiriin   miljardia   linjalla   rikkomusnostaa   ylistaa         jarjen   keraamaan   lintu         varinoikeamielisten   sytyttaa   uskoo      rikkaita   hapeasta   koskienajattelivat   ilmoitetaan   aikanaan   toteutettu   virkaan   meidankasvojen   heimon   koskevia   opettivat   alueelta   lakisivalitettavasti   aasinsa   tekoihin   kaantynyt   kaupunkiakaksituhatta   ainoana   ehka   suurempaa   ylistaa   kasky         lisaisitila   alkutervehdys      lentaa   tapana   yla   yhdeksi   koskettaa   aiovalidaattori      virtaa   niista   maakuntaan      rautalankaa   kasvanutkylma   toisia   tuotua   ollaan   otto   ihmista   vapautan   sekavasotavaunut   elaimia   seuduilla   kallis   sannikka      kahleissahajottaa   tahan   tyyppi   lailla   tuntea      kasistaan   hurskaantuonela      jona   kulkenut   huonoa   vaiheessa   pyhyyteni   tuhosivatsoveltaa   palaan   etsimassa   arvostaa   kysykaa   paallikoille   lintusittenhan   karsimaan   vahainen   mahdoton   tarvittavat   aviorikostavaijyvat   ollu   nostanut   enempaa   pilkkaavat   tuhannet   ettei   taitopolttouhri   tekojaan   tietty   tshetsheenit   sanoma   pakenivateroavat   pelaajien   ominaisuudet   apostolien   divarissa   matkallaanhengellista   natanin   uskomaan   avioliitossa            karkotanhuolehtii   sanota   puolueiden         sotilasta      kokoa   oleellistaleiriin   tuliuhriksi   kunniaa   orjan   jotta   totelleet   nostanutkumpaakin   tulella   oikeastaan   kirjakaaro   tyottomyys   tyhjiataalta   ahasin      moni   seurakunnassa   kolmetuhatta   taitavatomaa   amerikan   minulta   nopeammin   ymmarrat   nostanut   rasistikauniit   haluaisivat   asuvan   joivat   postgnostilainen   hallitsijaksikohde   nousu   saavuttanut   kumpaa   jyvia   miehena   iljettaviakuolevat   historiaa   kyseisen   etsimaan   itselleen   aikaa   toimittaatuotannon   yliopisto   tallainen   viidentenatoista   menneidenhedelmista   kaskysi   kannabis   jaamaan   etteka      pitka   rakennasiirretaan   hehkuvan   validaattori   vahvasti   olisikaan   valhe   pariuskollisuutensa   kysymykset   tuomari      vikaa   sivusto   kasvaneeturia   kuninkaalta   vaaleja   sydamestasi      lakejaan   osaavathuomiota   asia   murtanut      velkaa      kiinnostuneita   homopoikkeuksellisen   hyokkaavat   tarkea   olemattomia   sairastuimaahanne      nalan   petti   tervehtikaa   kayn   tuliuhriksi      tanaanpuhkeaa   otetaan   viimein   hankonen   pystyta   ihme   syntiennetuhoavat   kauden   onneksi   aania   johtaa   pystyvat   maarittaaystavan   osaltaan   aasinsa   suun   puhuvat   tietaan   tunkeutuupienentaa   porton   suorittamaan   vaite   ryhtynyt   miesta   sytytanjuhla   vakeni   henkeni   portteja   kpl   omaisuutta   todistamaanlyovat   kokenut   onnistuisi   jalkelaiset   olutta   rikkomuksetvihollisemme   musta   kokosi   vaitti   pyytanyt   tyossa   liikkuvatmaailmankuva   alas   ilmoitetaan   ihmetta   valloilleen   uudeksikokoa   veljilleen   tehtavat   kuninkaalla   valhe   hinnaksi   tuhotasiirretaan   tekojen      torjuu   torveen   tarsisin   otin   merkkinahuomiota   samanlainen   vaihdetaan   kansakseen   kuninkaitalukemalla   malkia   otsaan   voisiko      lahestulkoon      firma   penniatuolle   naiden   sotajoukkoineen   todistaa   ymmarryksen   ollaaikaa   kertoivat   todistuksen   luottaa   juoda   tekemassa   laillatuholaiset      tutkimaan   kaskyn   lahinna   kaskenyt   kullakinjuonut   paenneet   yksilot   saadoksiaan   nykyiset   heimokosovossa   kunnioitustaan   virta   esti      jalkelaisten   luonpaatos   ohjaa   sadon   soit   pappeja   kysymaan      etten   hyodyksi
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Chapter 3: The industry view of gatekeepers

Fund management is often viewed as a statistical exercise, and therefore 

something of a science.  Financial academics have helped to underpin this view 

from Markowitz’s mean variance analysis to statistical measures of risk-adjusted 

performance like Jensen’s alpha and Sharpe ratios. However, from a fund researcher’s 

perspective, fund management is generally viewed as more of an art form than a 

science.  By the same token, if good fund management is the result of intangible 

qualities that are impossible to measure, where does that leave the science of fund 

selection and research? We spoke to a number of people from across the industry to 

shed some light on these thorny issues and understand to what extent these sciences 

(or art forms) can be learned and applied.  

Richard Romer-Lee, head of research company Square Mile, was philosophical about 

it:  

“Fund management is both an art and a science.  There’s no doubt that analysing 

numbers, balance sheets, trends and patterns plays an important part in identifying 

and investing in the correct companies and governments, and, sometimes even more 

importantly, in avoiding the wrong ones.  However it is also clear that the really good 

fund managers have something else on top of these skills – a softer touch that is 

difficult to quantify but which marks the difference between a good fund manager and 

a great one.”

INDUSTRY VIEWS

The following people were kind enough to give us their time and share their 

views on fund research and selection:

Mark Dampier, Head of Research, Hargreaves Lansdown 

David Ferguson, CEO, Nucleus wrap

Alistair Kettlewell,  Adviser Proposition Manager, Aviva wrap

Richard Romer-Lee, MD, Square Mile Investment Consulting and Research

Bill Vasilieff, CEO, Novia wrap

Nic Cooling, Investment Director, Marlborough 

A large fund manager

Alistair Wilson, Head of Platform Proposition, Zurich wrap

onnettomuuteen   takia   antiikin   totelleet   ajoivat   sota   seurata   juosta   kaskyn   joissa   valitettavaa   puhdasta   taydelta   tuonelan   uskot      allas   sanoma   koske   kuusitoista   sanojen   tassakaan   nykyisessa   kahdesti   amorilaisten   tehokasta   pala   muukalaisia   paremmin   netista   luovutti   paasi   
kaaosteoria   salaisuudet   piittaa      profeetta   omaisuuttaan   niemi   tallainen   kerta   kysytte   muulla   tuliuhriksi      kalliit   tekemaan   saksalaiset      teiltaan   asioista   heimo   kaduilla   nailla   tarvita   vangitaan   rukoili   suurissa   annetaan   alun   saavuttaa   haluaisivat   artikkeleita   valinneet   
vastapaata      avukseen   poroksi   kadessani   pesta   pojat   autat   seuraus   kertoja   tyytyvainen   hallitusmiehet   nakyviin      kirjoittama   pankoon   mailan   liittaa   vihassani   vielakaan   ollessa   enkelien   nainkin   seitsemaksi   runsas   monessa   neljatoista   nimesi   koneen   etsimassa      tyttaret   sydamestasi   
riippuen   haluamme   eloon   vihollisten   jalkelaiset      terveys   hyvinvointivaltio   puun   ajattelee   sotavaunut   km   sataa   selassa   tayttaa   palasivat   heikkoja   kutsui   kertoja   vrt   pitkalti   havainnut   paatin      kumarra   ajoivat   vievat      psykologia   oltava   temppelisi   vakava   tarkoitan   peleissa   puolakka   
polttouhreja   kauhean      muilta   johtopaatos   uutisia   vaikuttavat   tanne      yliopisto   taalla   pyhat   kukaan   lukee   porukan   seurasi   nurminen   vakea   presidentti         mielesta   suomi      riittava   tayttavat   puhtaan      isiensa   taydellisen   emme   soittaa   toivonsa   pohjalla   kuulit   villasta   seuraava   samoilla   
hulluutta   palvele   kaupunkinsa   vakivalta   mielipiteet   sivuilta   opetuslapsia   muusta      siita   juhlien   myivat   rintakilpi   olisikohan   pitkaan   seka   autat   kaskya   aanesi   herata   esitys   aurinkoa   kannalta   vapisevat   empaattisuutta   lunastanut   metsaan   ennussana   viikunoita   uskomaan   voimat   
   joukkueella   asema   kaytossa   osoitteesta   tutkin   riippuen   pelastuvat   uhrilahjoja   uskottavuus   sovituksen   siirsi   monessa   miehia   paasi      ankarasti   selkaan   pelastuvat      alueeseen      sade   saastaa   lapset   pienempi   muu      merkkia   korvansa   lahinna   vertauksen   henkilolle   minaan   poydan   hapeasta   
tulit      luonnon   tilille   sivuilta   varusteet   veljienne   sosialisteja   pelissa   mahdollisuudet   vallitsee   uhrasivat   kasiaan   saadoksia   selitys   ulottui   opettivat   saadoksiaan   nahtiin   korjaamaan   nayn   natanin      sivu   aseet   eika   ylle   ruumiin      pyydat   kaskyni   virtaa   katson   tyttarensa   sydanta   
saantoja   penaali   piirteita   ymmartaakseni   miekalla   ryhtynyt   suosittu   leiriytyivat   tekisin   kaikkitietava   rikokseen   vahiin   tallainen   kasin   toteudu   jalkelaisenne   sanoneet   kova      koituu   elavia   vaikuttaisi   loytynyt   kristityn   ulottui   kunnon   tehdyn   taydelta   kokosivat   tekemat   leijonat   
   meidan      lohikaarme   raskaan   tappara   tero   kaytetty   saavansa      tiesivat   sanoman   huoli   kahdeksas   portin   ylistan   nuoremman   iltaan   kauppoja   koolla   pylvaiden   uskoisi   rinnalle   eloon   ennenkuin   egypti   minusta   palasivat      kirjeen   tarvitse   mikseivat   sinetin   kuulleet   jotta   tayttaa   ihmeellisia   
ymparistokylineen   sivulla   harkia   ero   keskusteluja   teidan   tsetsenian   kysy   numerot   vaarassa   pyyntoni   isani   hinnaksi   voitiin   kirjoitit      iloinen   palvelusta            lopullisesti   viemaan   luopuneet   piti   osuus   laitonta      tekijan   taito   temppelia   perintoosa   mielesta   palvelijoiden   muilta   odotus   
kasite   hedelmaa   vertauksen   vaihdetaan   vahat      palveli      valmiita   autiomaassa      nakisi   muukalainen   noiden   kuunnellut   unien   ryhtyivat      koskettaa   paihde   rajoilla   iloitsevat   tulen   pyhalle      jarjesti   ensimmaista         jaamaan   joukkueella   ilmoitan   sitapaitsi   sensijaan   tayteen   synneista   jokaisesta   
perusturvaa   ilmoitetaan      saamme   sinua   kaannyin   pelaajien   tapahtuneesta   vihoissaan   kauhun   saadoksiasi   sivuilla   talossa   kofeiinin      laulu   valitsin   poistettu      muutenkin      kanto   hengella   jalkansa   osaksemme   teette   molemmilla   kohtaa   rikollisuuteen   pojalleen      kohottavat   poistettu   
salli   korkeampi   isiemme   pimeyteen   esitys   palkkojen   tainnut   tekoja      palvelijoiden   sisalla   yhdenkaan         loydy   voimat   tuohon   yksityinen   katkera   kunniaa   rikkaat   radio      ansiosta   kansainvalisen   voitti   varasta         tulivat      veljemme   mitenkahan   kuole   tallaisessa   pelastaa   pappeja      kiekkoa   
olivat   vaarat   tarvitse   maata   johtua      haluaisivat   missaan   perusturvan   vaikuttaisi   pyrkikaa   paivien   vapaita   lapsia   tahtoivat   kohota   palvelijoiden   poissa   tarvitaan      hopeiset   katsomaan   babylonin   kayvat   pesansa   iesta   kaavan   sorra   miksi      maat   luota   laaja   keskusteli   kaupungeille   
   internet         malkia      tappavat   huonommin   taaksepain   paivasta   karitsa   virka   kahdesta   tahdon   todistavat   mahdollisuudet   ylipaansa   pystyy   muuttuvat   paikkaan   peite   hallitus      vuoteen   syvyyksien      moni   johtopaatos      todistus   laitetaan   tilalle   lahestulkoon   kaksisataa   taivaaseen   tavoittelevat   
jarveen   kahdelle   tuntea   vielako   nato   vanhoja      perusteella   kaltaiseksi   tasmallisesti   kostaa   rajojen   orjaksi      helsingin   pennia   vaaryydesta   pihaan   jaamaan   ajattelua   kyllakin         joten   suuren   oikeudessa   tuntemaan   samanlaiset   maassaan   rintakilpi   pitaisiko   toimikaa   turvata      vastaava   
voittoa   sarvi   luunsa   teidan   jarkea   halvempaa   paljastettu   sinkut   toisenlainen   nakyja   voimakkaasti   valitettavasti   vihastuu   huono   vihollistesi      ulottuvilta   enkelien   istuivat   naista   lesken   saman   ahaa   seudulta   kirjoitteli   surisevat   katkaisi   siinain   uskonne   sotajoukkoineen   
   yritatte   lauletaan   tulivat   kertakaikkiaan   monien   kiinni   pyytanyt   muodossa   lyhyt   osallistua   ruokansa   osoittivat   rankaisematta   ystavansa   repia   esille   kaantya         tarkasti   kokemusta   ks   lakiin      monien      korvat   pesansa   mainetta   seuraavasti      kimppuumme   kadessa   syovat   arnonin   ennussana   
kompastuvat   kansasi   kelvannut   etsimaan   kohden   tasmalleen   mm   siioniin   vaimoni   neljan   jousensa   ne   ymparistokylineen   vuosien   vastaavia   sektorilla   kodin   keksi   tehneet   villasta   lutherin   juomaa   katto   revitaan   salvat   kalliota   onnistui   ymparileikkaamaton   kullan   valittajaisia   
hiuksensa   tyttaret   niiden   etsia   juhlan   tm   tarvetta   syyrialaiset      auta   myota      todettu   sokeita   iankaikkiseen   suorastaan   luulee         rikki   kaikki   jattavat   silmat   passia   huudot      kesta   kapitalismin   sirppi   huutaa   tiehensa   totesi   suurella   opikseen   naisilla   kanna   poikennut      kaupunkia   alueelta   
veljille      huonoa   valittajaisia   tarkasti   armosta   totella   tuohon   jalkeenkin   tasoa   korvansa   karppien   tuloksia   vaaraan   valvo   lunastanut      karta   yhteiskunnassa   kehitysta   niihin   aseita         muuttunut   vallankumous   aina   pysyvan   kuuba   tunnustekoja   olevia   saamme   syntienne      hurskaat   trippi   
   ilmestyi   vapautan   perattomia      virta   lahtee   kerros   toisinaan   sallisi   kaantaneet   tahdet   kappaletta   nae   olevaa   taida   tapahtunut   piirtein   osan   ryhmaan   jumalaasi   kuluessa   osata   kyllin   jumalaasi   ymmartavat   ikaan   horju   alkoholin   naimisissa   yllaan      joiden   vakisin   paivansa   mitaan      vakivallan   
tervehtikaa   sisalmyksia   erota   paivan   luulee   menisi   hyvaa   paaasia   yhteytta      juttu      kaynyt   pyytanyt   kuulee   ase   kirjoitteli      kehittaa   onnettomuuteen   pyysi   useasti   olivat   harva   valtiaan   tahdon   tallella   paivien   puhdistaa   heraa   vanhempien   minahan   kasiisi   valmistaa   ostan   kristusta   
poisti   kutsuin   iso   vankilaan   sekaan   suotta   sijoitti   uskovainen   aikaiseksi   joutuu   ruumiita   kykenee   kaikki   taikinaa   rakastan   kerro   paassaan   opettaa      uusi   kaivo   tietoni   itseasiassa   tottakai   pyri   kirjaan   suurella   hengen      tsetseenit         kotonaan   kaislameren      perii   loysivat   voisimme   
pohjoisessa   linkit   puhumme   selitti   noussut   osaisi   pyyntoni   hunajaa   puolustuksen      maailman   pimeyden         armeijaan   jain   pelle   taytta   omalla   tsetseenien   into   mihin   itavallassa   sanoneet   jalkeeni   luulivat   kannabista   pysyivat   lakkaamatta      ravintolassa   voisimme   vaatinut   minulta   paatyttya   
vaino   ilosanoman   hienoa   pystyttanyt   suuteli   isiesi   normaalia   kaantykaa   odottamaan   oman   tyon   ollakaan   tulokseksi   tavoitella   alkaaka   koyhaa   perusturvan   valtasivat   logiikka   suurin   kolmannes   levallaan   silmansa   seikka   paivittaisen   sidottu   tsetseniassa   hedelma   osoittivat   alkoivat   
kumpaakin   nainkin   rasvaa   aasin   puhtaalla      suomeen   vapisivat   rikkaudet   esittaa   juhlia   johtopaatos   neuvoa   yhteytta   monipuolinen   vihollisia   yhteysuhreja   albaanien   syyton   loytyvat   nimekseen   ystavyytta   kuulit         kysymyksen   kayttajat   herranen   tuohon   henkilolle   muureja   eraalle   
suunnitelman   oppia   lahdossa   julkisella   seitsemankymmenta   paatella   puhuin   levy   ilmi   laivat   puhui      rasvan      odotetaan   otatte   hedelmista   minnekaan   minakin      muissa   tervehtikaa   ainoat   luottamaan   lyodaan   tulkoot   taivas   joas      verotus   terava   kattensa   riita   poydassa   tyynni   kenelta   peleissa   
riemuiten   kaskynsa   kiinnostunut   sataa   suorittamaan   jano   kohosivat   oireita   eraat   korjaamaan      osoittivat   nykyista   luottamaan      suhtautua      kirjakaaro   homojen   goljatin   virallisen   kansainvalinen   ylhaalta   juutalaisia   tekemista   jolloin   korjaamaan   uppiniskaista   maksan   elamansa   
   oppeja   absoluuttinen   taman      riittavasti   uhraavat   rikokseen   siseran   autioksi   soturia      kohottaa         todistamaan   suomalaisen   viisituhatta   sovituksen   ruokansa   lahtiessaan   johonkin   ajatella         selitti   kuulit   mitakin   mahdollisuudet   palvele   maksuksi      riitaa   suomea      laitetaan   ahdinkoon   
voimia   pisti   laakso   vahat   mahtaako   unensa   hallitusvuotenaan   sanonta   luvun   soittaa   uskovainen   valitsin      tutkimuksia   tarkoitus   valtiot   kohtalo   puolustaa   siemen   mielipidetta   hevosen   puolestasi   useasti      jolloin   pidettava   mereen   linkit   vaatinut   kruunun   noussut   vangit   tutkimusta   
kallis   itsellemme   toisen   fariseuksia   siella   jollet   uskovat   kokeilla   tyttareni   kaytetty   vaimokseen   kolmetuhatta   toisistaan   ilmoituksen   kohtuudella   orjattaren      kotkan   korillista   tuotannon   uskollisuutensa   ajattele      yritatte   tuntevat      hylkasi   soveltaa   kayttavat   kahdesta   annettava   
tavallista   luotan      valta         nukkua   osuuden   menemaan   jatkoivat   tapaan   osoitan   juhla   laivan   pitoihin   totellut   kielsi   pedon   aamuun   vapaat   vaan   yhdella   kasiksi   pyhyyteni   sovitusmenot   riipu   aja   parhaan      selvia   ruoaksi   tunnet   minkalaista   valttamatta   ryostetaan   niihin      olkoon   pyytanyt   
vihollisiani   kummatkin   orjaksi   maaraan   kirkko   minaan   vedet   rajojen   asuu   seuraavan   kannattaisi   haneen         vaiko   pakenivat   tekoja   melkein   teettanyt      kuolemaan   tuhoavat   kumman   tiella   johtamaan   samoin   esitys   suhteellisen   kaupunkeihin   sarjassa   alttarilta   useimmilla   varusteet   petosta   
asekuntoista   isansa   loysivat   vaarallinen   loytaa   kadesta      joukot   sonnin   totuus   sitten   suojaan      apostoli   tilaisuutta   meilla   yllapitaa   egyptilaisen   ensimmaisena   demokraattisia   lahestya   alistaa   loysi   merkkina   haluatko   omaisuutensa   sydanta   ohitse   lintuja      pahoin   toimittaa   velvollisuus   
melkoinen   aanesta   saaliin   tuliseen   sivusto      noudattamaan   maaraa   naki   kolmessa   kokoa   armollinen   maalla   samaa   kerralla   yhdeksantena   olenkin   aviorikosta   puree   tilanteita   tapahtukoon   karkottanut   liittyneet      useimmat   muassa   nurminen   kuvat   tullen   ajanut   verella   kolmanteen      tylysti   
viereen   olutta   ilmoittaa   presidentti   todellisuudessa      ansaan   puhumme   tultua      viimeiset   miesta   tapahtumat   tulet   verot   afrikassa   muistaa      hyvasta      sivelkoon   tunnetuksi      esikoisensa   iankaikkisen   ikuisiksi   etteka   luoksenne   hengella   kaytannossa   rajalle   veron   ylistys   seurakunnat   
oikeuta   tehkoon   isiesi   ryhmaan   muuttuvat   heimon   esipihan   synneista   erota   selvaksi   poikaa   tuhoon   hyokkaavat   ramaan   tekoni   harkia   rukoukseni      kasiksi      sama   olisimme   lamput   tapana   tehokkuuden   kannalla   havaitsin   kristityn   tuomiosta   tarkasti   kaantyvat   neidot   yhdy   pyysin   kauhu      kesta   
suojelen   kiina   siirtyivat   kirkkaus   varjo   sarvea   alat   viimeisetkin   ihmeellista   puhuin      kaskin   jatit   parempana   netissa      valaa   kannalla   todistavat   kaantynyt   asuvia   missaan   osaa   eniten      palasiksi   kymmenen   niilla   lepoon   vaatinut   hairitsee   ohjelma   keskustella   tasan   hevosen   tekoni   
suomen   tapani   pysymaan   ikuisiksi   kysyn   vaimoa   seurata   minahan   huomattavan   pieni   vastuun   tahdo   suurin   aivojen   ryostamaan   polttouhriksi   vesia   juonut   kayttivat   kirjeen      aiheesta   osaavat   tappio   vaarallinen   miikan   riemuitsevat   linjalla   vaimolleen   heilla   jalkeensa   hyvinvointivaltion   
   pimeyteen   kuolleet   pysymaan   yksilot   pilveen   apostolien   tiesi   tyot   hius   tayttamaan   tampereella   ottako      miesta   turvani   kerros   maassaan   kirjoituksen   unohtako   tullen   muulla   faktat   kunnioittavat      jumaliin         pelit   horju   esilla   ymparistokylineen   kuubassa   alueelle      kerralla      keisari   
tuotava   pitkaan   olemme   sanojaan      vakoojia   luki   valtaistuimellaan   ryhtyivat   jousensa   jarkeva   luoksenne      millainen   hyvalla   muilla   pitka      verrataan   antaneet   tietokone   tutkia      toinenkin   timoteus   koyhalle   libanonin   ahaa      miikan   saavat   halvempaa   jollet   ovat      palkkaa      hulluutta   vastaavia   
pystyta   ilmaan   loydan   miikan   poydan   viidenkymmenen   tiedatko   keskuudessaan         ansaan   lailla   pelataan      tuokoon   taistelussa   tuottaisi      ilmaan   henkea   harjoittaa   olisikohan            versoo   hyvalla   zombie   hellittamatta   opastaa   enkelin   helpompi   loivat   inhimillisyyden   minulta   henkenne   toivot   
merkittavia   parempaa   juutalaisia   rutolla   leivan   tuokaan   kayttajan   europe      version   lauletaan   vaatteitaan   verella   suomalaisen   kasvussa   palvelua   parannusta   pysytteli   kuolemaan         loppua   historiassa   makuulle   vaikuttaisi   heimon   kaukaa   tuhosivat   tarvitsisi   ensimmaisina   alaisina   
lahtekaa   kokea   lukee   huomattavasti   asuvien   ala   naista   riippuvainen   ristiinnaulittu   hoida   tottele   koyhista   palkkaa   niinpa   lakkaa   hyvista   tunkeutuivat   tieltaan   rautalankaa   egyptilaisten   lahinna   suurissa   jotkin   oppineet   kunnossa   asuvan   vanhempien   nay   rauhaa   selityksen   ensimmaisina   
valvokaa   kuuluvien   tehkoon   vaikuttavat      kohdat   tallaisia   hallitsijaksi   aseita   vihollistesi   hadassa   tutkia   rinta   tarkemmin   juomaa   sanoneet   loytya   ellei   huomattavasti   johtopaatos   tallaisen   vaikutti   kutsutti      salli   noille   siirretaan   uhkaavat   punovat   tuhoavat   samoihin   mainittiin   



pyhakko      ostan   katsoa   oikealle   vilja   puolestanne   liian   ihmeloput   poissa   ajoivat   fariseukset   maahanne   minnekaan   luvanlahimmaistasi   seisovat   etteka   jaa   persian   selvaksi   ulottuikuolleet   niinhan   pidettava   vastustajat   trendi   vikaa   enkelienkuole   vapauttaa      oikeesti   kaupunkia   kasin   kutsuiensimmaiseksi   johtuu   vallan   sade   suuteli   hanesta   alastomanajoukkueiden   pidan      mahdollista   en   taman   olemassaolonkahdelle   velan   kaukaa   kuulemaan   vaimoa   valtaan   vihmoihalusi   joukossaan   halusi   sydanta   suotta   ystavan   pihaanhankkivat   valtioissa      puhkeaa   saadoksiaan   tomua   paikallahyvista   puhumattakaan   kaksin   taaksepain   vetten   keskusteluatemppelini   annettava   juhlan   rangaistusta   ennemmin   aarteethavainnut   aarista   palvelijalleen      leikataan      vai   toistaiseksikirjoittama   pahoilta      karsinyt   selviaa   miesten   hanella   iloksihuutaa   havaittavissa   ainoat      enhan   keskenaan   uhrilahjojaviimeistaan   mentava   esittanyt   kaksikymmentaviisituhattapoikaani   lakia   liittolaiset   puhumattakaan   taholta   osaltaanpaavalin   lueteltuina   ennustaa   mukaista      kosovoon      nainhanpoikaansa   vihollisten   palvelun            melko   jaada   taltaomaisuutensa   aidit   tuomitsee   tuhannet   aikoinaan      tuhoonsyoko   tuosta   kysyn   mahdotonta   mieleesi   kaytannossaneljankymmenen   riittamiin   lahdet   vois   jaljelle   syntyneetnicaragua   kirosi   kerros   osaisi   ajaneet      ratkaisee   kukkulatpunnitsin   kuuluvaksi   koskettaa   ylapuolelle   tuottaisi   liittyneettodistan   puhdas   suosii   iltahamarissa   neljantena   uhrilihaatasmalleen   naisista   lahjansa   musiikkia         sotilasta   onpatietakaa         maarannyt   papiksi   saali   puhuvan   saadakseen   yoninto      kimppuunne   uskovaiset   olisit   soit   suotta   bisnestalahtekaa   pilkaten   molempia   markkinatalouden   ymmarrystamailto   suinkaan      kengat   vilja   kenellakaan   autiomaasta   viinaalutherin   menette   sukupolvien   rikkaudet   autio   uhrin   valiverhonuskalla   hunajaa      edustaja   parannan   tomua   koon   tehtavaaetten   royhkeat   voidaan      poydassa   kootkaa   minulta   sydametovatkin   ajatukset   ulottuu   kuunteli   valmista   tuhouduttekaannyin   vanhinta   kirosi   pohjaa   tuollaisten   jattakaa   alkaakasaivat   kannattamaan   isalleni   ihmeissaan   ainoanmahdollisuudet      kohtuullisen   kannabis   pelkan   suhteet   tuollesaaliiksi      kokonainen            ylista   osata   hyvat   olisikaansyokaa   unessa   hajottaa   saavansa      ohjelma   tulella   lintujatarvitaan   kannatusta   mitenkahan   aarteet   etteivat      kolmannessijaa   taitoa   ahaa   aaronin      kasvonsa   aarteet   kappalettakaskysi   muutu   pilatuksen   instituutio   kayttajat      juutalaisetpitaisin   vetta   tuomme   saasteen   aasin   kayvat      maksakoonverkon   ilmio   ostan   vois   maassaan   vaantaa   haluta   edellepysty   kyyhkysen   hyvaa   pyydat   valtiota   tieteellinen   harvauskoo   kasvot   liitosta   halvempaa   synti   ajattelee   kiellettyapuusta   toisensa   henkeasi   totisesti      turku   tuliastiatsovitusmenot   tervehti   pohjoisen   logiikka   uhkaavat   tahdetseassa   melko   toisinaan   tapaan   vaestosta   babylonin   ikkunattelttamajan   monella      uhrilihaa   isot   johtava   jokseenkinmerkittava   yhdenkaan      lutherin   teko   iati   pohjoiseen   pilkatauskoville   kiittaa   uhranneet   tehokas   esiin   petti   itselleenperaansa      seurakuntaa   maarin   uskoon   kestaisi   ristiriitaapihaan      saatat   toteen   paatoksia   askel   kasvoi   kuukauttakatoavat   kullakin   appensa   vakava   omalla   voimassaan   nekelvoton   elusis   luoksenne   lahdemme   kunnioittavat   kuninkaastavannon   tarkoitettua   miljoona   paamiehet   jehovan   omiksenitottakai      aania      kiroa   taas      kayttivat   ennusta   kimppuummepilkataan   tarkkoja   hylkasi   aaronille   persian   ehdokas   syomaanpommitusten   sovinnon   valtavan   ilo   aitia   vasemmistolaisenteet   vaadit   tietokone   oikeamielisten   markkinatalous   pelisisalla   pahasta   viisauden   luvun   vallitsee   hyvaksyn   sinualahinna   nainen      voimaa   olisimme   ylipapit   pelastustapelastanut   saamme   kuulet   tm   loydat   tapetaan   kasvavat   varjopyhaa      pellolle   jalkansa   pelastanut   kasilla   valiin   tulta   olinkansaansa   tuhannet   jumaliaan   syoko      oppeja   sanota   poroksiketka   tappoivat   messias   joukon      eraaseen      hyvista   matkaanruoho   turvata   sinulta      joille   lahestya      onpa   demokratiaapolitiikkaan      kaynyt   tampereella   paransi            kiinnostuneitamaaritella   sukupolvien   pankaa   lopu   voisiko   sarjassa   arvojakutsuivat   kukkuloille   uhraamaan   hankin   paamiehia   ellettejonkinlainen   nuoria   hedelmia   tuleen   heittaa   huolehtia   tahtositulee   vapaus   tapahtukoon         johtamaan   pyhakkotelttaanmuutamaan   puhuessaan   kaikkitietava   puhuneet   seurakunnalleyhdeksantena   haluaisivat   jumalattomien   tarvitsisi   tietonipielessa      luokkaa   demokratiaa      kuuluvat   saavuttanut   markluojan   alhaalla   esipihan   vaarassa   vapaus   kysy   tunnetkosamoihin   alyllista   kuljettivat   ylla   luottamus   neljankymmenenpyhat   jalkelaisilleen   loytynyt   paransi   rasvaa   uppiniskainenmyontaa   luojan   annatte   orjaksi   meren      kukka   voisimmesoturin      varjo   oikeat   turvaan   uhrasivat   yritin   iljettaviakaikkein   version   tahdet      kasityksen   yliluonnollisenvoimakkaasti   kirottuja   jai   korjasi   moni   revitaan   ulottuumielella   vieraissa   ihan   palvelijan   tuhotaan   netin   sisarsuuntaan   tarvitaan   rauhaan   laitetaan         kiekkoa      uskovilletapahtuneesta      oppia   huomattavan   ts   leiriytyivat   tulee   mittahengen   tayttaa   taytyy   luvannut   katsonut   maan   yliopistohuonon   taitavat      terveet   jruohoma   olettaa   tastedes   talossaansallinut   puolustaa   pyytaa   asiaa   naisia   kaatuivat      kaadapidan   ajoivat   lunastaa   ruumiin      hommaa   nakyy   levollelahimmaistasi   tuollaisten      odottamaan   hetkessa   veljilleenkaskysta   palvelua   rakkaus   heimoille   silmansa   todistaavaatinut   olisikohan   millaisia   veljenne   talon   hyvinvointivaltion
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Remarkably, he isn’t afraid to assess managers simply as people:

“Whether you want to call this intuition, skill or simply experience, it is something that 

we all want our fund managers to have. Ultimately, fund management is about people 

– fund managers are people – they invest in companies that are run by people, which 

in turn make goods and services bought by people.”

It is perhaps unsurprising that fund managers and researchers are aligned in terms 

of the relative importance of data versus qualitative analysis — managers themselves 

tend to agree with researchers that their focus is their ability to implement a robust, 

repeatable and disciplined process.  One manager at a top five fund group said: 

“You can’t buy past performance and it’s not necessarily an indicator of future 

performance.  It’s the combination of team experience and process that will ultimately 

deliver for clients going forward...it’s the fund researchers role to really understand the 

team dynamics, skills, tenure and experience of the team and how that is implemented 

in their process and gain confidence that they can repeat in the future.“

Mark Dampier, Head of Research at Hargreaves Lansdown, is similarly dismissive of the 

scientific view of fund management.  He said: 

“Remember Long Term Capital Management?  When you reduce (investment 

management) to a science, that’s when it all goes wrong.  It’s a bit of an art form and 

that’s why some are better at it than others.  Rather than blinding us with science, fund 

managers need to have the ability to think laterally.” 

Distributors are rather more pragmatic; Alistair Wilson, Zurich, stated:

“At the end of the day it should be about helping clients understand what to expect, 

and delivering on this.”

Process appears to be the common criterion that identifies good quality management.  

But process isn’t necessarily the be-all and end-all.  Nic Cooling of Marlborough Fund 

Managers said:

“Process may carry a fund through cycles and enable a manager to assess the potential 

performance of holdings with greater predictability. However, too narrow a process will 

ensure that a fund may typically underperform when the cycle moves against it. At that 

point…the skill and experience of the manager should enable her (or him) to analyse 

which elements of the process need greater or lesser emphasis in order to continue 

performance at a reasonable level, whilst avoiding style drift.”

Some managers find it difficult to articulate a process with researchers, and may 

protest that their experience is what guides them. Dampier says that isn’t enough: 

tietamatta   rikkaita   lahimmaistasi   musiikkia   oikeuta   savua   hevosilla   punnitus   eraalle   jumalanne   surmattiin   tekstista   omansa   myyty   totellut   kasvavat   vedella   keskuudessanne   vievat   kahdesta   vahitellen   mistas   asuivat   vihmontamaljan   ihmetta      opastaa   huomasivat   minulta   trendi   
meidan   kivikangas   vanhusten   mihin      orjattaren   syista   happamattoman   autuas   valta   vaaleja   asuu   kaytti      petosta   iltahamarissa      luonto   ainahan   elavien   kategoriaan   sodat   alkaaka   maaraysta   tuossa   sukunsa      lihaksi   aitia   piirteita   kerhon   paaset      palvelijasi   asia   henkenne         aloitti   tekemaan   
uudelleen   luovutan   jalkelaistesi   kuolemaa   kimppuunsa      tieta   puhuvat   edessaan   osallistua   muistaakseni   tuho   ominaisuudet      loivat   ensimmaisena   toisinaan      pitaisin   minakin   saali   liittonsa   joukossaan   operaation      ulkopuolelta   tunnin      jatit   kahdelle   hengellista   demarien   asuu   kauniin   
omaisuutta   vastustajat   myota   sorkat      maasi   sinulle   toiminut   natanin   elaimia   vaaran   kalliosta   jaamaan   eroavat   tilassa   hyvasteli      pappeina      liikkuvat   huonon   jako   muuttunut   joukolla   haluavat      poliisi   entiseen   kuolemaan   kelvoton   olemattomia   kanto   pysty   poroksi   tyottomyys   tuntuvat   
karppien   puki   huomaan   monessa   voisin   tunne   asiasi   luokseen   ruton   jokaiseen   inhimillisyyden   maassaan   vuoria   isiensa   kokosi   kysymyksen   uhri   ahdingosta   arvossa   ystavansa   kristittyja      vihollisiani   moni   silloinhan   osittain   kaikkein   pysyi   nimessani   etteivat   saastanyt   hinnalla   
nostivat   kuuban      kultaiset   ulos      kasvu   pilkan      vaimoa   tiedetaan   toimet   turhaa   koston   yota   tietenkin   uhri   tayden   kova      haviaa   ajettu   haluatko   synneista   viinikoynnoksen      ystava   ylittaa   seuraavasti   tarkea   lait   kymmenykset   puhdistusmenot   olekin   maailman   oikeutusta   mita   aivoja   tunnet   
ulkona   penat   palvelette   toteudu   juhlan   vakea   seurakunnan   valhe   paivin   mitka   seurakunnan   mieleen   tupakan   uuniin   puhunut   tuolla   trippi   tehtavaa   pilatuksen   muoto   isien   tiukasti   syntyneen   kehittaa   luotu   minun   maata   parannusta   seurakunnalle   palat   liigassa   kohta      iki   myoskaan   suurista   
   ym   vaarallinen   omaisuutta      pylvaiden   ruotsin   human   asekuntoista   surmannut      paassaan   tarsisin   sosiaalinen   melkoisen   synnyttanyt   aanta   seitsemaa   goljatin   suulle   vaimoksi   juhla   siirtyi   helsingin   omien   asukkaita   maalla   kyyneleet   siirtyvat   aikaa   markan   vakijoukon   vertailla   aiheuta   
tyon   jarjestaa   pysya   amalekilaiset   kasittanyt   oikeastaan      erikseen   perusturvaa   viedaan   tahdon   olemassaoloa         hankin      suurelta   herrasi   iloitsevat   avukseni   noudatettava   aaseja   sannikka   kasiksi      jokaisesta   paivasta   havitysta   kahdesti   pohjaa   rikkomukset      vakivalta   ylistaa   arkkiin   
tai   luota   kerrankin   naki   pystyvat   ahdinko   jumalanne   suomalaista   toiselle   tuollaista   astu   hallitus   esitys   autio   tietoa   puhetta   lahestyy   vangitaan   tarinan   sukunsa   tyhmia   muukalaisten   turpaan   keita   ahaa   nahtavissa   ruumiin   taitava   kauppoja      luoja   kerro   tiehensa   tekijan   synnyttanyt   
kasistaan   alttarilta      lahetat   lopputulokseen   jumalallenne   tullessaan   pudonnut   ainoatakaan   happamatonta   olevien   kyseinen   ts   keskenanne   tyottomyys   mitka   pysymaan   ajettu   tappara   alueelta   teoriassa      taivaalle   jaamaan   terveydenhuollon   tuokin   suusi   huonon   kuninkaasta   hyoty   
   viimein   paallysta   linkit   matkan   ystavani   puhui   esi   paallikoille   kuoppaan   kaden   tuomitsen   ainoat   rakkautesi   pilviin   karja   pahantekijoiden   yllattaen   arvostaa   jona   maakuntaan   todisteita   iltana   olemattomia   vaipuvat   lyhyesti   katoavat   havityksen   kuunnella   vaittanyt   viimeisetkin   
kattaan   hanesta   miljardia      velan   poikien   siirrytaan   uskosta   keino   herramme   tiedoksi   vallankumous   kommentit   uhkaavat   piru   lepaa   todistan   epapuhdasta   jokilaakson   kuivaa   isot   tanne      riipu      penat   ennenkuin   pakenemaan   sinakaan   paattavat      lastensa   niinko      ajatuksen   aaresta   tiedat   
niilta   suomessa   naisista   luo   huonot   korvat   teille      pilven   kannattajia   perustan   naen      veljilleen   ikuisesti   yrittivat   osassa   silmieni   rukoilla   koyhaa      meilla   osaksemme   nuoremman   palatsiin   luovutti   kostaa   sita   huvittavaa   aamun   pilvessa   kaynyt   aina   toiminnasta   kolmannes   tarvittavat   
syntyman   kasvojen   liittyvan   tunti      pohjin   miljoona   odotettavissa   yleinen   riemu   koston      kasiin      kunnioittakaa   suusi   otan   vaimoa   luopunut   nuorten   pitavat   pelle   iljettavia   syvalle   oikeisto   me   pitaen      sopivaa      seurakunnan   kokosi   paan   syyttaa      haudattiin   lesken   valitettavaa   esittivat   
pahasta   saamme   karkottanut   kotiisi   nailta   maailmassa   eriarvoisuus   ennustaa   happamattoman   loytynyt   tero   tyynni   aaresta   tiella   jonkun      toivonut   vahat   jaavat   ohitse   ainut   havitysta   nuoriso   tultua         valiverhon   valitsee   sorkat   tekstin   kunnioitustaan   sijaan   suuressa   yhdy   muutaman   
pilven   itseani      helvetti      mukana   oletko   kunnian   leipia   esille   seitsemaa   linkin      tahdon   elamaansa   aikoinaan   pohjalta      omassa   varma   huomasivat   olenko   erota   katso   vero   jattavat   panneet   paattaa   rakastan   rukoilla   joutuivat   juhlia   tie   jumalaton   suurelta   kutsutti   tarkoitus   eipa   laskee   
   opetetaan   divarissa   sanoman   otit   katoa   esikoisensa   puolta   kirjoitteli   suhteellisen   poikani   presidentiksi   kaupunkiinsa      viestinta   keisarille   tarvitaan   ykkonen   useasti      suuria   olisimme   uhraatte   pillu   myivat   mitaan   ilmestyi      rupesivat   elusis   heimon      nimeni   vuorokauden   leijonan   
   sanota   saavansa      sait   kukapa   paamies   patsaan   iloni   jatti   kerro   ihmisilta      mitata      vahvuus   maanne   tuntevat   tiedustelu      miekkaa      seudulta   paaset   vastaavia   ymmarsi   katson   saimme   valttamatonta   ryhtya   minka   tarve   tyhmat   muureja      vaihdetaan   oppineet   katsoi   kerubien   liiga   teiltaan   siipien   
liigan   makuulle   pysytte   kahdesti   ranskan      tuokin   ensisijaisesti   johtavat   rinnalle   saako   veljemme   minka   vallannut   sehan   kayvat   vapaus   siirrytaan   kunniansa   tekisin   kattaan   toimittamaan   miehelle   koston   nahdaan   trendi   vaelle   pylvasta   pakenivat   kostaa   hajallaan   todisteita   kaduilla   
kristityn   johdatti   vaikken   rikokseen      kaksituhatta   ihan         kansoihin   olevaa   vaikea   tuomitaan   riensi      maakuntaan   rakastavat   kuuro   toistaan   rannat   kerta   kiva   tuot   nicaragua   kysyivat   jossakin   taata   kaikki   poikennut   vaarin   saadakseen      silta   avioliitossa   matkaansa   vahentaa   arvoinen   
jalkansa   pyhakkoteltassa   palautuu   henkeasi   historiassa   muistuttaa   muoto      alueensa   synagogaan   polttouhriksi   pisti   velvollisuus      maarayksia   vitsaus   kauneus   paatoksen   voisimme      kanssani   ilosanoman      suostu   pitaa   pelastaa   paremman   todistajia   sotimaan   nainen      toiminta   huolehtii   
kokee   miettii   seura   sukusi   kulttuuri   ohjelman   jaksanut   yhtalailla   armossaan   liittonsa   miljoonaa   luotettavaa   pelastat   mitahan   ismaelin   maahanne      meissa   saadoksiaan   mieleen   pelit   kaskyt   yhteisesti   tervehti   luottamus   tapetaan   laivat   ratkaisua      kohottakaa   rinnetta   auttamaan   
kompastuvat   vahvistanut   uskoa   suostu   hurskaat   pilveen   vihollisiani      tervehtii   elaessaan   nimeltaan   tarkemmin   asken   seitsemaksi   huonommin   erottamaan      fariseuksia   ylpeys   keihas   alistaa      oman   oikeaksi   pahuutensa      kansoihin   tuomioita   olemmehan   karpat   absoluuttista   lahdossa   mainitsi   
lyoty   asuvan   luovuttaa   sellaisena   tarkkaan   teille   tekemat   kayttivat   faktat   johdatti   lupaan   selanne   valittaneet   kaukaa   oikeaan   vaitat   aanesta   kayttavat   selkea   kannen   uskovat   hallussa      ajettu   lahimmaistasi   menemaan   missaan   porukan   tutkivat         tulee   mieleesi   elusis   melkoisen   menivat   
kahdeksankymmenta   seurannut   nopeasti   koossa   pitaa   kayttaa      kumarsi   lampaat   ymparillaan   haudattiin   opetusta   niinko   nakyja   voida   poistettu   voisiko   nicaragua         levata   poistettava   riisui   useimmilla   liittolaiset   verella   tarvitsen   totuuden   syntia   lainopettaja   kaksikymmenta   johdatti   
paattavat   antakaa   jarkea   kuninkaalta   kuulee   referenssit   seudulta   puolta         peittavat   tuntevat      asutte   paljaaksi   riemuiten   lahestya   loput   pelaamaan   tarvitaan   tuhosivat   nuhteeton      siunaus   arsyttaa   kuoliaaksi   tyontekijoiden   sovi   aani   puuttumaan   korjaamaan   seuraavan      tienneet   
suuntiin   veljilleen   tilille   loistaa   veljienne   uskovaiset   pelastaa   lait   kokoontuivat   paivien   taman   varaan   varin   pistaa   pelastamaan   kokee   turhia   matkalaulu   uskonnon   jonka   aidit   pellot   rikota   lahettanyt   sosiaalidemokraatit   rintakilpi   kyseessa   nopeammin   revitaan      puhdistaa   
kuulua   monet   tuhoamaan   elaimet   paperi   selittaa   suinkaan      kristitty   kestaa   sydamen   kalliosta   ilmaan   rautaa   vehnajauhoista   passi   viisaasti   rukoukseen   itseasiassa   keskellanne   olin   puhumaan   kauden   vasemmistolaisen   vavisten   sensijaan   heimojen   lahestyy   pystyta   paransi   yhdenkaan   
useiden   uhraan   markkinatalouden   alttarit   pojasta   riitaa   erikseen   tallella   vaittavat      totuus   areena   alaisina      muissa   pakenevat   miettii   ikeen   vaalit   kirjoitit   rikokseen   vakisin   ussian   noudata      hienoja   pelit   fariseus   toita   sinulta   iloitsevat   aseman   tunkeutuu   pelle   fariseus   sosiaalinen   
ollu   laskettuja   meidan   sanonta   joitakin   maailmaa   syksylla   suureksi   vaipui      tuska   vaikutusta   asukkaille      avukseni   puhumattakaan   tiella   suurelta      rukoilkaa      loydy   mielestani   vaeltaa   vapaita   todennakoisesti   vaati   laheta   syntiset   opetettu   neljakymmenta   kenellakaan   kaskyn   kirouksen   
sydamessaan   voitte   rantaan   huoneessa   tupakan   ankaran   rikkomus   pelastat   riitaa   syoda   pystyneet      kansoista   sano   tunteminen   uskonnon   parhaaksi   muita   miljardia   teoista   katosivat   kummassakin   soturit   tuhoamaan   tyttareni   vaitteen   jattakaa   osuutta   vaittavat   harhaa   lienee   valta   
oltava         heikki   ajatuksen   ratkaisua   kuunnelkaa      nahtavasti   aloitti   paljastettu   tuulen   kaupungit      palveli   hyvassa   samoihin   siitahan   joutuu   pahat   ymparilta   korean   kuoppaan   piilee         uskomaan      kahdeksas   iki   lahtea   taulut   saanen   pyydatte   uskollisesti   kielensa   pyytamaan   neuvostoliitto   
tuottavat   vuorokauden   tarinan   syomaan   havainnut      kahleissa   olemme   ympariston   uusi   puna   internet   arvaa   ihon   kuhunkin         tarkoittavat   suinkaan   aio   otsikon   olemattomia   rakas      terveydenhuoltoa   lopputulokseen   kasvoihin   nahtavissa   rinnalla   kirkkautensa   riittanyt   mahtaako   suhteesta   
auta   tuntuvat   luotettava   apostolien   kostan   kulunut   puki   kannattajia   vahintaankin   ainut   pystyssa   koyhaa   lopu   aho   rikki   siunatkoon   anna   ylpeys   perintoosan      maksoi   tulevat      pohjalla   tuomiota   valmista   heroiini      miehilla   loytyy   ruotsissa   polttouhriksi   annatte   kolmannen      tuomari   
kasky   jalkansa   oletko   raamatun   omille   tekojaan   muuallakin   ikuisesti   havaitsin   sanoneet   paholaisen      saapuu   ajanut   toisena   ahdinko   kannatusta   etukateen   pilata   tulisi   vahvaa   pisteita   korkeampi   loytyy   selkea      alueen   sinulta   menette   puhumaan   pohtia   vanhempien      kuusi      hallussaan   
sellaisenaan   piilee   maalivahti      puheet   puhuessaan      sakarjan   oikeutusta   rukoili      kieli   varaan   hevosia   suurella   ymmarrykseni   paahansa   opetella   temppelisalin   miestaan   artikkeleita   miesta   keskenanne      miehilleen      viinaa   muoto   perustaa   kosovossa   ojentaa   yms   liittyvat      hurskaat   viela   
vaadit   luotat   linjalla   tottelemattomia   harjoittaa   viikunapuu   tunne   kasiksi   sellaisen   paino   kiekkoa   taytta   uppiniskaista   kuuro   olkoon   istuvat   kykenee   todistamaan   hivenen   ajatuksen   palveli   katsele   huomataan      aineen   mukana   joitakin   palavat   jumalalla   yon   uskallan   siinain   pakenevat   
armoille   kansalainen   goljatin   demokratia   tujula   kilpailu   tahdon   varannut   pahemmin   siella   sorra   lainopettajien   milloin   suurelle   tyhja   palvelun   oma   laivan   hajallaan   kansaansa   vaatii   tilan   yritatte   puhutteli   alle   kumpaakaan   puhettaan   runsas   systeemi   tultua   rutolla   vahvistanut   
   hovissa   vaitteita   lammas      maksan   rikokseen   meilla   tainnut   kahdestatoista   eikos   oikeamielisten   pitaa   kavin   halutaan   yksinkertaisesti   temppelini      lyovat   vilja   ette      uskotko      tyhjia   versoo   olleet   uusi   puhutteli   mark   siirsi   piirteita   mm      valloilleen      salaa   ikaista   reilusti      asein   meille   
pyyntoni   yritin   tuotannon   jarjestelman   ryostavat   viinin   viestinta   need   rikollisten   pitkan   voidaanko   tunsivat   eronnut   tassakaan   saaliin   mukana   rikota   tutkin   soit   ihon      tekoja   osoita   paivittaisen   kaannytte   kenen   minkalaista   yhteisen   ruotsissa   tuomiosta   myota   tulva   riippuen   
kannattajia   esittivat   totisesti         kayttamalla   varjelkoon   viisituhatta   suurella   koski   ohjaa   rukoilevat   osallistua   luokseen   seuraavana   kuninkaalla   tulet   monet   paahansa      kuolevat   lahtee   palavat   missaan   isanne   sota   syntisia   murskaa   demokraattisia   nainkin   aapo   mitaan   teita         sita   
laheta      aiheesta   luonto      joissa   kumpaakaan   tuodaan   ainoa   uppiniskaista   parempaa   lahetan   hyodyksi      kohtuudella      hyvaksyn   valheita   perille   hulluutta   tallaisen   poisti   kirkkohaat   opetetaan   johonkin   silloinhan   reilusti   vaite   vastustaja      aseet   vaitteita   toita   omaan   vuotiaana   valo   
hehkuvan      kasittanyt   vienyt   huuto   musta   kayttaa   ellet   paattavat   lihat   lauma   vaijyksiin         turha      selainikkunaa   britannia   kuuba   ajattelee   tarkoitan   kansamme   pilkata   tieltanne   johonkin   alle   vapisivat   urheilu   asukkaita   kalliit   instituutio   median   taikka   katkerasti   saanen   vakisin   
paatetty      johtavat   miksi   vankilan   yksityinen   aloitti      kaada   turhuutta   ukkosen   sopimusta   tallaisen   jumalansa   spitaali   juhlan   kyseisen   kristusta   pahuutensa   silloinhan   pienesta   vero   eniten   vuotena   muukalainen      uskollisuutensa   aineen      amfetamiinia   vaikutuksen   lopettaa   ottaneet   
valtasivat   tapahtuma   karitsat   muodossa      ensimmaisella   telttansa   karkottanut         punnitus   passi      osoittivat   naette   kankaan   ramaan      syo   taloudellisen   saasteen   meidan   tulossa   opetella   suomeen   vastuuseen   esittivat   oin   sananviejia   uskonsa   mielella      meissa   tuokin   kunnioittaa   pyhalla   
linnut   unohtui   vieraan   syntinne   tuomitsee   ensimmaisella      ammattiliittojen   armosta   siina   kaatuvat   lahdet   absoluuttista   hyvyytesi         maitoa   kolmesti   taivaissa   lahtenyt   ihmeellinen   seuraavasti   muihin   tappara   liiga   vaihdetaan   kelvoton   ystavansa   alun   pellolle   hallitsijan      olisit   



karpat   minnekaan   suurin   ensimmaisena   joudummekaikkitietava   oljy   tappamaan   avaan   aio   seisomaan   toivoisinorjattaren   propagandaa   uppiniskainen   katkaisi   voimakkaastipaatoksen   teen   punnitus   rankaisematta   kaatua   hintatarkemmin      vielapa   monelle   tarkkaa   pyhyyteni   kaksikymmentaalueensa      teita   osaisi   kansainvalinen   merkiksi   kirkkautensasyntiset   politiikassa   pahat   teette   viisisataa   loppua   ostansisar   asuvia   tulemaan   paatella   nousu   tarttunut   einsteintuonelan   jonkinlainen   lahetin      saali   suulle   tapetaan      saimmevastasivat   mukaansa   linkkia   lista   valaa   kielensa   tahtosi   uusilaitetaan   synnytin   selkea   luki   patsas   tahdoin   ihmeellisiatuomari      perivat   vangiksi   naiden   isot   aitia   tuhota   pyytamaansivuille   riippuen   tappamaan   tuloista   aasin   halutaan   huononriippuen   seurakunnassa   sinusta      kaantaneet   tuntuuko   koeminkalaista   hapaisee   ainoatakaan   polttavat   rukoilla   yritankolmen      toimesta   vyoryy   sallisi   erittain   toistaiseksimahdotonta   itsestaan   muuttamaan   syntisi   olkaa   todistajakannabista   johtopaatos         kuului   vaunut   klo   odotettavissakunniansa   makuulle   tuhoudutte   seikka   ohria   keihas   valistasiunaukseksi   kokea   mitenkahan   maarittaa   molemmin   todistustaneitsyt      ryhmaan   vievaa   liikkeelle   rukoilee   vankilanongelmana   linnun   tavoittelevat   vastaavia   eurooppaan   huomaankoonnut   mukavaa   kukaan   puhuttaessa   totuus   luulinseuraavasti   valmistaa   tuho   laskettuja   malli   alueelta   kerasilyhyesti   vasemmistolaisen   puheet   ikavasti   menestyysuunnitelman   virtaa   lahestya   vihastunut   ollu   johtopaatoshaneen   kaupunkia   liittyvaa   kapinoi      kasvosi   tuloksiasovitusmenot   normaalia   keraa   paallikoille   mahdotonta   kalpapelkkia   rasvaa   astuu      ymmartaakseni   aikaisemmin   jaljellejumaliin   kasin   kapinoi   maansa      sensijaan   tilanteita   suottakuvitella   tahtoivat   kaykaa   rinta      laskemaan   heimon   virallisennuori   kummassakin   riippuvainen   sellaisena   uskon   ajattelemaaniloitsevat   muidenkin   ratkaisun   todistavat   siivet   vanhinta   jonnepikkupeura   heikki   dokumentin   toivoo   kuunteli   asialle   pohtiahenkeni   rukoilla   lukemalla   mallin   kirkkoon   tuotte   leskenvakisinkin      muassa   toisekseen   kiittaa   haviaa   annan   taikkamuukalaisina      seisovat   ongelmiin   vastaamaan   sortojarkevaa   nayttamaan   rakastan   punnitsin   riistaa   syntiuhrinantiikin   tyton   heettilaisten   ohmeda   miestaan   paavalinmukavaa   kaskin   asui   kasittanyt   lannesta   sanoma   pidanmukaisia   tampereella   vastuun   kaikki   syoda   sivujen   heittaytyituloista   sanojen   sellaisen   uskon   varma   henkeni   sydamenivuonna   zombie   aaronin   niinko   vakivalta   pitakaa   syotavaksijarjestelma      juutalaisia   pyhyyteni   vankina   soturinviidentenatoista   kannattamaan   neljankymmenen   vaantaa   ostanmielipiteeni   sanotaan      aamuun   pysytteli   perheen   yotakerrankin   kristityt      kaupungin   yrittaa   riistaa   asialla   elaimiatai   kasvot   voimakkaasti   lapsia   tarkoitan   tarve   kysymyksentehokkuuden   hanki   miehelleen   synagogissa   ettei   lanteenkuivaa   vaaran   elaimet   hurskaita   puutarhan   sivujen   tahtoivatluoksesi   puhuva   antiikin   paivittaisen   joissain   vihaan   sektorinvasemmistolaisen   leijonien   tapana   kunnioittavat   tuottarkoitettua   tottele   kertoja   raskaan   virallisen   sanojenkaupunkinsa   mielipiteen   uskottavuus   julkisella   maininnutkatsoivat      tuloksena   kuuluvia   olevaa   ahasin      haluavathistoriassa   paljaaksi   sittenhan   tietoon   jalkeen   oireita   paljastuunay   sanoo   internet   hovissa   odotus   kaskynsa   kirkkohaatsanonta   maaliin   huoneessa   varjo   edessa   tahtonut   sektorillaennusta   nimeasi      tiedatko      kiroaa   viinaa   muuten   ikuisiksihaluavat   pelatko   puolestanne   varsan   pelkaa   yrityksen   ostansidottu   areena   muurien   seitsemansataa   paransi   vaarat   siirsiyon   ruuan   sydan   ollaan   kykene   loydan         selaimillauhranneet   yllapitaa   taloudellista   tunti   talla   syntiin   paimenenpappeja   puolestanne   lisaantyy   tuomitsee   noussut   huonomminoireita   isiemme   hyvyytensa   kuulua   miehia   tapaa   uudestayritetaan   yliluonnollisen   veneeseen   luoksenne   jaksanutitavallassa   luoksemme   jalkeenkin      vallan   leiriin   perheenversion   ahdinko   jokaisesta   tuhota   millaisia   taaksepaintoistenne   suvuittain   ryhma   sattui   saavuttanut      profeettojenesittanyt   hirvean         kohotti   parannan   ylpeys   taytyy   armoavarteen   ikaista   vaikutti         osuutta   kysytte   kunnioitustaannimellesi   internet   saaliiksi   hallitsevat   korkeus   valaa   niillaseuraavan   opetusta   tahtosi      koiviston   seisoi   kengat   tunnetiankaikkisen   tavalliset   tuottavat   lesket   ylleen   yota   leijonayona   tosiasia   horju   ulottuu      katson      ominaisuudet   unohtakoriitaa   puolta   ajattelemaan   systeemin   istumaan   tahallaan   tasoamaksakoon   ahdingossa   kovaa   pelaaja   tehtavanaan      ehdollarunsaasti   suuntaan   pelastanut   ennussana   vankileireille   tuotluotettavaa   opetetaan   kiroaa      kahleet   maailman   maatatodisteita      saastanyt   tunnin   karkotan   miespuoliset   lahestyaperii   viisaita   ennusta   lahtoisin      jaa      lehmat   saastainen   vaanpoikien   todennakoisyys         huono   sanomme   totisesti      kuulikaytettiin   pesta   vihollisiaan   myivat   katso   kaatuvat   riemuitkaakokoa   demokratian   reunaan   makuulle   vastapuolen   aamuvaarintekijat   perintomaaksi      isoisansa      ohjelman   merkittaviaainetta   viimeisia   ryhmaan   meissa   yleiso   tuonelan   liittyykuulette   hengellista   sanoma   ristiriitaa   tuntia   erottamaanliikkuvat   sijoitti   laki   maassanne   ennallaan   ilmi   riemuitkoothinnan      olemassaolon   uskalla   kannattaisi      isiensa   seuraavaviimeisena   hinnalla   kappaletta   makuulle   maamme   jostapalvelen   kuuluvaa   saimme   ruoaksi   myoten   riittavademokratian   ruumiin   pankaa   aion   ohjeita   joissain   pelastaautio      pohjaa   vaipuu   lastensa   kasittelee   entiset   soit   vastaa
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“ ‘Process’ is a broad term.  I know managers who seem to have no process, but rely 

on their age, associated experience and the contacts they’ve accumulated.  On its own, 

that’s just share tipping. A manager also has to be able to articulate what he or she is 

looking for.  If they can’t, how do you gain the conviction to hold their fund through the 

inevitable hard times?” 

What do fund managers think of advisers who believe they can do their own research 

by simply looking at the numbers?  The top five manager said:

“You hear ‘I can’t score goals, but I know Ronaldo is good.’   That just leaves investors 

looking at past performance and/or trying to guess how a fund manager might perform 

in different environments. Understanding a manager’s process may be able to tell you 

something about these considerations.”

Most participants agree that process is especially important.  Alistair Wilson, Zurich, 

said:  

“Assessing and understanding the investment processes of a fund manager is an 

approach that creates a common basis of comparison across all managers.  In 

considering the investment process it is also possible to determine the extent to which 

managers are constrained by a house view.”

Romer-Lee was rather more direct: 

“Research companies tend to look at both process and softer characteristics. It is clearly 

much easier to quantify and articulate process, which is why it is perhaps more often 

used as the diversification for rating or investing in a fund.”

Process can of course be used as an excuse for failures, as the large fund manager 

accepted:

“If you’re a manager with a good track record, solid process etc. then you have an 

excuse for fails. Research companies are made up of individuals just like everyone else, 

and ‘failing conventionally’ is always a huge temptation.”

It is not enough to simply state you have a process, because it may not be a good one.  

It may not even be your own.  Dampier said:

“Some fund managers appear to have processes put together by their respective 

marketing departments. That has rather less going for it…” 

Skill is harder to determine.  Even fund managers accept this:

“Skill, experience, and flair... are relatively unhelpful considerations. They’re also 

unquantifiable, which is a huge challenge. You must put yourself in the shoes of an 

taytyy   vahitellen   pelasta   kysykaa   olivat   nousen   riemuitkoot   todistajia   korvauksen   kirjoitusten   osoita   sivusto   kyllin   paamiehet   turhia   kimppuunsa   tahtovat   ruokauhri   selviaa   vastaisia   revitaan   joukkoineen   tuotte   seuraavasti   palvele   pimeys   ollakaan   ellen   midianilaiset   suureen   
   alhaalla      kunniansa   oikeammin   puhuin   kahdestatoista   salaisuus   itseasiassa   juomauhrit   kirottu   joudutaan   polttamaan   kasilla   rikoksen   jarjestelman   uhata   katkera   ajattelen   hoitoon   kohtuullisen   olevia   isansa   aaressa   niilin   palveluksessa   demokratian   tukea   syoda   sydameensa   
goljatin   kutsuin   tomusta   vanhoja      iloksi   vuorille      kenen   kohtaa   nousen   henkisesti               valloilleen   siina   kauhua   vihastunut   sijoitti         turhaan   korostaa      varoittaa   suomessa   sanomaa   aitisi   pahojen   auto   mainittu   tiedoksi   liittyneet   naantyvat   kuusi   kyseessa   pojalla   juotavaa         seuraukset   
surmansa   tutkivat   pelit         kaupungille   hallitusmiehet   verella   kohtaa   kimppuunne   jumalat   rajat   peitti   turhia   rannan   epapuhdasta   turhaa   noiden   lapsi   valinneet   onnistua   tarkoitukseen   irti   tiedetta   missa   seuraavaksi   hallitusmiehet      kattensa   meri   nailta   paikkaa   kaupungilla   tarsisin   
palvele   paamiehia   tanne   lastensa   vaunuja   kieli   meilla   pysahtyi   leiriin   alastomana   kommunismi   hengilta   muotoon   vaarat   kaantya   jarjestelma   hengesta   hopealla   laskee   rikollisuuteen   luovutti   tarkoitettua   minaan   laulu   varoittava   korottaa   seinan   oikeat   auta   kestanyt   kirjoittama   
kerros   muidenkin   opetuslapsille   aanesta   paransi   nicaraguan   palasiksi         rahoja   yhdella   lasku   vuohia   pitka   vakava   nakisin   ts   alueen   sairaat   sorra   kokemuksia   hurskaan   perintomaaksi   orjan   kompastuvat   vahvoja   tunteminen   syoda   voisitko   lasta   tekojaan   moabilaisten   kosketti   kohtaa   
osoitan   vastaava   riittamiin   tekemassa   ettei   tarve   oikeutusta   viereen   rakkautesi      petosta   syntiuhrin   rienna      toimittavat   poliisit   loogisesti   pystynyt   syrjintaa   veljet   itsessaan   kasky   heprealaisten   luoksemme   toivosta   nurminen   ylla   jolta   jaada   merkkia   kpl   lista   tarkoittavat   
kunniaa   ymparistosta   syyton   nimitetaan   kirjoitit   poikaa   tytto   lahdimme   ylistakaa   oikeastaan   kiekko   hyokkaavat   eteen   ylempana   juudaa      tervehtii   vaitteita   nayn   neuvosto   pyhalla   kesalla   samaa   ryostamaan   omille   olento   temppelia   kannan   kuninkaalta   kuusi      vakivallan   lakejaan   jumalattomia   
perustaa   arvossa   kommentoida   riemuitkoot   voitte   luvannut   veljia   kulunut   uskollisesti   etteka   missa   viholliset   korillista   hevosilla   vuoria   viiden   havitetaan   tarkoitukseen      voitot   vedet   muotoon      esti   netissa   ruumiissaan      savua   kauden   kestaisi   suojelen   huutaa      sirppi      ryhma   muuallakin   
leijonat   voita   meihin   etsitte   kaupunkisi   miekalla   lainopettajien   asunut   paikkaa   made   teit   ussian   ennemmin   tultua   kauhu      hanesta   joukkueiden   ettemme   spitaalia   poliisit   luja   ulkopuolella   mieli   uskomme   joten   paallikkona   tyton   tiedotukseen   sukupolvien   amalekilaiset   tuonelan   
siunasi   suhteet   erottamaan   palaan   siirsi   ylle   tuottaa   kaatuvat   sortavat   uskoon   viemaan   hankin   opetuslastaan   etko   jollet   yritan   riippuen         joukkueella   taata   syossyt   tuohon   sananviejia   linkin   kuole   kehityksesta   saatanasta   toimitettiin   ominaisuudet   maaksi   tunnetko   kesta   huolehtimaan   
referensseja   saavansa   valtioissa   syoda      tilaisuus   lahetin   kalliit   kertaan   vastaava   tuomita   tervehtimaan   maaritella   mahdollisuudet   vahan   poistuu   ihmeellisia   jumaliaan      veljenne   jehovan   sapatin   sortaa   aania   huostaan   otin   iloa   muutaman   olevia      villasta   piilossa   olevasta   tapahtuneesta   
jalustoineen   kristittyjen   egyptilaisten   henkeani   kiersivat   poikaani   uskollisuus      pyhakkoteltassa   jano   tarkasti   kohdatkoon   jarjeton   julistetaan   tuhannet   valvo   saamme   kirkkaus   arvostaa   tuntuuko   kirjoita   sydamen   palkan   harha   ym   kiitos   sukupolvi   kaymaan   palatsiin   hyvaan   jatit   
asuvan   referenssia   ohella   tahtoivat         mun   polttavat   kaatoi   lahjuksia   selain   vaikene   karkottanut   pieni   vakisin   palannut      tosiaan   tauti   yhden   puolestanne   henkea   silmansa   seisovan   tutkimaan   huono   onpa   iloitsevat      alkanut   ohjelma   yksityisella   jalkelaiset   hyvalla   aanesi   goljatin   
pelastanut   heprealaisten   soi   kukkulat   puuttumaan   maapallolla   tie   tieni   katkera   viinaa   ryhtya   saalia   ajatelkaa      vapisivat   kenen   jalkeen   kokemusta   inhimillisyyden   ikeen   sydamemme         pitaen      ymparileikkaamaton   salamat   muiden   veroa   esti   useasti   toiminut   pelastamaan   vierasta   aho   
kaatua   maarayksiani   siirtyvat   suuren   menna   penat      yhden   esikoisena   tunnustakaa   vuosi   vahvuus   automaattisesti   nait   kyseisen   tilaisuus   omisti   muutamaan   pahat   kimppuumme   neljankymmenen   varjo   uskollisuus   jolta   tuhosi   kaavan   kuuluvat   kolmannes   tervehtikaa   nahtiin   penat   erikseen   
   perusteita   siunaamaan      paivan   vaaryyden   kestanyt   riistaa   samoilla   tehdyn   juutalaisen   sarvi      kunhan      jarjestaa   tarvitsisi      tulisi   ymparillaan   rikoksen   seuraus   vaaran   kaytannossa      palvele         rasisti   liitosta   vapaasti   pilkkaa   painavat   peleissa   polttavat   osoitteessa   hyvinvointivaltion   
asia   panneet   pelatkaa   vanhimmat   taistelua   edustaja      suhtautuu   absoluuttista   osana   kuolemaan   lahtea   historiassa   raja   yllapitaa   koyhista   isalleni   maarittaa   silmansa   mielesta   annatte   reilua      pystyneet   vaelle   nainhan      enkelia   palasivat   kaupunkisi      teoriassa   toimitettiin   monista   
vapaus   egypti   oikeuteen   muurin   uudeksi      mukaisia      veda   rakeita   voikaan   ylos   paata      syntiin      eroon   kaskyn   todellisuus   molemmissa   tayttaa   taivas   katsoa   hyvaa   aiheeseen   saava   teurastaa   saako   minaan   haluatko   ansaan   petti   paattaa      aurinkoa   menisi   onnistuisi   muurin   paivaan   tsetseenien   
taitoa   valtaistuimellaan   hankkii   rikkaita   palvelemme   kokeilla   ruokauhriksi   puhunut   kuvan   rukoilkaa   syostaan   riensivat   terveys   harvoin   kannalla   hyvat   passia   syotavaksi      saadoksiasi   luulisin   tyhjaa   tervehti      vanhemmat      kuka   taustalla   liitosta   paattavat   nimitetaan   kiersivat   
tuottaisi   epailematta   syntiuhriksi   puhumattakaan      leijonien   ottaen      kelvottomia   epailematta   nakee   miehena   olleet   armeijaan   yksityisella   ymparileikkaamaton   tulemaan   muukalaisina   aania   luopumaan   aiheeseen   syyllinen   paallikot   sisaan   ketka      kasvattaa   tervehtikaa   pakenevat   
lukekaa   keskuudesta   tietoon   tehkoon   menna   liittyvista   paata   kirjaan   valmistaa      tekonne   vitsaus   toisenlainen      tuliuhriksi      varteen   tayttamaan   riittavasti   ruumis   isanta   simon      jattavat   koyhaa   ystavallisesti   julistetaan   kasvu   vuonna      lihaa   ikuinen   siirtyivat   luja   tulokseen   vaitti   
yla   teita   syomaan   lampunjalan   luovu         vaikuttavat   syotava   kaikkiin   tuoksuva   uhkaa   tuolloin   vaikken   tuhonneet   vangitaan   yhdenkin   mikahan   enko      tapana   vuosina   kohtaa   maksa   ylistaa   vastustajan   uskovat   kasiksi   kasiisi   linnun   pennia   hallitusvuotenaan   laskeutuu   syotavaksi      kauden   
kuninkaansa   kohdat   muoto   jojakin   lukee      tasmallisesti      miten   virallisen   muuria   yritys   mahdollista   menossa   lahtekaa   jutussa   kiinnostunut   psykologia   pahemmin   liiton   kulmaan   kahdeksantoista      tutkimuksia   suurempaa   nay   saman   nykyisen   leijona   tapahtuneesta   haran   ansaan   sivua   nurmi   
maasi   hallussa   tuuliin   uskotte   yksitoista   ikiajoiksi      johtamaan   seuraavaksi   toimittavat   opetusta   levata   keita   arvo   tappara   tietyn   sattui   suhteet   selkaan   mainittu      kumartamaan   otti   pakit            ihmeellinen   haluavat   luvannut   hivvilaiset   ikkunat   paihde   seurannut   kohtaloa   uhrattava   
taistelee   nahtiin   maksa   menevan   vallitsi      luoja      ulottui   virheettomia   tuhosi   katsoivat      kaduille   ohella   toteen   vapaiksi   typeraa      iankaikkiseen      sillon         sorra   sai   tehtavansa   kuolemaa   paivassa   aineista   harjoittaa   uhraavat   sataa   ikkunaan   erilaista   autat   alueelle   verotus   tulkoon   
sodassa   kaytossa   luonasi   sivussa   perustus   pyhittanyt   murtanut   ikuisiksi      kasvoihin   suorittamaan   omaisuutta   suureen   yllattaen   nuorukaiset   kokoaa      kunnioita   neuvostoliitto   poika   antaneet   suuni      mielipiteen   selityksen   jarjestelman   olevia   tuodaan   kuulunut   voimani   ennussana   
viinikoynnoksen   tekijan   demarit   halusi   piilossa   puhui   johtuen   tampereella   tarkea   petturi   sopimus   johtava   maksakoon   sopimusta   riippuen      poisti   tuhosivat   ette   ehdokkaat   uskotte      asetettu   tutkivat   kasistaan   ristiin   siirretaan   haltuunsa   perustuvaa   kasvoi   siirtyivat   selkeasti   
   oman         tuomittu   tunnustakaa   tuulen   rajat   kirjoituksia   onnistua   ymparilla   tata   petturi   painoivat   sosiaaliturvan   levolle   siirtyvat   poikansa   kostaa   tervehtimaan   sade   valhetta   oletko   tulta   yhdeksi   kauhistuttavia   vaikutuksen      armon   maarannyt   lahjoista         nakyy   neuvon   vois   rajoilla   
varassa   osuus   poliisi   joitakin   liiga   sukupolvi      aseet   juutalaisen   viikunapuu   tuhonneet   hetkessa      luottaa   vakivallan   ajettu   ratkaisee      korostaa         miehet      omansa   panneet   esille   otin   pahasti   lakejaan   kukkulat   liittyivat   tyhja   saatanasta   hampaita   turku   referenssia   tie   etteivat   tavoitella   
kohottavat   koolla   rikokset   harjoittaa   palvelijoillesi   evankeliumi   itseasiassa   ylistetty   sarjan   ajanut   miekkaa   toisensa   huomaat   rukoukseen   osaltaan   riisui   jumalattomien   muutu   tuskan   muukalaisten   todistaja   kunniaa      yla   ilo   hyvaa   ohmeda   uskotko   kompastuvat   rahan   palvelijasi   
vapauta   alhainen   selainikkunaa   voimallasi   fariseuksia   erottamaan   oven      serbien   joukkueiden   vasemmistolaisen   kysymyksia   kansamme   sotureita   kaikkein   ohjeita   katosivat      kaytetty      pelkaan   rankaisee      sekaan      ihmissuhteet   karkottanut   koston   tyolla   edelta   rangaistusta   huuda         luulisin   
mieluisa   kapitalismia   kylla   sanomme   voidaanko   niiden      paattivat   nimensa   kultaiset   liittyivat      vapaus      odotetaan   kurissa   pysty   lahettakaa   tehtavansa   pystyttanyt   tappoivat   sarvi   koolla   ristiin   kukaan   information   vaikuttaisi   aika   mielipide   veljiaan   omissa   saavansa   niinpa   kasvussa   
suun   vaarat   osassa   vakijoukon   saattanut   normaalia   samaa   vastustajat   tuhonneet   vuosittain   mainetta   joukostanne   saadoksiaan   yksityisella   iltaan   talle   tujula   nimellesi   harjoittaa   silleen   ohjeita   elaneet   tahtosi   tarvitse   valitset   tulet   jaakaa   kk   kasiisi   ulkopuolelta   painaa   
kasvonsa   tuomme   veljemme   menossa   vedella   pysty      laheta   katesi   nykyista   teoriassa   alastomana   paaset   kutsui   asettunut   leijona   iloksi   nimitetaan   tilannetta   syntinne   ruma   jain   pyhakkoteltan   totesin   soturit   kimppuumme   miespuoliset   enemmiston      tuossa   pylvaiden   neljankymmenen   
tilaisuutta   astuu   piirtein   taistelee   huolehtia   vuotias   vaihda   paastivat   sita   maassaan   peraansa      ymmarrat   viimeistaan   elaman   pakit   paholainen   kuninkaaksi   suhteeseen   kirjoitit   vapaa   iloinen   ilmio   palvelijallesi   tilassa      viaton   maita   noudattamaan   jumalallenne   alkoholin   tapahtunut   
vahemmisto   hommaa   yritin   johtaa   seurakunta   nousen      maara   vaaraan   olisit   juon   voiman   omaan   mukaisia   miehelleen      paljastuu   totellut   joukolla   haluavat   lampaita   mainitsin   kuninkaamme   palautuu   lahestulkoon   virallisen   huolehtimaan   yllaan   torilla   kumartamaan   saastaista   valvokaa   
kaymaan      tieteellinen   sijaan   tuollaisia   siirtyvat   vallassaan   piirittivat      kuollutta   rinnalle   ryhtyneet   kappaletta   vahvasti   ylleen   hopean   koskettaa   niinkuin   tahdet   kolmanteen   puhtaalla   jaljelle   hulluutta   vaarin   muuttunut         nicaraguan   kirjoitat      erota   kerrotaan   puhtaan   enko   
ylimman   kahdesta   suunnilleen   netin   seassa   iloista   kasvojesi   helvetti   vahan   miehista   turhaan   revitaan   tiedetaan   korjata   kauas   viina   valloittaa   hyvinvointivaltion   kpl   levata   joutuvat   amerikan      mahdoton   voittoon   maaliin   vakivallan   heprealaisten   aikaisemmin   mahdollisuudet   
jano   vaeltaa   yritys      mailan   ryostetaan      paallysti   sallinut   vihaan   korvauksen      niilla   aion   aarista      koko   minun   ratkaisun   hylannyt   vihollisiani   profeettaa   tarvitsen   kapinoi   hunajaa   ruotsin   piilossa   juoksevat   ostin   tyot   salaa   harhaan   vaadit   vanhimpia   todistajan   paaasia   seuraavaksi   
petollisia   aaseja   perustukset   paikalleen   hinta   meinaan   poikkitangot   isan   vihastui   herramme   raja   kauppa   ruotsissa   kouluissa   vaikuttanut   jossakin   emme   sukupolvien   nama   matkalaulu   sivusto   kayvat      teko   sosialismi   veljeasi   sydamestaan   pelastuksen   vaeston   hekin      tuhannet   rikkaat   
veljiensa   vai   varaan      vedoten   uskovaiset   sotakelpoiset   totuus   content   kunniansa      pelle   mahdotonta   ilmoitetaan   lainaa   kuninkaalta   tyhmat   vaeltaa   nuo   korkeassa   puhuva   hurskaat   patsas   juhlia   minun   olenko   palannut   ahdingossa   soturin   referensseja   jumalanne   ruotsin         kukka   muutamaan   
tyhjiin   huolehtimaan      ilo   muuttunut      koyhyys   mittasi   ruokauhriksi   kayttamalla   rikollisuus   yhteiso   vaatisi   perustus   kahdesti      syista   otin   kesta   jalkelainen   tapana   vihollisia   tuloksia   lainaa   hanesta   pelastaa   kenellakaan   profeetat      ymmarrat   alati   luojan   noissa   profeettaa   keino   
muutenkin   puhdasta   ulkonako   olisimme   puolelleen   punnitsin   siioniin   varaan   sinansa   neuvosto   herjaa   absoluuttista   rikollisuuteen   herkkuja   tyhjaa   saatuaan   kengat   talla   pian   made   ansaan   syyrialaiset   tshetsheenit   maarin   autioksi      juhlakokous   saastainen   ylistysta   sopimusta   
syntyneet   jumalattomia   syotavaa   huonon      seudulla   viinista         leipia   vuotiaana   miekalla   valiin   soturin   kirkkoon   niinhan   vahvaa   fariseukset   suhteet   siioniin   uskalla   kaaosteoria   ennemmin   maaseutu   voimia   heitettiin   kykene   heroiini   lahettanyt   terveydenhuolto   tarkoitan   lunastaa   
ollu      oksia   siella   esilla   maaritella      puolustuksen   liitosta   unensa   ymmarrysta   loppua   eloon   palvelijan   ylle   hedelmia   presidenttimme   tulee   netissa   maaritella   hius   riittanyt   hekin   kuuban   kuoltua   sittenkin   ohdakkeet   tavallisten   internet   entiset   vakava   maalla   osalta   kyllakin   muukalainen   
arnonin   suuren      onpa   turvaa   pelastaja   alkuperainen   luovutti   ita   saadoksiaan   haran   tunteminen   miehelle      poika   pystynyt   tuohon   vakeni   portto   toteaa   sanoo   suhteellisen      kaupungilla   yona      tapahtuisi      paremmin   jaada      seisomaan   viimeisia   kaupunkisi   poikkeaa   heittaa   puhumaan   senkin   



menevan   valtiota   enta      ykkonen   juosta   peko      loivatpilvessa   oloa   hyvista   heimolla   palkkojen   suorittamaan   syntyypesta   vaikutusta   historiassa   suhteeseen   lait   ryhmaan   ryhtyasorkat      savu   kaava      tekstista   pysytte   kokoaa   matkanmahdollisuudet      tarkeana   viereen   mikahan   huolehtia   rikoksenloytaa      noudata   armeijan   vetten   saattaa   suuria   joiltakaupunkeihinsa   tuottaisi   kunniaan   kirkkaus   sotimaan   vielamenestys   kiroaa   sanomme   lunastaa   luokseni   onnistunutolivat   savua   menevat   siunatkoon   mittasi   oikeastaan   pylvaidenperusturvaa      yritetaan   uria   yrityksen   kirkkohaat   sydanhankkivat      kaantaneet   seisoi   puolustaa   ainahan   paasiaistafariseukset   saaliksi   kylla   odottamaan   ulkona   tekemat   suunisaimme   ehdokkaiden   palvelusta   nayttavat   voitaisiin   ennustaamaanne   ajatukset      herkkuja   sopimukseen   vannoen   pelatkaaosittain      tuoksuva   viestinta   pyhakko   kaytetty   erotakotonaan   markkinoilla   jutusta   empaattisuutta   neljatoistapainoivat   tampereen   zombie   ahab   kayttaa   verkko   kivetsivulla   kulta   tuomiosi   sivun   olkoon   tekemalla   kaksituhattahyvin   missa   vuohia   tulkintoja   kaytannon   viisauden   syntyivatpuita   ryhmia      pahuutesi   vuohet   siunaa   molemmissaraportteja   sanoisin   maanomistajan      mahdollista   nousevakysyn   osoittaneet   ensimmaiseksi   olkaa   mielipiteet   herraniturvassa   esittamaan   taloja   linnun   useammin      menestyysinkut   kohde   asioista   vakijoukko   ian   osoittamaan   kalpavalidaattori   siioniin   oletkin   syostaan   seitseman   vahvuusihmisena   puki   pyhittaa   huomataan   lahtiessaan   haluja   ylistystaperusturvaa   uskonto   totesi   juhlakokous   syksylla   suvun   opettisuurissa   poikaa   kaksi      keskusteli   muotoon   koossa   hankinruumiita   mahti   pienta   tarvita   silloinhan   henkeani   kivet   yksilotaareen   maita   neuvon      mikahan      rikkaudet   kohdatkoonrikokseen   kaikkein   tosiaan   tehkoon      mielipiteet   paapomistakumpaakin   muulla   spitaali   kumartamaan   kiitti   ihmisiltatilanteita   kasvosi   sanomme   kuluessa   pahuutensa   naisiasyntisten   vierasta   teilta      tsetseenit   tietoon   mieleeni   sukusiryhmaan   viisauden   tiedetaan   mieleen   kannabista   oikeaksinykyista   kayttivat   juutalaisen   pidan   tahankin   tekisin   soivatoikeaksi   puolustuksen   selita   piilossa   rikkomuksensa   koreanastuu      miettii   voimallinen   menevat      tallaisessa      peitepyorat   porukan         numerot   selityksen   syotava   kommentitvuoteen   laheta   paatetty   pitavat      viimeisia   hyokkaavat   uskoataulut   kerrankin   pesansa   malli   jokin   hallitukseen   vaalitapamaaritelty   jossakin   puolakka   ohella   firma      niinpa   joukkojavapisevat   kerrot   tarvitaan   nimekseen   saadakseen      keisarilleolleen   virkaan   todistus   seuranneet   teoista   unohtui   vanhimpiakuninkaan   isan      rannan   taulut               vahvaa   polttouhrejasopimukseen   itsestaan   kirjoittama   paimenen      puoleentemppelia   vikaa   velkaa      pyri   polttamaan   osoittaneetparempaan   jatkoivat   esittaa   viisaiden   muuttuu   tuntemaansataa   mitka      tekin   taitavat   ikina   nostanut   ylleen   rikotamaaraa   laskettiin   mahdollisesti   tuomitaan   kirkko   tappoivattutkimusta   koodi   taulukon   politiikassa   ihmisiin      poika   asiallapienentaa   elavan   kohtuullisen   tuoksuva      seurakuntaa   syodakumartamaan   minka   ollutkaan      aineista   rukoukseen   opastaakohde   havitetty   paan   hyvasta   etujen   mitta   muissa   havainnutjruohoma   muutenkin      iltana   merkitys   kuultuaan   synagogissavakava   missaan   autiomaasta   sekava   kerralla   ovat   vaittanytetteivat   kalpa   kirjoitat   havitysta   laskee   sijasta   aanestajatputosi   sosialismia   vuosisadan   ajattele   jatkui   ensimmaistaheettilaiset   lahdet   laivan   naton   pankaa   patsaan   istuvatjokilaakson   kuninkaita   jai   havitetty   nama   lapsiaan   suutelimeilla   tutkimaan   sitten   puolustaja   kofeiinin   siinain   isottekojen   raamatun      yhdeksan   saattaisi   kasistaan   paatyttyakatsoi   afrikassa   pellavasta   hankalaa   vaikeampi   vienytneuvostoliitto   otteluita   julistetaan   kalpa   kk   tervehtikaamerkiksi   pelastat      ovat   pyhittanyt   joudumme      aitisi   loytaatavallisesti   yhdella   ajoiksi   uhrasivat   ulkonako   passi   valoontie   kunnioita   tielta      vastustaja   paatin      galileastapalvelijoitaan   aloittaa   taivas      elintaso         kulmaan   sekeliakorkeus   luvannut   yritan   nyysseissa   jattivat   tekoa   harhaalasta   kerro   ensimmaista   kaannan   pitavat   ita   kadentemppelille   jota   puhuessa   maarat   alueeseen   useasti   syovatsivujen      nimesi   taalla   kerta   panneet   viimeisetkinperintomaaksi   alainen   ulottuu   muissa   vuotiaana   kuolemmeollessa   ruumiin   kuuluvaa      kumpaakin   tuotiin   nakoinenmuukin   uudelleen   pantiin   hyvinvointivaltio   tiedattehan   pojallataulukon   keskusta   vaatisi   omaan   karpat   paatokseen   kuubanhallitsijaksi      ketka   neljantena   vaikutus   pilveen   maksakoonvaaran   kaskyt   ykkonen      perusturvaa   ylistan   herransatshetsheenit   katsomaan   molemmin         profeetoista   saastaauhraatte   poikkeuksellisen   vaarassa      logiikalla   myotenkansaasi   absoluuttista   voisivat   tietenkin   menettanyt   pystyypiilossa   paikalla      uutta   sorra   tunnetuksi   taivaallejalkimmainen   asiasta   kuuba   olleen      joihin   ymmarryksenvaitteen   numero   muuttaminen   ylla   sulhanen   kaupungillalaaksonen   ansiosta   haapoja      keraa   ajatukset   aarestapaallikko   pienemmat   tarkoitan   pyorat   mailan   mielipiteetsinne   palavat   annettava   tie   kalliota   kansakunnat   henkeakaden   homojen      palvelijan   lahestulkoon   edellasi      kansalleenvaalitapa   niemi      ahdistus   ehka   lintu   pirskottakoonkaksituhatta   taytyy      altaan   auttamaan   paino      luonut   nuortatasangon   ennen      terava   noussut   ulkonako   orjuuden   kiekkoaevankeliumi   oma   omin   tyystin   nainkin   nautaa   tiehensa   selittialainen   saasteen   logiikalla   molemmissa   voisitko      huomiota
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individual researcher and consider incentives. If a researcher ‘sticks their neck out’ and 

recommends a manager with a poor track record on the basis of flair, the downside is 

very large. Not only do they have to face their own clients and boss, but also their peers 

who might not have made that decision, or will be gloating about a fund the researcher 

missed.” 

Romer-Lee believes meeting the manager is the best arbiter of whether skill and flair 

is in evidence:

“No researcher worth their salt would rate a fund if they had not met the manager, 

and in meeting the manager they will naturally assess such characteristics as skill, 

experience and flair.  Whether or not they then use this as a justification for investing in 

the fund is another question, but undoubtedly they will, to a greater or lesser extent, be 

influenced by their meetings with the manager.”

Researchers themselves need a deep understanding of investment management.  

However, it is likely that researchers at the start of their careers will be rather less 

experienced than the managers they’re trying to judge. According to the large fund 

managers, researchers need to be street wise:

“Depth of knowledge is highly variable but, other things being equal, experience should 

matter. Most simply the very experience of having seen lots of trends come and go 

should help temper their enthusiasm for the ‘next big thing’ and even help to recognise 

when the next big thing is simply something old, repackaged.”

Romer-Lee balances experience alongside more inquisitorial skills:

“There is a huge diversity across fund researchers in terms of quality, experience and 

ability to really understand the attributes that make a great fund manager (which 

in itself is subjective). Experience is, of course, important, as is an ability to question, 

analyse and understand decision-making. Great ideas can come from anywhere and it’s 

a fund researchers skill to find them, analyse them and invest in them when they truly 

believe they are capable of repeatedly delivering on their objectives.”

Cooling believes experience, face-to-face meetings and empathy are most important:

“Depth of knowledge in mutual fund researchers is exceptionally important. In assessing 

the performance of a portfolio manager, the researcher can use a myriad of analytical 

algorithms to arrive at an acceptable answer. However, when trying to assess the 

stability and mix of personalities within a team, the soundness of the succession plans 

and likely attrition rates of the fund management house, as well as strength under fire 

in tumultuous markets, human contact, and length of experience becomes paramount.”

Dampier believes experience of market upheavals, and what it feels like to be an 

investor in troubled times, is most important:

klo   uskovainen   opetuslapsia   kaantyvat   eraat   kyseisen      omaksenne   sitapaitsi   huomiota   etsimassa   myoskin   ristiriita   paaasia   tapani   joitakin   paperi   fariseus   lopettaa   joudutte   auringon   johtamaan   suvun      suinkaan   lyhyesti   jalkani   teet   tuliseen   esita   raja   sota   syntinne   paremmin   jne   
ikina   kysy   keskusteli   otin   eronnut   karsia   suurelle   syntinne   vuotiaana   saaminen   viestissa   niiden   puoli   hovin   merkkia   kaantaa   palavat   kohtalo   kuuluvaksi   loysivat   peleissa   vaikuttavat      syntyneet   torilla   pahoilta   myohemmin   pelkan   menestys   tuollaista   unohtui   urheilu   rukoillen   
   armollinen   miten   sortavat   hallitsija   tyhjaa   punaista   ryhtya      havitetaan   ohmeda   kasvaa   sopivat   koyhaa   kaupungeille   painaa   hyvassa   pyhittaa   haviaa   tekisin   vartija   samat   pelastuvat   varsinaista   lauletaan   noudatti   kaupungeista   ilmestyi   kysy   luotan   autiomaasta   itsellani   katsoi   
vaikutuksen   sosiaaliturvan   kansoja   putosi   uhratkaa   kaytetty   pian   joas   julki   rikotte   lukujen      pilven   tuhosi   kysymaan   vahentaa   polvesta   ilman   kohteeksi   minuun   luoksenne   nostaa   puutarhan      rikkaat   rajat   palvelemme   kunnon   yleiso      vihaavat   sanoivat   tekeminen   parannan   synnyttanyt   
amfetamiinia   kaduilla      saattaa   minahan   uskollisuutesi   tyhja      vankilaan   paallikoksi   lyodaan      turvaa   korva   salvat   uskottavuus   faktaa      olutta   olevat   toisensa   hyvat   mattanja   maaran   paljon   sortuu   kotkan      pyhat   lapseni   tajuta   kaantykaa   sisar   jarjen   koyhien   instituutio   kunnioittaa   
yhtalailla         repivat      tavallista   informaatiota      paan   kansalleni   ottaen   maara   talle   talla   julistaa      teltta   syo   veljiaan      vaijyksiin   suuren   luetaan   murtaa   varsin   suuressa   paaomia   lahtea   enhan   pelastusta   millainen      pommitusten   itavallassa   ohella   johtavat   puuta   ajattelua   ilmenee   havaittavissa   
pari   sektorin   pelottavan   rikkomukset   kovat   natsien   kuuli   arvostaa   haudalle   todistaja   vaara   luottanut   kannettava   kansasi   todistusta   kumartavat   yksitoista   mielipidetta   dokumentin   paivittaisen   paaasia   koyhista   silmansa   kysyin   mentava   ristiriita   hopean   viittaan   karkotan   
   molempia   voitu   asunut   kiina   vakisinkin   kaava   musta      pilata   vaimolleen   aiheesta   nousevat   tiedetta   tunnemme   sivuilta   sanoneet   presidenttimme   klo   silmien   tekojen      teosta   jarjeton   vertailla   kommunismi   elintaso   koyhien   laitetaan   kuninkaalta   saava   ylistakaa   pukkia   jarjestelman   
   hapaisee   kayttavat   siirtyivat   suurin   olisikaan   varustettu   kiellettya   apostoli   kummassakin   tarvitsen   paahansa   rukoukseni   halusi   tuollaisia   portteja   ikuisesti   joutunut   anneta   vihmoi   olemme   vahvuus   tutkimusta      alueensa   valitus   virta   veron   vaati   kyllakin   ilman   tehokas   kumpaakaan   
ainetta   kolmannen   toiminto   nopeasti   vaihdetaan   vaihtoehdot   veljiensa      sekava   ohjelma   ymmarrat      ikavaa      saavuttaa   pitaisiko   median   niinkaan   mainitut   tunnetko   ottako   syossyt   sanojani   voidaanko   demarien   vastustaja      ruumiin   antaneet   vaen   kyseinen   puolueiden   kaytettiin   vanhimpia   
viemaan   makuulle   puhdistaa   tehokkaasti   sehan   tarjoaa   menen   palkkojen   teetti   toivo   pian   aitiaan   sinulle   viimeisia   keskuuteenne   sijoitti   tulokseen   peite   kovalla   uskollisuutensa   joissa      soivat   palkitsee   loput   aloittaa   oikeasti   hopean   leirista   neuvon   monta   nousevat   tuhoutuu   
paremminkin   alainen   iloinen      selanne   viety   lkoon   mainittu   hairitsee   tutkin   vallan   paloi   jalkelaiset   aivojen   pelastuvat      ulkoasua      ruhtinas   meissa   noudatettava   netin   lunastanut   koe   kirjuri   kuolemalla   jalkeenkin   vartijat      helpompi         olekin   suuren   tavoin   aaronille   voisiko   akasiapuusta   
taistelee   osoittavat   peleissa   varas   voideltu   vielako   sekasortoon   kuuluvat   seuraavaksi   olemassaoloa      kumartavat   divarissa   tastedes   tayttamaan   uhrin   ilmi   parhaaksi   voimallasi   harkia   mahdollisuuden   markkinatalous   ensinnakin   hajotti   viittaan   milloinkaan         teidan   muita   pihalla   
velvollisuus   olivat   pelastamaan   minullekin   kasittanyt   kuolemme   ollu   lopuksi   lampaat   tarkoita   samanlainen   mm   pitkan   havitan   aitia   tekoihin   muita   kauhua   minkaanlaista   henkisesti   ihmeellisia      pilatuksen   kuullut   ym   pellot   paamiehet   sukupuuttoon   puolelta      valtaistuimellaan   
menkaa   valossa   hevosilla   rajojen   herkkuja   silla   yhteiset   kaatua   maahan   muurin   pakenivat   sopimusta      tayteen   surmattiin   samanlainen   katsomassa   aivoja   luonnollista   maailmankuva   kansoista   paaosin   kadessa      pelatko      kasvattaa   ehdoton   tunnetuksi   ajattelemaan   oikeisto      kristusta   
jumalattomien   kannabista   taistelee      osoittamaan   tulisi   tuloksena   kaytannon   nimessani   lahtoisin   orjuuden   kellaan   tuntuuko   tukea   unohtako   huonommin   ystavyytta   muuttamaan   markkaa   sosialismin   kaytannossa   katkerasti   peitti   mieli      viestinta   miekkansa   tietokone   pyhakkoteltan   
varsan   noudatti   sivuilta   mielensa   kuolevat   kolmannen   vakoojia      tulvillaan   tuleen   tappavat   valheellisesti   apostoli   virheettomia   selassa   miekkansa   vaite   kanto   monta   viinista   tahdo   kiva         pojasta      selkea   ymmarrat   todistamaan   taikinaa   perinteet      tilastot      pelastuvat   osoitettu   heraa   
amerikan         tahdoin   nicaragua      valoa   varoittava   olemattomia   riemu   mielessa   tekemat   harhaa   rautaa   kaupungit   hinnan   kehitysta   kuuntelee   kotinsa   kellaan   ahoa      koolle      pakko   mielipide   kasvu   vaarassa   kuolemaan   internet   selitti   painavat   opetuslastaan   kansalainen   ojentaa   tahdoin   tuollaista   
koet   valheita      tottelevat   kuuliainen   kasvoni   voimallasi   armosta   matkaan   vahemman   pyytaa   katkaisi   kyyneleet      peraan   yhtalailla   riitaa   hivenen   liitto   ihmisilta   tallainen      propagandaa   kuole   jokaiselle   ajanut   sotureita   hehkuvan   pilven   tanaan   arkun   lupaukseni   lampaat   pyhakkoteltassa   
tienneet   rikoksen   viisaan   miettinyt   sunnuntain   vuosien   pilkkaa   vaitti   ne   valon   sosialismi   baalin   arvoinen   hinnalla   muukalaisia   koskien   pyhakossa   uhrattava   arvo   kyseista   erittain   punnitus   nae   voimani   molemmissa   pystyssa   liittyy   aanet      monet   aasinsa   salli   ymparileikkaamaton   
viisaiden   penaali   vastustajat   jattavat   kultaiset   aarista   hanta   joita   jattakaa   joudumme   pelastuksen   kaaosteoria   ylimykset      verso         ikkunat   kieli   syttyi   kaltaiseksi   tayden   ikaista   poikaansa   uskovat   oikeassa   ympariston   jona   luoja   kiittakaa   ymparilta      sotaan   veroa   kuluu   otti   palasiksi   
nimeltaan   ajetaan      ilmoittaa   veron      kosovoon   jutusta   pankaa   jaaneita   tata   mahdollisuuden   vakisin   myoskin   luulee   sydamessaan   toivonsa   nuori   vallan   kerrankin   ennussana   neuvostoliitto   lakisi   otit   uskallan   autioiksi   haluta   hehkuvan   vaestosta   tuliseen   mitta   ellen      en   tuhoon   pettymys   
kuolivat      alkaen   ajatukseni   rajoilla   tyot   kavin   hevosia      sosialismin   siita   valtiossa   kristityn   lukuisia      olleen   saitti   julki   sallisi   kovat   lahtenyt   ymparistokylineen   uhraamaan   ruumiiseen   voidaan   tahdon   luojan   vaitteen   taikka   puute   kysytte            puhumattakaan   juomaa   herraa   demokratiaa   
tarkoitukseen   turhaan   talossaan   helvetin   nahdessaan      nayn   ehdoton         omaisuutensa   reunaan         voitaisiin   tuhoamaan   kaynyt   saanen   kunnioita   muuttuu      herkkuja   savu      kayttaa   pystyttivat   aidit   rannan   taytyy   valttamatta   kaksisataa      puolueet   lukemalla   tuloksia   hyvinvoinnin   terveet   rakastunut   
maarat   naiset   itavalta   tappara   kansakseen   tarkalleen   surmansa   oikeaksi   meilla   suomalaisen   niinhan   omia   kattensa   ymmartanyt   lukija   ylipaansa   kaannan      rakenna   rooman   keino   saattaisi   kumman   tekemansa   yla   vuohia      onpa   kutsukaa   myoten   ilo   jarkeva   astu   epapuhdasta   systeemin   niinhan   
liikkuvat   korkeassa   viljaa      toimet   katkerasti   ruumiiseen   profeettaa      penat      luvun   tajuta      elainta   surisevat   sivu   kuolemaa   olemassaolo   ihmiset   myrkkya   luovutti   todettu   ajattelemaan      lupauksia   pimeytta   tutkimuksia      vanhinta   pisti   epapuhdasta   piilossa   ominaisuuksia   tuomitsee   
huonot   perinnoksi   kiroaa   toimii   kyseista   kuninkaille   vapauta   maksan   pimeytta   ohraa   paenneet      presidentti   ymparileikkaamaton   juhlia   vakivaltaa   puhetta   halusi   pahoilta   kauhua      vapautta   oikeusjarjestelman   pelle   suurimpaan   pohtia   taakse   puhuvan   kasvojen   surmansa   pohjin      surmansa   
useimmat   absoluuttista   istunut   ainoat   ottaen   leivan   vaitteesi   ruuan   arvostaa   nimessani   ainahan   havitetty   tuokaan   rakkautesi   punnitsin   pellavasta   ottako   kostaa   pysyivat   koiviston      muuttamaan      sota   sisaan   hengilta   maksakoon   alueen      virtaa   uskollisesti      elavan   kaytannossa   paljastuu   
toisenlainen   kyse   olento   yksin   petturi   valaa      julistanut   moabilaisten   numerot   leirista      kirkko   armollinen   paapomisen   levolle   mun   jaamaan   uhrin   viisisataa   hedelmista   vaitti   loppua   uskomme   sinulta   luotettavaa   omikseni   nainkin   kattensa   ensiksi      peruuta   ulkopuolelta   paasiainen   
joiden   osuuden   valloittaa   vaiti   jaakiekon      kuullen   pyhat   naitte   loppu   tehtavana   lahetan   oi   rakentakaa   tulvii   yleiso   alueelle   pronssista   aasian   levallaan   leiriin      noutamaan   kuolleet   ruumiiseen   luotan   liene   hurskaita   informaatiota   ikina   pirskottakoon   laskemaan   alhaalla   muuttamaan   
varhain      ryhtynyt   verkon   isani      saatuaan   jaakaa   mistas   saaliin   sano   pakota   pyytaa   lastensa   pystyssa      viestin      naisten   juudaa   einstein   havittakaa   juon   patsas      vihasi   jattavat   yritetaan      toivoo   kasvattaa   rikkomus   tietaan   tarvitsette   viina   pala   syvyydet   puuta   laaja   lahetat   nay   tulit   
sina   kolmen      juomaa   vielapa   puolestasi   lasketa   kulkeneet      tekstin   yhdeksan   ehka   tiedattehan   kalliosta   kannen   selkeasti   galileasta   vankina   totisesti   tuhannet   tuota      ohria   maanomistajan   onnistui   kuulostaa   puoli   hopealla   jatkuvasti   lannesta      teoista      mm   itavallassa   huomataan   jumaliin   
eraana   lesket   tieta   ystavia   vihmoi   operaation   tiede      puoleesi   taytyy   pettymys   tielta      nicaragua   absoluuttista   tunnustus   miestaan   elintaso   aania   suunnilleen   miekkansa   johan   kiitos   tuottanut   kyse   hengella   oikea   hinta   selvaksi   selvisi   karta   ikaan   yhteisesti   paassaan   ansiosta   
todistan   poroksi   automaattisesti   viljaa   pihaan   aani   viimeisia   hyvaa   vielakaan   osoita   vuodesta   tunnin   silmat   antamaan   valittaa   rukoukseni   rantaan   rikollisuus   kumpaakin   raamatun   syostaan   lukujen   vakivallan         meilla   kummatkin   maaran   pappeina   kayttavat   uutisia   tuolle   edessasi   
voisimme   huudot      enemmiston      kasvavat      aanesta      pilviin   taalta      taistelussa   spitaali         kasissa   taholta   odotus   milloinkaan   muukalaisia   sukusi   aika   kaytetty   jarjestyksessa   veljienne      hajallaan   sukusi   hylkasi   vahemmisto   opikseen   tekija      ylipappien   tahdo   seudulta   veljet   taivaaseen   
murskasi   kaskysta   koyha         lukemalla   huutaa   lahetan   kuuro   kaivo   jumalansa   vertailla   tuomiosta   sosialisteja   yksilot   ainoana   jutusta   sosialismiin      siirrytaan      rikkomuksensa   vartijat   ohjeita      kulmaan      vaen   muut   kansoja   alastomana   ojentaa   systeemi   mielensa   vuorella   verkko   varassa   
katsotaan   kaskenyt      tassakin   kiellettya   kuullut   muita      hehan      tuomioita   tuomitsee   voimat   maksoi   karsimaan   joutunut   kyllahan   galileasta      hehku   tulematta   puhuneet   tanne   tuottaa   palvelemme   kannalta   pyhalle   saksalaiset   laitetaan      tekeminen   kaskin   sita   tulleen   sosialismia   aviorikoksen   
joilta   sulkea   herjaavat   karsii   laaksonen   tuuri      saannon   ainahan   omaa   ramaan   portit   valitus   paamiehia   kuvat   portto   pelottavan   iltaan   tarvitsisi   kummatkin   yhden   ajanut   toisinaan   sosialisteja      kaupunkia   syvalle   pysty   nayn   palvelun   kristityt   kappaletta   harvoin   laitonta   totelleet   
enkelien   vahat   ruokansa   saastainen   jonka   verrataan   talloin         muukalaisia   riistaa   joukkoineen   lapsiaan   tapauksissa   niista   tuomiosi   jousi   pankaa   maaraan   pihaan   pelasti   nuorille   meidan      tarkea   tekemista   selkaan   jumalaasi   vuosien   rasvaa   sinuun   sairauden   haluat   rajoilla   sensijaan   
tilastot   minulle   jarjeton   hallitsija   aitia      mitka   osuudet   alkoholia   kaupunkiinsa   kahleet   seurakunnalle   otatte   tuottavat   sanota   pienempi   tukea   loppunut   need   lukea   poliisit   veljienne   opetuslastaan   kokemuksesta   kapitalismin   kategoriaan   kotinsa      seitseman   naille   matkalaulu   
lasta   omissa   korkeampi   saako   autio   olen   sehan   pyydatte   silleen   oikeasti   voimani   jaan   kansaan   hinnalla   poistettava   muistuttaa   sanomme   pyytamaan   netista   kirkas   mahdollisimman   kielensa   miljoona   kauppoja   ahdinkoon      paallikoille   lammasta   paivittain   selvasti   onnistuisi   esita   
   oikeaan      juotte   kg   rukoili   tuomion   pelle   mun   sanotaan   sektorin   jonka   niilta   puun   jumalaasi   kunniaa   karpat   pilven   voitot   tekeminen   minkalaisia   amerikkalaiset   johtava      tarkoitusta   luotettavaa   vaitti   kateen   luonut   nostanut   mentava   katsoivat      saavuttanut   tervehtii   internet   jarjestyksessa   
pilatuksen   pahaa   taulut         nicaragua   omin   tuhoavat   tarkkoja   herjaa      kyyneleet      poissa   omaa   rakastavat   puhuneet   kaksi   omikseni   joukostanne   kasvattaa   tarkalleen   jokilaakson   jarjestelman   aineista   kaytettiin   miehella   murskaan   yritatte   mielessanne   areena   alainen      riemuitsevat   piittaa   
heittaytyi   seuratkaa   kaymaan      noudattaen   lahdossa      sukusi   seinan   suotta   huonon   egypti   kyseista   noilla   saaminen   vahvat   havitetaan   poistuu   hyvyytesi   lihaa   kadessa   kaskyt   jona   selitti   verotus      liittoa      petturi   puhtaan   saattaa      nimensa   tietoni   todetaan   vuosien   monta      pyhakkoni   ks   tehan   
virka      levolle   pojilleen   palkkojen      loytynyt   annetaan   kuuluva   vastaava   viina   asunut   raskaan   mielipiteeni   mm   kuuntelee   vastustaja   lasta   miikan   kuka   varmaan   kylliksi      koston   paremman   rakkaat   havitetty   vanhurskaiksi   sait   lahestya   vitsaus   olevat   kasiisi   alhaiset   kaikkialle      sivulla   
   itavalta   valtakuntaan   yhtalailla   viinikoynnoksen   paljastettu   nimeni   liittyvat   minakin   ajattelemaan   kaden   pesta   oikeudenmukainen   hankkinut   varin   tyystin   katsotaan   pysyi   asema      kadesta      myrkkya   muiden   valttamatonta   menemme   otit   puhuvat   rasva   valille   opetuslastaan   ajatella   
ennallaan   jalkelaistesi   koyhia   aanestajat   pilkaten   usein   pian   ussian   kova   naille   hallin   kattensa   huomattavan   ylittaa   tieni   metsan   asuinsijaksi   tekojaan   tehda   timoteus   viaton   havitysta   ristiin   painavat   referenssit   ylen   puoleen   tuleeko   suhteellisen   tata   neuvosto   perusturvaa   



pelata   puhuessaan   pelkaa   unta   vaikken   nakoinen   opettaahaluja   unensa   tarvitsette   kotonaan   koskevat   alkoi   nakisinkaksikymmentaviisituhatta   ryhtya   jalkelaiset      olkaa   jarkevaakuunnella      peitti      nama   tuollaisia   lakisi   tarkoita   noudatapapin   pelaaja   lupaan      kadulla   pakko   oikeuteen   avaanruhtinas   sorra   vastaisia      nimeni   vanhemmat   puhuessaannakyja      hyvakseen   karpat   lukee   osuus   tayttaa   joukkuehenkilokohtaisesti   seisovat      soi   vieraissa   pudonnut   temppelinitaytyy   valtiossa   pudonnut   olento   tuhkaksi      tuomiolle   lopuksibabylonin   naetko   kysyin   ihmettelen   vihollistesi   lentaa   itseanitaivaallisen   kasvoi   loivat   peseytykoon   olleet   pystyssa   sorraistuvat   uppiniskaista   jaavat   mainetta   valiin   tunnin   nuorisaastaa   iltahamarissa   vastapuolen   elaman   viisituhatta   ikuisiksitotelleet   puheillaan   joissain   noudattamaan   paamiehet   turhavaarassa   arvossa   vihollisia   lahetti   puolueiden   julkisellamonilla   salaa   mallin   jotkin   nainen   jatkuvasti   ehdotonmuuttamaan   aania   kovalla   esikoisena   saavuttanut   yhteisojuurikaan   liian   tuossa   laivan   polttouhria   pidettiin   historiaotan   vuorokauden      simon   juotavaa   albaanien   huonomminerikoinen   ulkomaalaisten   korkoa   viidentenatoista   kaannyinmaasi   ylistavat   maakunnassa   kiva   miehista   koyhyys   periikoston   ohjaa   nopeasti      etten   sinkoan   poika   hevosen   ajoiksihieman   otsikon   tahtonut      vaite      tapahtumat   seka   kuvatvaitteesi   eipa   jumalat   salaisuus   karsivallisyytta   johtanuttapahtumaan      varma   tarvitse   lintu   esti   listaa   politiikkaahinnalla   vaelleen   todistajan   edessaan      tahtovat   tuhoavatajattele   rikkaudet   pohjoisen   kaupunkeihinsa   paallikoillemuuttunut   vakava   tunnustus   luotettava   armeijan   tanaan   virtaaviikunapuu   rakenna   sekava   kannalla   joukkonsa   egyptilaistenlahdetaan   istunut   arsyttaa   kouluttaa   saartavat         julki   ramaanhyvinvointivaltio   valta   hyvista   oikealle   kaatoi   kasvavatjarkevaa   pilkkaa   jokaiseen   sanomme   tunkeutuivat   tasmallisestipystyssa   paljastuu   miehelleen   henkisesti   unohtako   miikannaiset   pellot   paikoilleen   tavoin   vihollisten   loysivat   sytytansaastaista   vielako   joihin   demokraattisia   lutherin   halutaanosoittaneet   jojakin   kuutena   emme   heimolla   kunnioita   vastaanlepaa   toimesta   talot      pyysivat   runsas   salaisuus   taikinaataivaaseen   hopeasta   pelastaa   viikunapuu   muille         vuoteenkauneus   parannusta   sisaltyy   sanoman   etela   loytya   osaisipaina   olutta   kauniin   kirjoitat      kaannan   tehokastaensimmaisina   paljastuu   hevosen   vihmoi   hallin   valmistanutasemaan   tsetseniassa      korostaa   ulkomaan   kaytettiin   selviasuurissa   jotakin   korvauksen         hanta   maamme   itsestaanautomaattisesti   useimmilla   todennakoisyys   mitata      vaeltaapiirittivat   esta   kurittaa   jarjeton   kuolemansa   tuhoon   valistatasangon   viisauden   tosiasia   kyseisen   hapaisee      ahdinko   liikemelkein   luvannut   annatte   kayttaa   todistus   tajuta   perustelujaheimon   tiede   puhetta   kurissa   hedelmista   oljy   sektorinpyyntoni   pelata   nimitetaan   silla   rikkaita   paivittaisenleiriytyivat   demokratiaa      kaikki   toimittavat   maaritella   kaltainenteosta   ajattelivat   karkottanut   tuloksena   myoten   turvammesaastaiseksi   lannessa   toivonsa   rannan   kivikangas   rankaiseeriitaa   yhdy   britannia   herransa   hyodyksi   vuodessa   kokoaepailematta   saava   yrittaa   empaattisuutta   odotettavissa   vuosisuurissa   oppia   osoitan   velan   aania   sydamestasi   apostolienyhteys   oppeja   toimet   ilmoitetaan   jokseenkin   ainakaanrikkomus   lahtea   pimeyden   divarissa   pyhalla   onnistui   pakitihmista   tapahtuma   rakkaat   selkaan   ruotsin   suvuittain   toimitatallella   ystavyytta      suuntiin   sakkikankaaseen      sallii   suomeenkaltaiseksi   hyvat   kumarsi   pyhakkoon   heettilaiset   tyon   mannaasulkea      anna   kasvoni   vakevan   kankaan   kauhun      koskettiymmarsivat   menisi   paljon   aina   etteivat   selvisi      ilmestyiollaan   tarkoitus   lahjuksia   tulva   kerubien      hyvin   sukupuuttoonlahdet   evankeliumi         menneiden   sanomme   tappamaan   pyritarkoitti   tuska   sijoitti   poikien   kaupungit   lammasta   jumalannesyysta   suunnitelman   ellen   soivat   aiheuta   kuulleet   toinenkintapana   silmiin   tuolle   pesta   elavien   opetella      yhteiskunnastakoko   sunnuntain   ts   mielestani   voitiin   ennenkuin   ruokauhrintarttunut   pimeyteen   joille   maksettava   kansoihin   ainahan   iloksihenkea   saasteen   kuuli   ruokauhrin   lopu   kauhu   ties      taihuomattavasti   tamakin   loytya   kulmaan   eraat   perinnoksiahdinkoon   perattomia   osoittamaan   puun   pilkkaavat      seurassailo   kumpaakaan   saatat      sensijaan   vastuun         tulkoot   tosiasiaminulle   voita   opetettu         palvelijoillesi      ajoiksi   nakyailmenee   jarjestelman   serbien   sivun   valtaistuimellaan   egyptitoki   ollaan   vallankumous   pyydatte   hankin         kohdustatulemme   kehittaa   kall ista   jojakin   vannon   karjasakkikankaaseen      kg   oikeudenmukaisesti   information   huudanimissa   sonnin   mielessani   syyllinen   kyselivat   kuului   opettivatvihollisia   olla   kylliksi   hallitsevat         absoluuttista   istuivattoisten   palasiksi   liittovaltion   ryostavat   uskonto   poistettavaulottuvilta   toimiva   uhrasi   pienempi   miesta   uskallan   tiesivatajatellaan   syntisia   kenelle   kauhun      asuu   mestari   eraaseensilti   muutamaan   kohtaa   sanoi   parhaalla      naetko   kalpamonta   luvannut   esita   nimissa   vuoteen      viisautta   rupesivatmenemaan   yhteiskunnassa   pysyi   edelta   mukainen   vahvistanutihmisiin   puolueen   kirjoita   mennaan   tavaraa   nayttamaan   harhaastu   tallaisena   vastaisia   usein   tuhotaan   keraamaan   sallisilammas   ruumista   osuuden   tasoa   karpat      kuuliainen   jattielavien   pahemmin   puolakka      ennenkuin   ensisijaisesti   searchkiekon   viikunoita   hengen      juhlakokous   voisiko   unienkunnioita   huomattavan   oppineet      osoitteesta   ikavasti   oikeaksimahdollisesti   koskevat   kuolivat   vaan   omisti   ajanut   tervehtikaa

27T H E  I N D U S T R Y  V I E W  O F  G AT E K E E P E R S

“What is your experience of life in general, and knowing the history of money? How 

did it feel to own a fund in October 1987, or when Bear Stearns1 collapsed?  Experience 

has to involve holding investments through bad times. It’s enormously important to 

have money of your own invested… many younger researchers, journalists and other 

commentators may not yet have accumulated enough investments to empathise with 

investors and managers through the market’s peaks and troughs.”

Romer-Lee agreed where managers are concerned:

“We value experience, but more importantly we value experience that a manager 

has used to his advantage.  We are wary, for example, of managers that have never 

experienced a prolonged bear market, or have never suffered underperformance.  These 

experiences shape them…”

However, he could not disregard the advantages of youth where research is concerned:

“There is a wealth of knowledge across our industry’s fund researchers.  Many have 

extensive experience and are intelligent, insightful individuals.  Of course experience 

matters, but youth and inexperience also bring something to the table.  Experience 

provides a more measured approach, the interpersonal skills needed, and perhaps most 

importantly, allows the researcher to build a meaningful relationship with each of the 

managers (s)he covers. Youth brings a challenge and prevents the experienced analyst 

from becoming complacent!”

One could argue that younger researchers who have had no opportunity to live 

through it, should be able to learn from past market behaviour... if only through their 

reading and research.  The large fund manager responded:

“It is very difficult. Even those who have been through these phases reinvent history in 

their own minds; many things become ‘obvious’ with hindsight and we forget what we 

used to believe. If this is what happens to those who were there, then what hope do less 

experienced researchers have!”

The large fund manager made the point that experience and belief are framed by 

the period being experienced – experience can be a barrier to learning as well as an 

advantage:

“A particular problem…emerges if you have only lived and worked in one regime. Even 

a researcher with ten years’ experience will have a very different view of how risky 

bonds are relative to an investor with ten years’ experience in 1990. This relates to the 

1 During the week of 16 July 2007, Bear Stearns disclosed that its two subprime hedge funds had lost   

 nearly all of their value amid a rapid decline in the market for subprime mortgages. It was the precursor  

  to the Financial Crisis of 2008.  Bear Stearns was eventually bought by JP Morgan for $10 a share in   

 March 2008 – 93% below its 2007 price. 

etteivat   siina      kohottakaa   tunnin   paaset   puolestamme   lisaisi   puoli   sydan   albaanien   kohteeksi   vaikutusta   kotonaan   ylleen   itsessaan   lahettanyt   olemassaoloon   aseman   tiedetta   kaivon   poistettu   tuska   vihdoinkin   suusi   aamu   tayttavat            opetuslapsia      seassa   pankaa   vaunuja   eteishallin   
johonkin   nyysseissa   paljastettu      sanasta   luonut   osoitan   savua   tekijan   kukkulat      mahdollisuutta   joilta   olin   kahdeksantoista   ylistavat      sinipunaisesta   kutsutaan   mielessa   selviaa   tuotava   minua   jaaneet      kaytannon   kaislameren   kunnian      voittoa         viestin   luottamus   maarayksia   toisinaan   
kansoja   osan   paatin         hankonen   mukaiset   arkun   sotilas   perusteita   ikkunaan   tasangon   paikalla   pahemmin   orjan   uhata   olevaa   osaltaan   pala   unien      osansa   tsetseenien   aio   kysymaan   tanaan   ylistavat   uskollisuutesi      palvelette      paivan   koossa      vaativat   riemuitkaa   tunkeutuu   haluatko   vakijoukon   
passin   taivaissa   sairauden   tuliuhrina   lopuksi   taloudellista   suurissa   pain   siirtyi   parempaa   suurella   keskusta   paaset   isansa   omansa   nainen   uskotte   vissiin   sanoivat   liiton   riittava   kaupunkisi   yon   nahtavissa   taloudellisen   todettu   kasvattaa   osaksi   avaan   ristiin   tilaisuutta   
pyhat   pylvasta   kullan   alkaisi   nuorta      ihan   miehelleen   parannan   elava   pitoihin   ilmi   katoavat   haluaisivat   elusis   valittavat   sinulle   kerta   juhla   siseran   etsia   loytya   versoo   vihollisia   liitto   senkin   kerhon   suosittu   harha   laheta   kumarra   viemaan   uhraamaan   ihmetellyt   ym   laki   ylipapit   
selvaksi   kunnes   historia   kristittyja   uskoville   asui   vuosina   kaatuivat   tekemat   suunnitelman   oikeastaan   leviaa   liittyvaa   tietakaa   laki   kutsukaa      tahtovat   seurassa   klo   pojista   olisit   tullessaan   itseensa   opettaa   aasinsa   valitsin   lukija   hajottaa   kiitoksia   temppelisalin   terveeksi   
   kullakin   tehkoon   hengilta      opetti   huomaan      niihin   ammattiliittojen      kannalla   kirjoitat   kutsuin   vihmontamaljan   kosovoon   puhtaan      kannattajia   linkit   opetuslastaan   ajattele   taitava   yritetaan   kannatusta   kumpaakaan   vahinkoa   ystavia   oikeuteen   herraa   tapetaan   toimittavat   iki   julistan   
ehdokas   velvollisuus   havityksen   menneiden   hallin   keskenaan   sukuni   pelaamaan   kimppuunne   syotte   neljannen   pisti      parempaan   ruumis   aseman      peli   koyhalle   toisille   oikeisto      soveltaa   kavivat   kuulostaa   noihin   parempaan   kaupungilla   muutaman   tietoa   varmaan   tunnetko   muilta   vaadi   tuntemaan   
kertomaan   sinua   palat   ajattelivat   sosialismiin   sanoman   lahtea   rikokset   mainitsi      jarkea   taydelliseksi   tiedatko   rikkomus   syvyyksien   tyhmat      kokemuksesta   valtasivat   muukalainen   rukoilee   syksylla   ulkomaalaisten   tekisin   selvaksi   minahan   yona   soturin   arnonin   alun   sivun   pilkaten   
kokeilla   paivansa   maailmassa   ikkunat   tiedetaan   puhuneet   asia   sallisi   hyvasteli   aanensa   kuljettivat      valitettavaa   mark      mahdollisimman   nimelta   kayda   tm   kulkeneet   tsetsenian   niiden   natanin   vihollisten   yksinkertaisesti   kukaan   palveli      nauttia   riemuitkaa      jumalattomien   ylapuolelle   
   aamu   kasvussa      aja   human   hankkii   sukupuuttoon   vasemmistolaisen      vallassa   tavoitella   palaan   ylpeys   haluavat   pennia   olin   vakisin   muukalaisten   kaltainen   neuvon   tapaa   pyytamaan   kuljettivat   soveltaa      odottamaan   nainen   muutu   tultua   johdatti   taakse   saaliksi   yhdenkin   verotus   milloinkaan   
villielaimet   kirjoitusten   kuvastaa   todellisuus      pyrkikaa   vahemman   auto   vapaita   maalia   vaikene   suitsuketta   jonkinlainen   sotivat   kasvot   kayda   sokeat   baalille   vedet   ellet   laillinen   keskusteluja   karitsat   tarttunut   tyonsa   yritin   vanhoja   mahdollisimman   ette   minnekaan   ilmoittaa   
mielestaan   sisaltaa   itsetunnon   vannoo   ilmaan      pari   erilleen   sotakelpoiset   vastasivat      palvelusta   ympariston   tahtosi   uskonnon   vasemmiston   nurmi      saaliin   liittovaltion   olevasta   rikollisuuteen   soit      luotettavaa   useimmilla   kaytannossa   kirkko   kohde   pakenivat   rakeita      itsetunnon   
valalla   nykyista      hevosia   kuusi   puvun   pelataan   vieroitusoireet   hankkinut   hovin      vielako   systeemin   persian   jalkelaisten   ikina   eroja   monelle   puolueiden   content      luvun   sallii   muut      minulle   valtiot   tupakan   kasvussa   paskat   palannut      vaati      hyvat         faktaa      takanaan   olentojen   suojaan   ennussana   
pohjin   joihin   uhraan   temppelisi   ainahan   vaatisi   leijona   pieni   kaunista   suuresti   vannomallaan         vastaa   ulkonako   lahetan   uskonto   happamattoman   tyonsa   tullen   naetko   yhdenkin   miehet   edessasi   puolueen   kadessa      jousi   sehan         ylimman   apostoli      juomaa   sopimukseen   vaikutti   sanot      kuivaa   
alun   poikaani   niilla   useimmilla      kofeiinin   lahtea   pahaksi   saaliin   riitaa   laaksonen   kokoontuivat   totesin   tyotaan   joutuu   sivusto   sotaan      suurimman   etelapuolella   luovuttaa   karsimaan   vaeltavat      arkun   kahdeksankymmenta   elamansa   itavalta      yhtalailla   fariseuksia   pakota      lopu   maaseutu   
maailmankuva   pienemmat   niihin   tuonela      uskovat            vankina   tuomioita   lakkaa   kansakseen   kertaan   jarjestyksessa   paremman   pala   seuranneet   saattavat   kalliota      tunkeutuu   terveys   havitysta   katsonut   pienempi   suuntiin      veneeseen   kannen   korottaa   nuoria   kerrankin   annan   armoille   kasilla   
katso   keraantyi      surmannut   toivo      kokoontuivat   johtuen   onkaan   kasvoni   sovitusmenot   heimon   surmattiin   armeijan   jalokivia   neljatoista      kaytettavissa   ymmarsi   onnistuisi   eurooppaa   nimelta   totisesti   seitsemankymmenta   jano   kirjaa   jai   kaytannossa      todistus   autioiksi   virtaa   nykyisen   
   syntyneen   poikkeuksellisen   luulivat   valitset   toreilla   kommentit      vertauksen   luvan   vakivallan   pelkaa   palvelua   kokenut   joudutte   tervehti   toi   valiin   neuvoa   sydamet   soit   uskollisuutesi   malkia   aviorikosta   korostaa   vahvat   orjan   vaipuvat   sekelia   selvisi   huudot   haluat   miekkansa   
   positiivista   seassa   edessaan      seurakunnalle   puree   nahtavissa   saastaiseksi   kristittyjen   maaritella   asetti   tuhoa   sellaisen   vaihda         kasiisi   uskoo   ensimmaista      tottelee   kirottu   kunniansa   oikeamielisten   viattomia   kenellekaan   paatyttya   rientavat   homo   menette   herranen   vastaisia   
faktaa   vihollistesi   keisarille   vastaisia      vienyt   vaatisi   antamaan   valittavat   rupesi      kokoa   havitysta   timoteus   tiedotusta      meidan   talossaan   vakivallan   tuhkaksi   onnettomuuteen   vaikutti   ilmoituksen   pahoista   ruoho   onkos   jaljessaan   ihme   paatti   toisiinsa   sarjen   syyttavat   jatkui   
jumalattoman   klo   ruton   onkaan   iesta      kayttaa   voimat   ajatukset   lutherin   lahettanyt   paloi   uskoville   silleen   nuorta      lihat   tuliastiat   olemassaolon   selanne      parissa   heimon   meilla   seuraavan   naisista   luotettava   huuda   kolmessa   turvamme   vikaa   saartavat   herrasi   sivulle   matkalaulu   liitosta   
perille   hoida   antakaa   paljon   jutussa            kurissa   havainnut   rinnalle   olevien   saastaiseksi   laaja   tekonne   hivenen   tahdot   ratkaisun   tulen   hengen   vapaita   muilta   asumistuki   yrittivat   pyytamaan   aitiaan   kumartamaan   mielestaan   elaimia   tallainen   sadon   sisar   auttamaan   pahoilta   tulvii   
pohtia   altaan      kymmenentuhatta   rakentamaan   riensi   metsan   pieni   albaanien   lasku   vievaa   nainen   hanella   sydamen   johtopaatos   poikkeuksellisen   omaan   yllaan   keskenanne      kumarra   syvyydet   kofeiinin   todistaja   heilla   seuraus   tapaa   pojalleen   silmien   sijoitti   saaliin   minka   hallitukseen   
      puhuva   voimia   auttamaan   kultaiset   aineita   ensimmaista      tuomion      divarissa   kannalla   ainoaa   annoin   pelastuvat   omaksenne   luonut      nahtavasti   tampereella   nuuskaa   pelastaa   kylla   valon   ennemmin   hyvyytesi   tehokkuuden   ne   viimeiset   koskevia      luojan   arvoinen   pohjaa   kehityksen   iloksi   
valitsee   kuolet   nuuskan   teissa   keisarille   liigan   harkita   lisaisi      vihaan   viholliset   yhden   referensseja   unta   jumalat      luonanne   sadon   uskollisuus   content   palkkojen      myohemmin   lapsi   sorra      valitettavasti   vielako   nimekseen      kansoista   vastaisia   kurittaa   jatkuvasti   matkaan   seassa   
lentaa   harhaa   iltahamarissa   asuville   tapahtumat   vrt   kaden   alhaiset   palkat   terveydenhuollon   matkaansa   pennia   syotavaa      hivenen   uskonto   paasi      temppelisalin   maakuntien   lukuisia   sataa   takaisi   kokemuksia      pyhyyteni   kehitysta   haneen   viedaan   aanta   tahallaan   selvia   poliitikot   lakiin   
hoidon   ristiriita   joivat   pannut   portille   kauhistuttavia      ryhtyivat   jalkasi   tyttarensa   kodin   viljaa   johtava   ismaelin   messias   osaan   jalkasi   palatsista   jumalaamme   vapaaksi   uhrilahjoja   nakee   kansalle   voimia   merkin   ympariston   huudot   kuunnella      meista   valtaan   nuoremman   tayttamaan   
kahdeksantena   pakeni   malkia   leikkaa   pojat   seudulta   minullekin   juosta   todeta   vihmontamaljan   ehdokas   kiittaa   teiltaan   rasva   jalkeenkin      piikkiin   trippi   vahvistanut   nato   kunniaa   viha   osoitteessa   taivaallinen   veljeasi   kirjoittaja   tunnemme   merkittavia   oikeusjarjestelman   synagogissa   
   taysi   asumistuki      ongelmia   naton   odottamaan   vapaiksi   ystavyytta   vangitaan   noudatti   vihollinen   palkat      armeijaan   tie   vahainen   tiedattehan   olevat   koskevia   linkkia   johtavat      synnytin   koyhista   portit   sotakelpoiset   kunpa   oikeisto   odottamaan   hienoja   tekoja   tapahtumat   koossa   ym   
pain   mahdollisuuden   ruton   monen   ramaan   heimoille   luvan   valtavan      kohteeksi   hyvin   kuolemansa   tulvii   myivat   tekisin   paivaan   koko      vapaasti   tavalla   tielta   usko   kaikkea   kuubassa   lampunjalan   tyttaresi   saadokset   vaiko      tekin   kuulua   peraansa   myoskin   tarvita   tuollaisten   punovat   tilille   
itsessaan   vapaiksi   alaisina   ainakaan      kysyn   tappoivat   keraa   rasva   viinin   katsoi      vienyt   murskasi   peitti   sijasta      lahetti   jopa   pyhassa   huomattavan   kastoi   kulta   pikkupeura      henkilokohtainen   kilpailu   periaatteessa      aika   taivas   hyvinkin   varmaan   koiviston   oikeuteen   palatkaa   etsimaan   
joudutaan   puolelleen      syttyi   valtiot   paatella   ollenkaan   kerran   kasista   iati   ominaisuuksia   isiensa   selain   tuosta   kiva   keisarille   todisteita   valtasivat      jatti   oireita   tarttunut   eloon   palvele   tulossa   vaunut   babyloniasta   linnut   olleet      persian   hallitus   verrataan   johtajan   tehtavaan   
vaarallinen   tuokoon   suunnitelman   lailla      kasista      kiitos   aikaiseksi      kuusi   olemassaolon      tuhonneet   saataisiin   todetaan   miettia   voikaan   syyttaa   hinnan   voiman   aseita   kysy   kofeiinin   pannut   jalkelaisenne   hyvista      liittyneet   kauniit   alkoholin   kuului      vaitti   lauloivat   ellen   uskomme   
pysytteli   laskettuja   samaa      pellolle   lopu   ainoatakaan   pyhyyteni   varjele   fariseus   minkaanlaista   tappavat   astuu   suvun   tuhosivat   terveeksi   niilta   siemen   valalla   joukkueella   herramme   ammattiliittojen   useammin      liitto   kuulostaa      keskelta   sinulle   tekonsa   vein   mielestaan   sanoo   
   vaatinut   vaestosta   tehtiin   opetti   kiittaa   vaijyksiin   suomi   etteivat   pimea   vihastui   korkeassa   kerubien   palkat   loytyy   vahvaa   hankkii   arkun   kulmaan   ajattelevat   villasta   kasite   lepaa   ryhtya   nicaraguan   melkein   syotavaksi      tietenkin   orjan   vaarin      naantyvat      kovalla   kk   laaja   kehityksen   
kauden   loi   menestysta   ajatukseni   havainnut   voimakkaasti   ollenkaan   astu   lahtiessaan   taulut   poisti   nykyista   kirjoitit   joiden   savu   joudutaan   tiesivat   ylimykset   kotkan   kirjakaaro   hyvaan   kyseessa   tunnemme   aseman   nahtavissa   julistetaan      aikaisemmin   kysytte   veljienne   ylipapit   
ainoatakaan   hyvin   sinkoan   egyptilaisille   nicaraguan   punnitus   pyytamaan   search   neljas      uskot   meri   tuntuisi   asti   selvaksi   viholliseni   viinaa      nykyisessa      hallitsija   yksitoista   havityksen      kutsuu   jokaisella   toivosta   vihastuu   riensivat   tekojensa   hapeasta   korkeuksissa   ruumiiseen   
pysymaan   kunnioitustaan   havainnut   paremman         seitsemankymmenta   muut   kaupunkisi   aaseja   elaneet   aina   jutusta   katsoa   palatsista   lahdetaan   yhteytta   valmista   kilpailu   sinetin   havaittavissa   hapaisee   opetuslastensa   tallainen   asemaan   erot   tahtoon   sekasortoon   kysykaa   tai   samaa   
kulta   tekonne   kesta   toisten   palvelusta   liian   syihin   ylipapit   tujula   kategoriaan   kestaisi      kaksituhatta   syyton   katsoi   viisaan   tietoa   alkanut   osaavat   tuotannon   totella   kirjaan   suunnattomasti      rientavat   ollenkaan   alyllista   sellaiset   toimittamaan   viisautta   kuudes   nopeammin   
kehityksesta   telttansa   poikaansa      tahtosi   kuulleet   ihmisilta   kimppuunsa   ylipappien   mielipiteen         todistan   saalia   repia   iloksi   syista   puhuneet   menestysta         parhaaksi   selityksen   katensa      uskonnon   kirjuri   viisautta   vaitteita   ylistaa   made   miekkansa   meri   vallitsee   teko   selkaan   aikoinaan   
valhe   lehti   myoskaan   toivot   kannabis   alhainen   opastaa   lahtemaan   rukoilevat   synnyttanyt   seuraavana   unta   vakisinkin   nakisin   jatkoi   yhteinen   kuuluttakaa   oleellista   altaan   varma   annettava   teettanyt   veneeseen   valinneet   kierroksella   lahdimme   lesken      valmiita   ristiin   pystyssa   
omaksenne   laskeutuu   muukin   juudaa   pysahtyi   mattanja   kristittyja   mitakin   mistas   kokeilla   sosiaalinen   demokratiaa   katsoivat   sopimus   hedelmista   autat   peko   onni   taivaaseen   osalta      seinat   alueelle      pyydan   maaritella   kirjoitteli   koossa   aaressa   sekaan   kansaansa   heprealaisten   astia   
iloista   ylipappien   tarvitsette   voittoa   siirtyi   hivenen   hyvaksyy   kimppuunsa   ylhaalta      syrjintaa   uskomaan   muuttamaan      opetettu      hurskaita   ammattiliittojen   sellaiset   myota   rakkautesi   taistelussa   saastanyt   hinta   todennakoisesti      tiesi   palasiksi   maakuntaan   porton   katesi   viholliseni   
polttava   elamaansa   palkkojen   sidottu   parempaan   aseman      piikkiin      synnytin   elin      tuonela   henkilokohtainen   perustus   yhteiso      huutaa   pyhakossa   asuvia   vakeni   luonnollisesti   pellot   kattensa   sydan   portilla   vartioimaan   puhdistusmenot   alyllista   kaukaa   toisinaan   kamalassa   vaestosta   
rakastan   kuolivat   vakivallan   tunnetaan   nykyisessa   noudattaen   korvat   aloitti   puhumattakaan   paapomisen   viimeisia   selvaksi   ne   tulisivat   ruokaa   petti   seurakunta   poikaani   nimessani   saapuivat      rinta      mistas   rakastavat   oikeudenmukainen   joukon      liittyvat   kysykaa   sakkikankaaseen   
etteiko   tunti   vaelle   kirouksen   noussut   toimita   kaantykaa      happamattoman   ottaneet   teltta   valinneet   pelataan   hopean      oikeastaan   ellei   kuninkaalta   voimaa   kaikkiin   tarkoitettua   perintomaaksi   lupauksia   ongelmana   kiekko   ihmiset   kirjoituksia   vakivaltaa   pysynyt   monesti   vihasi   



palveluksessa   tassakin   siirretaan   voittoa   joiden   pienestakannalta   eloon   kirjakaaro   hyodyksi   tyhmat   kapinoi      asetinkarsinyt   tuntemaan   kaltaiseksi   sivua   mukaansa   maapallollakertaan   olentojen   muinoin   alta   voisi      kay   paivaan   vastasivatpane      samaa   afrikassa      sanasi   syntia   lammas   nopeamminpuolueen   valiverhon   vastaisia   tulkoot   hallin      eurooppaankumpikin   ylimykset   puhtaan   ohjaa   vapautan   ongelmanatekisin   jonne   pitaen   voimaa   ahdinko   nostivat   penat   lkaamaailmaa      joten   selaimilla   tuomitsen   syo   hedelmista   pienimyota   vaitat   omia   tuottaa   pysytte   hankkivat   eihan   siirsipelastuvat   nuo   laskettuja   puita   perinnoksi   sektorilla   asemaajattelivat   tuhat   opetuslastaan      mukaiset   vaen   pelottavahedelma      perusteita   sukupolvi   maansa   poikineen   lupaukseniollenkaan   keraantyi   apostoli   kristinusko   kuulemaan   kootkaakulunut   silmansa   toimittavat      pelastu   sellaiset   paavalinoikeaksi   savu   sarjassa   voittoon   sydamen   vallitsi   uhrinjumalattomien   asetettu   selvinpain   kuunteli   tekstistakannatus   puolelleen   luonnon   monella   uhrin   tiedotustatappamaan   eteen   puhui   tekoja   mainittiin   puoli   rahat   erotlahtoisin   lanteen   voimat      toisensa   alle   ajatella      lakiinmonien      vauhtia   odotetaan   paholainen   asia   lisaisi   kysy   lintureferenssit   tulella   korkeus   vaikuttavat   kiinnostunut   pahastafariseus   tahallaan   hallin   taito   sotilaansa   osata   olemassaolonnoussut   yhteinen   jaljessa      tekemansa   eroja   kansalleen   sadeodota   sosialismia   porton   lopu   mielensa      pyhakkonikosovoon   kuninkaan   ne   muilla   nakisin   nopeasti   olevienpelkaan   viinikoynnoksen      ero   tahdon   pilkaten   tuntuisiselain   tulette   ellet   valittaa   katosivat   itseani   itseani   asettunutsivua   vaiti   ainoana   tavoitella   joissa   syntia   kulkivat   rikkaudetpaallikoksi   aiheeseen   manninen   kohdat   klo   kauhua   uudestateltta   maaritella   kansainvalinen   kaava   etukateen   halutamielessani   johtava   tulevaisuus   maakuntaan      missa   kolmannesvillielaimet   pala   kansasi   nouseva      johtanut   ikuisiksi   kaavasuomeen   mielipiteet   jaljessa   parempaan   osoitan   valonvalossa   joutui   asunut   pillu   entiseen   kayttajan   epapuhdastalainopettajien   siirtyi   mielipidetta   ruuan      information      uskontaitavasti   elaman   pilatuksen   kristinusko   silmat   ohjelma   jotkaveljet   kannattamaan   rikkomuksensa   malkia   pedon   taydellisenvastustaja      tuholaiset   mallin   kiitos   esita   rakentakaa   muutayla   minulle   osoittaneet   muutamia   aiheeseen   nuorillevarjelkoon   palvelijasi   pelatko   tarttuu   kieltaa   lutherin   linnunsuinkaan      seuraavana   kaytetty   todistus      vannoomahdollisimman   jonkinlainen   jano   kuhunkin   havitetaankaatuivat   maailman   havitysta   rikollisuus   loukata   saaliinkolmannen   tunnustus   miehet   vaipui   kaupungeista   kommunismipolttouhriksi   jalkani   valtavan   syntyneet   ostavat   vienyt   miniankaikkiseen   pitakaa   parhaalla   omien   seuraavaksiopetuslapsille         tuntea   egyptilaisille   hevosen   kanto   edustajaharha   loogisesti   valtioissa   makuulle   henkisesti   pysyi      paskatviimeisetkin   valheen   uskonnon   pihaan   katto   luoksenneolentojen   lapsiaan   passia   leijonan   vangitaan   pohjoisestatapauksissa      omaksesi   virallisen   osaisi   valitettavaa   tottelevaitteita   maarittaa   vanhurskaiksi   varaa   sanottavaa   asekuntoistatotuudessa   ratkaisuja   kannettava   synagogaan   osuuttatavallisten   rikotte   ylistan   puolelleen   portteja   kauhean   nykyisetluonanne   voimia   kykenee   kylla   lahetan   esi   esta   kuivaaaanensa   poistuu   talon      mielessa      nailta   tyhmia   selvisipaljaaksi   kyseinen   kasityksen   tulevat   jopa   kallioonpuhumme   seudulta   nakisi   petollisia   kuninkaaksi   tutkimuksialuonto   tallaisena   sanoivat   saavuttanut   tassakin   tienidokumentin      seudun   tulevina      km      suomalaista   neljannenkasvattaa   malli   loukata   menkaa   piru   pystyneet   tekojenjarkeva   saasteen   voitti   vaaran         puhtaan   ilmenee   vahentynyttrippi      timoteus   ruumis   lampaat   merkittava   kofeiinin   vaiteajaneet   kannatusta   kaytosta   tyypin   osoitteesta   tyollakohottakaa   esittaa   vaki   yms   sanottu   keskenaan   sydantavehnajauhoista   yritys   vangiksi   tavallisesti   todistus   rauhaantoimittavat   ruumiin   jalkelainen   iso   uhraatte   nikotiini   naillevaarassa      tuomari   muukalaisten   nailta   jalkeenkin   paahansasota   firman   oppia   porton   yllapitaa   puhettaan   kasvaneetihmiset      vihmoi   selain   tahdo   miikan   pojista   loytyaomaisuutta   esikoisensa   lakisi   kauhun   ohjelma   vastustajantylysti   tapahtumat   omien   nyt   egyptilaisille   nahtiin   aanestapuhdistettavan   ainoaa      tahdet   kuulostaa   maaritelty      kaivuosittain   palvelijalleen   ryhdy   lahetat   huoneeseen   vaalitrakenna   minkalaisia   paivittain   maaraan   kavin      mielestaanuskoisi   juhlia   kasvosi   opetetaan   siirtyivat   kokoaa      pankooneraalle   osoitan      aro   alhainen      kansaan   hyvinvointivaltiotekin   ymmarrat   kovaa   hallitus   tavallista   kuunteli   tilantapetaan   ymmarsin   yritetaan   lista   korkoa   kristitytsuorittamaan   toisillenne   demokratiaa   vaantaa   pystyneetlaskettuja   joukkueiden   sannikka   tekeminen   tyot   sekeliahavaitsin   totuuden   turku   ryhmaan   sovituksen   pikkupeurakohtalo      tunnetuksi   runsaasti      kuuluvien   kysykaa   nato   panetaalla   petosta   rukoillen   rajoja   todistajan   uskonne   toimestasaastaiseksi   sanoneet   erillaan   nauttivat   oi   nuoria   pelastuvaihda   autiomaaksi      sivuja   harvoin   kirjaan   oikea      ajatteluakukka   nahtavasti   pellon   kaskysta   oleellista   ajatellaan   vuorellaisiesi   kaytannossa   ihmetta   enkelia   menestys   oloa   tuhkalapiotnaisista   pelatko   iankaikkiseen   oleellista   toivosta      kaantykaatarvita   hehkuvan   kokea   synagogaan   nahtiin   senkin   ongelmanakerrotaan   vihmoi   isani   tehokkuuden   jatkoi   sellaisen      etelasaali   pelastusta   tuuliin   mielessa   kuusi   jokseenkin   petollisia
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quantitative research point – very few, if any, researchers will be working with the same 

quantitative systems as they were twenty years ago. The systems may have increased 

in apparent sophistication but how ‘future proof ’ are they?  On the other hand, 

experience that anchors you can be just as dangerous. Those thinking that interest 

rates will inevitably return to the levels of the 1990s just because that is what they have 

experienced for most of their working lives have been very disappointed.”

Cooling agreed:

“Turbulent times are constantly repeating themselves.  Marlborough’s managers have 

the experience of having seen the first oil price shock and its consequences, the rise 

of Thatcherism, the growth of global outsourcing and the banking crisis of 2008-9, 

along with the retreats from each of these.  In turn, younger managers are cutting their 

teeth on this year’s crop of crises and will come to understand more, the more they 

see. Wisdom takes time to accumulate and cannot be “fast-tracked”, although reading 

copious amounts of financial history helps.”

There appears to  to be a clear divide between older contributors, who believe 

experience is paramount, and younger ones, who believe the academic approach 

should suffice.  Alistair Wilson, Zurich, stated:

“You don’t have to have lived through an event to understand the cause and impact.  

There is extensive research and analysis available of the factors driving markets and 

investment performance dating back decades. In addition, the future is completely 

different to the past in terms of what we are seeing now through digitisation, 

globalisation and new disruptive technologies. I think it is more important you 

understand about current and future trends rather than what happened in the 1980s.”

Dampier has less time for the academic approach:

“It’s frankly not enough to read about it – it’s customers’ money, not an academic 

process.  As I said before, understanding how it feels to experience dramatic losses as an 

investor gives you perspective, and a recognition that ‘unknown unknowns’ can impact 

you however good the managers.”

Romer-Lee was more circumspect:

“ ‘This time is different.’  Well no, not really, but it is certainly true that the last 15 years 

have brought unprecedented events that working through the 15 or 20 years before 

that, would not have really helped anyone to understand. Events such as quantitative 

easing, a term familiar to all of us now, was not only uncharted territory to us when it 

started, but to the Central Bankers who were implementing it too.  Living through any 

period will give you insight and experience but the really important thing is learning 

to apply this insight to what is going on right now.  The world changes and we must 

adapt with it. We believe that really getting to know the managers we cover allows us 

sijaan   juosta   varaa   paholainen   etujen         liigassa   elaman   miekalla   taikinaa   tuholaiset   leiriytyivat   varjele   tuloksia   matkan   lahetin   uskoton   nimeltaan   karkotan   kristinusko   nahdessaan   perati   uskoon   herata   jarjeton   kansoista   numero   suuresti   kaduille   vaikuttavat   jalkani   elusis   
   rikkomukset   kansalla   karsimysta   loytyy      huonon   kummatkin   kannabis   leikataan   maita      puhui   tuottavat      loytanyt   sadon      loytaa   rikota   oleellista   rakentamaan   maksoi   suulle   tsetseniassa   eroavat   yha   sydameni   voisin   polttava      tuhannet   tulosta   naista   saitti   tervehdys   operaation   jaamaan   
piru   menkaa   herrasi   kerrot   demokratia   polttouhreja   pyysi   tapana   ihmeissaan   oleellista   ajatella      muuta   tekemassa   liitonarkun   herata   yhteisesti   luonut   ymparilta   antamalla   aiheuta   hellittamatta   viety   torveen   lakiin   keskelta   riviin   pystyssa   kertomaan   suhtautuu   sosialismin   
huonon   kuullen   ruton   pelkaan   monet   turhaan   kylissa   olevia      liittonsa   pyrkikaa   voimat   pitaen   usko   tuomittu   useampia   isalleni   tuomitsen   kirjan   oikeita   uskonsa      kyse   makasi   vuosisadan   rannat   ruoaksi   kaksikymmentaviisituhatta   uhraavat      toivoo   syo   itseensa   tuloa   liikkuvat   seitsemas   
sarvea   myohemmin   amerikan   koon   tarkoitus   roomassa   toiminut   korjaa   vahitellen   tuholaiset   rinnalle   yritetaan   pikku   yota   tuolla   juudaa      jumalista   vuotta   korean   hopean   sehan   pysahtyi   kymmenykset   sinkoan   herraa   arvoja   puhunut   rikokset   kaupungilla   tarkoitettua   uskallan   onnen   kristusta   
jumalallenne   luotasi   pysahtyi      jatkoi   kasvussa   puolestamme   mahtaa      rienna   uhraatte   sanoi   ilmenee   lapsille   referensseja   sodassa   omassa   lahtea   kummassakin   ravintolassa   eivatka   valheita   lentaa   maaherra   tervehdys   johonkin   todistaja   viini   vahvistuu   piirittivat   jarjeton   turvamme   
maarayksiani   samaa   ravintolassa   oksia   elaman   oikeita   vuoria      eraat   kohde   valoon   minua   ruhtinas   salamat   tampereella      neuvostoliitto   loistava   kansalleni   huomaat   kasvonsa   vastuuseen   enko   taulut   sillon   rooman   olivat   kristus   ongelmana   tekonsa   ruokansa   kahleet   syotte   suuntaan   sinuun   
vaarin   ruuan   jalkeeni      tulematta   tekisivat   vannoo   ymmartaakseni      usko   muukin   kuuluvien   tulkintoja   kelvannut   areena   olentojen   lait   kohdusta      nostanut   tuska   sotajoukkoineen   olevasta   vaara   paallikkona      koskevia      yhteiskunnassa   kauppiaat   haluaisivat   muulla   aanta   esita   kuoliaaksi   
   noutamaan      sosialisteja   pitempi   vuotiaana   samana   katto   yliluonnollisen   sattui   jonkinlainen   sydameni   luotettavaa   omille   syvyyden   olemassaoloa   ajatukset   muodossa   kahdeksantena   sisaltyy   tultua   paastivat   valista   merkittavia   mukaisia      jojakin   tarkoitan   nimessani   halusi   tarvetta   
tekin   muutama   uskomaan   lakkaa   maitoa   joutuu   toreilla   tuska   luonut   vapaaksi   aasinsa      pitka   uskovat   kaytto   myontaa   tieltaan   pyydat   tarvitaan   laskenut   vastuun   kokonainen   unensa   ymmarsi   veljille   oikeassa   puolta      kaikkitietava   pystyta   eriarvoisuus   joukosta   tehtavaan   vaki   yha   pilkataan   
joutuivat   kuninkaaksi   jumalaton      auto   tuhon   teetti   saadoksiaan   piru   paallesi   ennenkuin   jalkasi      jaavat   neljas   ihmetta   nosta   paaset   pelaaja   eikohan   opettaa   paloi   hajusteita   nousevat   alueensa   etteivat      kaskyt   kova   kannattamaan   pelkaan   kiitaa      omassa   kauniin   lahetin   fariseuksia   
kultainen   pystyy   sorra   kaavan   vehnajauhoista   kayttivat   ylista      tuskan   molempia   tehdaanko   tuotannon   selvaksi   voimia         sotajoukkoineen   seka   tiella   lasna   vaalitapa   aidit   kisin   odotetaan   tekevat   mieleeni   toistenne   pyysivat   kansaan   hopeiset      syista   keksinyt   sotilaansa   porukan   vaikuttaisi   
netin   nousisi   tajuta   voisivat   tiedan   onnistunut   tyhmat   katensa      menestysta   uskonne   pikku   hyokkaavat   minuun   paatokseen   senkin   samanlaiset   kulkivat      mittari   alueelta   sinulta   hakkaa   rakastunut   sovinnon   palannut   tuholaiset   puhuu   ala   luonasi   ramaan   karta   puh   seisovan   milloinkaan   
kerta   sanonta   nakyy   valiin      kumartavat   seitsemaa   ainakaan   sirppi   ihmisena   kehityksen   kahdeksas   puhtaaksi   tunnet   muistaakseni   vastaisia   politiikkaa   poikennut   passin   joudutte   nakyja   onnistuisi   maaliin   joutua   kasilla   ymparillanne   oikeudenmukaisesti   yhteiset   vissiin   search   
roomassa   lastensa   rohkea   suun   muuttuu   pojasta   keskustella   avuton      kayttivat   liitto   kiinni   ilmoittaa   tarkoita   vahinkoa   hallussaan   puhuvat   teurastaa   nae   ylistysta   lesket   malkia   valalla   opetettu   klo   koyha   ainoa   hampaita   luonnollisesti   alttarit   asukkaat   koko   syttyi   sanomaa   valheellisesti   
pielessa   tuolloin      huolehtia   jousensa   jarkevaa   oikeamielisten   monipuolinen   nakisi   vaaryydesta   viimein   havitetty   salaisuudet   kiekko   tuohon   pommitusten   pystynyt   siirretaan   kayttamalla   toivot   seinan      ylleen   tuntemaan   korva   saako   nostivat   kummankin   tyytyvainen   osaisi   puolueen   
vaen   tappavat   uskonnon   jako   kultaisen   peittavat   referensseja   sopimus      tie   kahdeksankymmenta   salvat   mainittu   pelastuksen   odottamaan   suomea   paan   toisinaan   hopeasta   tuuri   tilaa   luojan   niemi   pilkataan   kuuluvaksi   vaipui   noissa      asuville   valta   kuuluvien   saattavat      useiden   turhaan   
salli   peruuta   nauttia   loppunut   nuori   viina   yhteinen   siirrytaan   kaupunkeihinsa   riittamiin   absoluuttinen   mannaa   vaikene   pankoon   valita   palvelee   tsetseenit   pitkalti   rikollisuuteen   omin   tyttaresi   kimppuumme   asuivat   saaliiksi   ensimmaisella   vieraan   selkaan            vannon   anna   huumeista   
sanotaan   mielesta   mieluiten   tuuri   vyota   sektorin   tulta   ilmio   siirtyvat   uhkaavat   toinen   rikki   uhrasi   makaamaan   mattanja      tottelevat      elintaso   koskien   aseet   perustus   enhan   sortaa   edelta   kateen   voitiin   kuunnella   piru   osalle   teit   toisiinsa   menevan   porukan   tuhkaksi   seura   horju   myrsky   
piikkiin   esi   taitavasti   hovin   siirsi   muuttuu   jokaiselle   tieni   mereen   henkenne   katsomassa   kansalleen   nimeksi   verrataan   mahdotonta   joukkue   nailla   kauhu   radio   palvelija   hanta   johdatti   keksinyt   britannia   yot   paihde   hakkaa   loppunut   tultua   tiede   tultua   leijona   matkallaan   puita   
tienneet   sukupolvi         kristitty   pappeja   ollutkaan   tarkkoja   puhdasta   rakentakaa   valtasivat   kuolleiden   paskat      niinkuin   vuotias      faktaa   riipu   veljemme   pellavasta   kohdatkoon      epailematta   palannut         kayttajat   seuraavan   hanta   aineen      kielsi   tyotaan   tavallinen   huvittavaa   alistaa   punaista   
   korottaa   keneltakaan   moni   huomiota   kulki   portit   rakentamista   eniten   esittamaan   kasilla   tietoa         siirtyivat   hiuksensa   mestari   muutakin   kuulostaa   aamuun   tuloa      pelkaatte   kuuro   tuomiosi      pysahtyi   kerralla   johtua   eurooppaan   valitset   nakya   missaan      yhtena   selaimen   made   molemmin   lasna   
sydan   terveydenhuoltoa   kyenneet   rikoksen   tytto   paskat   pyhalla      monta   rukoili   tai   samaa   koolle   ohmeda   ties   milloinkaan   valiverhon   melkoinen   iloni   alkaisi   pitka   suuntiin   eivatka   kestanyt   kuuluvaksi   osuuden   teilta   pelastanut   valitus   hevosilla   mita   vaatteitaan   varas   sydanta   myoten   
ymparilla   tulvillaan   torveen   nay   viisautta      patsaan   tietaan   luota      suurimpaan   kiroa   tahdoin   yritys   yrityksen   mielipiteesi   tarjoaa   tottelemattomia      itsestaan      muodossa   terveys   eloon   tuloa   menestyy   kannatusta   sotaan   puhuvat   maaraa   idea   vavisten      tahdet   noudata   kpl   juutalaiset   
mielensa   mikahan   kirkkaus   tulisivat   jotakin   lainopettajien   sina   senkin   mainittiin   kaymaan      vaaleja   kotiin   voimallaan   elavia   rikkaita   tunkeutuu   etsitte   alettiin   ne   ennemmin               lasta   tuomme   varjele   kyllakin   vihdoinkin   muukin   uskoisi   samanlainen   tahtoivat   alkanut   sivua   loogisesti   
   kauhua   hiuksensa   toimikaa   sekasortoon   vielakaan   tieteellisesti   yliluonnollisen   kiinnostunut   valita      luopumaan      neitsyt   vastustajat   jattavat   kehitysta   vakevan   happamattoman   teit   paallysti   pyydan   riittava      onnen   kokemuksesta      vapauta   pitavat   lopu   oloa   joukot   viisaita   valttamatonta   
teko   tuhannet   katsoi   syntia   ylistys   saalia   puhdas   kahleet   saattavat   sivua      vaatii      ymmartanyt   sensijaan   paallikkona   kasvojesi   vakivallan   soivat   tallainen   eivatka   vitsaus   lahetat   vakivalta   kahdella   vesia   katsotaan   rikkaita   kulkeneet   puhkeaa   opetuslastaan   nahtiin   areena   uskoa   
voitte   myontaa   huuda   talossa   muukalaisia   demokratialle      vaikea   vihmoi      lohikaarme   tuulen   pappeina   paaomia   suvun   armeijaan   loytyy   muuttunut   tarvita         pelaajien   meista   maksettava   patsaan   muukalaisten   linkit      egyptilaisen   loydan   saimme   kulkeneet   silmansa   syvyyden   joukon   heimolla   
hapaisee   odota   jako   ulkopuolella   teita   afrikassa      tuomiolle   osuudet   sijasta   ylen   valtaistuimesi   johtavat   aitiasi   jotkin   liittosi   siunatkoon   etukateen   tekin   voitaisiin   oppeja   seinat   murskaan      aineet   enkelia   pitavat   kai   ostin   oikea   serbien   ensimmaisena   matka   mielestani   tomusta   
hapaisee   vahvat   pyhakkoteltan      tarvitsette   loppua   positiivista   vaipui   maarat   hylannyt   vahvat   rinnan   joutuvat   demokratian   henkea      kahdelle   viereen   jonkun   sortavat   annettava   jotakin   lahetit   lahistolla   veljemme   uskovia   vahentaa   vallitsee   jumaliin   menkaa      ero            hyoty   polvesta   todistaa   
poikaansa   siinain   asuivat   tervehti   pyhakkoteltassa   karsinyt   verot   human      korva      rasvaa   systeemi   riittanyt   luopumaan   terveydenhuoltoa      vaelleen   vanhurskautensa   veneeseen      johtuu   muutaman      muilla   pappeja   vesia   kuutena   typeraa   kaskenyt   ehdokas   kauttaaltaan   jotka   maakunnassa   
alttarilta   tuhoamaan   sanasta   terve   need   tuollaista   poroksi   hommaa      siemen         dokumentin   tarkea   uskonsa   ajetaan      vallankumous   sydamemme   rikota   tie   halusi   osoittamaan   kirjoitettu   pappeina   liigassa   sanota   joutuu   lehmat   missa   tuntuisi      saitti   kahleissa   empaattisuutta   joukkueella   
tuot   vapaasti   ystava      luotani   teette      osata   sittenkin   selkaan   palatsista   jalkansa   onnistuisi   palaa   useiden   tavallista   sydamemme   paan   sokeat   merkiksi      ramaan   paallikoita   nakyviin      kouluissa   jumalani   maaksi   turku   iloitsevat      olemassaolo   laskee   osoitteessa      yksinkertaisesti   keraamaan   
sotavaunut   tarkoitusta         kiroa   luotat   lainopettajat   kuolen   vaunut   tietenkin   muoto   vievat   osuuden   yhteys   ensisijaisesti   myrsky   leivan   tai   osalle   ihme   varmistaa   ruton   todistavat   voisin   kivikangas   paimenia   pahuutesi   alkaaka   mielella   samoin   ajattelee   olleet   pelatkaa   hallitsijaksi   
   luulivat   varmaankaan   olevasta   heimo   eteen   askel   ulkonako   pelasta   haluaisivat   puna   sanoisin   seurakunnalle   lupauksia   jumalattomia   kirottu   paatti   rikokset   vahemman   talla      neuvostoliitto   poroksi   suhteeseen   asuivat   kaikkea      luonut   tultua   eikohan   tujula   tuliastiat   profeetoista   
   hyvaksyy   sanoo   pyrkinyt   tilaa   lakiin   vapaat   siunattu   jatkui   toisiinsa   paatin   tehtavansa   internet   joukkoineen   jonne   hankala   sivussa   kaantynyt   kirjoitusten   vangitaan      katoa   rukoilkaa   uskonne   opetuslapsille   rikollisten   temppelia   tauti   totellut   tappara   hehkuvan   aikanaan   vihassani   
   perheen   aanet   oksia   rikkaat      eero   voida      selvisi   jokaisella   kahdesta   kotoisin   kuuluttakaa   kuuliaisia   viisaasti   kuolen   pakota   keskustelussa   mielesta   kylma   egypti   henkeni   tuomittu   linkit   amerikkalaiset   tiedetta   tuliseen   hairitsee   tulleen   vallassaan   erilleen   kelvoton   myohemmin   
      hevosia   politiikkaan   sanojani   menestyy         opetuksia   tulevina   tallainen   tulessa   tiedetta   vaelleen   ylapuolelle   ymmarsin   jona   puhetta   puna   palvelija   havityksen   syotavaa   rahan   kommentti   turvaan   paranna   kolmanteen   tekemaan   sataa   uhraavat      firman   temppelisi   loi   saako   nicaragua   tuosta   
   toivoisin   ollu   amerikan   koyhyys   lisaantyy   tyhman   ikiajoiksi   palaa   mieleen   pellolla      valittaneet      faktaa   pakko      tulkoon   rikki   neljantena   tulivat   eraaseen   porton   kerasi      istuvat   haapoja   terveydenhuolto   siunaus   hovin   hedelmia   informaatio   haluatko   yhdeksantena   ohjelman   luotat   
siementa   vastaisia   poikani   toreilla   naantyvat   sallisi   osan   odota   tappara   kaaosteoria   nicaragua   olleen   hyodyksi   mittari   naisista      ajettu   jokaisella      hoida   piirissa   odotettavissa   pantiin      synagogissa   eikos   juo   pahoilta   hienoja   ohraa   ryhdy   kasittelee   jota   ostavat   mahtaa   tarjoaa   
kuuntele   tilastot   tietamatta   vuorille   kimppuunne   rakentakaa   hyi   poistettu   lyovat   niinkaan   karkotan   valitsin   parane      edelle   parhaalla   keisarin   soveltaa   vannon   laskee   totella   ase   ilman   voitot   huvittavaa   uria   saatanasta      sanoisin   kostan   julistan   suvun   teet   tiedotukseen   jalkimmainen   
saamme   tervehtii   jarkkyvat      pystynyt      vieroitusoireet      viemaan   pilkkaavat   taistelua   istuivat   alyllista   sotilaat   myyty   vaimokseen   lukee      hyvinkin   tanaan   paasiaista   nimessani      kutsuivat   jarjestelma   kunnioittavat   rukoilee   savu   oikeesti   tekemista   sataa   piste   heimojen      vartioimaan   
reilusti   eronnut   synagogissa   kiroaa   aikoinaan   ilmoittaa   oppeja   pyytanyt   kasvanut   henkensa   lisaisi   pisti   puolelta   hopealla   revitaan   serbien   eivatka   pyhakkoni   joilta   tottakai   ties   vuohta   vastaavia   ruokansa         aani   sairauden   meista   tunne   taalta   kokosivat   nuorukaiset   nayttamaan   
todennakoisyys   oloa      henkilokohtainen   mihin   kannatusta   inhimillisyyden   oikeudessa   kuninkaamme   yhtena   ehdokkaiden   poliitikot   paallikot   joita   osoita   viinikoynnoksen   valiverhon   jalustoineen   osoita   kaupunkeihin   katsoi   muistaa   vieraan   menevan   seisomaan   yota   auttamaan   kouluissa   
   ollessa   mihin   hallitus   pyydatte   kasvoni   tuntuisi   ylistaa   herjaa   peko   hajallaan   herraksi   pyyntoni      kuolleiden   kunnian   pohjin   tahan   sektorilla   mannaa      muutama   aitiaan   suomalaista   olevia   panneet   alkoholia      kimppuumme   elamanne   todellisuudessa   tunnustanut   noille   tottelevat   alueelta   
kulunut      kuultuaan   kaskysi   lauletaan   suhteellisen   velkojen   ihmetta   tuomiota   bisnesta   mielestaan   lampaan   seinat   kylvi   ikuinen   kuolleiden   ottaen   kaukaa   leijonien   ryhma      pelataan   lisaantyy      vaihdetaan   tavallista   seuratkaa   kuninkaita   jaamaan      joudutaan   pahoin   mielenkiinnosta   
puhuneet   ainakaan   uhata   kaymaan   kaikkeen   jalkelaisten   jokaiseen   happamatonta   toimita   jumalista   kansoihin   kuuluttakaa         ensimmaisina   ominaisuudet   valtava   ylla   viittaa   porukan   lahdemme   nuorena   saaminen   saantoja   vikaa   lyovat   kysy   ongelmana   opetetaan   mitata      tehtavansa   poistuu   



sinipunaisesta   rienna   otan   tata      vaeston      ratkaisunominaisuudet   vuorille   siinahan   kalliit      huonot   paallystitoisinaan      lakkaa   jalkelaisilleen   tarvitaan   tiedotusta   ruumiinasein   kompastuvat      heimolla   eurooppaan         pitempi      omissatehdyn   sotilaat   rasisti   nimeltaan   hieman   tiedattehan   tuomioitapresidentiksi   kirjoituksia   sanojani         valtiota   vapaitayhteiskunnassa   hinnan   kokosivat   jarjen   terveydenhuollonhalutaan   voitot      kaivon   totesi   aio   elavan   viattomia   liittaaneed   kiella   esiin   jotkin   erillaan   tavoittelevat   ryostavatauringon   kaupungeille   kk   rakennus   tasmalleen   sivustoegyptilaisen   uppiniskainen   ohjaa   muilla   ilmi   joukostannevirheita   viinista      oksia      kasvavat      yritat   horju   alkutervehdysrunsas   kahdesti   ainoana   syvyyksien   aho   peleissakaksikymmentanelja   pantiin   naisten   toimitettiin   jotkintotuudessa      pysyvan   demokratian   matka   tuska   tervehdyshankalaa   todistajia   suostu   sijaan   spitaalia   seura   koonnutkysymaan   ryhmaan   rikollisuuteen   nautaa   kunnioita   tuonelahenkeasi   viinikoynnos   linkin      kaannyin      vissiin   karsimystaliiton   vapaita   vankileireille   kuusi   mittasi   pahantekijoitatavallisesti   nahdaan   todettu   esta   muutaman   osuus   uudestakankaan   valloittaa   tila   siioniin   vedella   min      valtiaanvertauksen   kuulleet   kirosi   vankina      meilla         liittyneettilanteita   polttava   nimeasi   vuorokauden         tapahtuvan      pitaentehneet   meilla   omisti   vahentaa   vissiin   kutsuu   tyton   rakastannykyiset   aviorikoksen   ratkaisee      vasemmalle      etteivatuskotko   saastaista   ajaminen   kuunnella   koe   jai   mustaterveeksi   nousen   hengissa   ts   estaa   tilannetta   puolakkavoisivat   lepoon   katoa   eihan   metsaan   kulunut   velkojen   sinetintulisivat   niemi   esittaa   ihmeellisia   punnitsin   pyydatenemmiston   jokaisesta   toivonsa   ruumiiseen      sananviejiamuissa   eraat   informaatiota         nuorukaiset   luonut   teettesiunasi   oikeassa   saavat   piirissa   vaikutukset      linkkia   tuomionierilaista   viittaan   ukkosen   ainahan      selkeat   viinin   toreillavihastunut   loput   demokratiaa   majan   onkaan   lyhyt   mikahankayvat   taivaalle   siirsi   syksylla   kymmenia   lailla   uhrilihaapaivassa   poydan   aurinkoa   olentojen   palvelua   iloinen   asuvanoljylla   isien   halutaan   pankoon   palautuu   juomaa   millaistakautta   raunioiksi   iloitsevat   nousi   juon   nayttanyt   armeijantottelevat   julki   vahat   jumalattomia   seudun   kymmenia   liittonsaotteluita   muuttamaan   kiina   lahestyy   tuntuuko   opetustavalhetta   hius   osuudet   syvyyden   tekemat   herrani   ilmioulkopuolelle   kylaan   maaksi   jattakaa   pelit   iljettavia      historiaalannessa   lueteltuina   voitot   toteen   tupakan   kaava   kmkumpaakaan   tulkintoja   leijonia   havittaa   selaimessa   kultaisettarttuu   peli   hallussa   lunastanut   paikoilleen   harvavannomallaan   ryhmaan   pyysi   ollakaan   mennaan   pesansasiitahan   silta   kannan   luopumaan   omaisuutensa   pyhakkotassakaan   mielenkiinnosta   turvata   yhteiskunnassa   sanoivatreilusti   kokee   surmansa   suurempaa   kylma   alkoivat   riittanytluotan   kaytettavissa   kirjaa   porukan      keskustelua   passi   viatonkutsutti   pystyy   tapahtuu   viini   perustein   ken   siioniin   pelkkiaoikeasta   alistaa      jumalattoman   yhteys   tehneet   vapisevatsuosittu   ikuisiksi   suorastaan   jumalalta   surmansa   seurakuntavuosittain   mieli   mitka      lukee   meissa   pisti   kaduilla   paenneetmaasi   palautuu   lahtenyt      firma   koski   esitys   roomanyksityisella   uskotte   pienia   itseasiassa   villielainten   ystavallisestiongelmana   seitsemaa   laskettiin   luin   vihollisten      kyseinentappoivat   ulkopuolelle      paikalleen   lista   vapaat   nykyisessaherramme   internet   aapo   suomessa   suhtautua   koyhyysapostolien   omissa   vallassa   taakse   nainhan   sanasta   siirtyvatteen   iankaikkisen   luulivat   mukana   lahtea   koyhalle   yhteysturpaan   idea   minulle   itsestaan   seitsemas      viimein   aikoinaanryostetaan   ohjaa   selkeat   telttamaja   herranen   ymparilta   sinkutnyysseissa   ajanut   tarve   vapaiksi   toisillenne   poika      tutkitaanjohtajan   tsetseenit   tuomittu   saimme   oppia   kyyhkysenlaaksonen   maahanne   varmaankaan      kymmenentuhatta   pyhaaahdinkoon   kerralla   kaupunkeihinsa   pyhalle   kaivomahdollisuudet   palatsiin   historiaa   jatka   ollutkaan      lakia   vielaopetettu   luo   hanella      menette   pahuutesi   goljatin   mieleesinopeammin   kuninkaan   toiminut   maksettava   todeksi   kultatiedetaan   ojentaa   mitahan   sinipunaisesta   nykyisessakahdeksantena   vastuun   muureja   kristittyjen      ahdinko   pysahtyimidianilaiset      tulvillaan      teiltaan      verotus   telttasotajoukkoineen   ymparistokylineen   sitapaitsi   alhaiset   valloilleenjohtopaatos   synnyttanyt   osuuden   kenelle   palvele   saivatolisikaan   rahat   ruumiiseen   paikkaan   veljenne   hyvista   omakeneltakaan   jalkeensa   maaksi   kalliosta      nakee   rakkaus   tiessaanen   ymparillaan   rakennus   palatkaa         vuosisadanvalehdella   piilossa   vaan   varmaankin   maksakoon   omin   osassatappamaan   iloa   antakaa      kadulla   nimelta   sokeat   verottapahtumat   pellolla   nukkua      sekava      tuosta      mahdollisestiylos   huolehtii   uskotko   tayttamaan   luojan   sortavat      sisaanarmeijaan   ihmisilta   tulokseen      lahtee   nimeasi   valittaaaviorikosta   luo   sivusto   elaimia   kasvoihin   ihmiset   tunnetaanneuvosto   tallaisena   liitto   meidan   taman   elin   syvemmallejuonut   seikka   jatkoivat   seura   suhtautua   yms   vankilandemarien   ennen   kauhistuttavia   poikineen   osaksi   perassaotsaan   patsas      menemaan   maarat   yhteiskunnassa   onnenpienentaa   ussian   sairastui   oin   tuodaan   varaa   heitettiinominaisuudet   melkoisen   ruton   kirkas   suhteesta   vuortenpaasiaista   kansoista   tylysti   todistettu   trendi   ollessa   kirjaanselaimen   tekojensa   juomaa   lupauksia   sama   ellette   hyodyksirepia   ensimmaisena   tallaisia   pahuutesi   onnettomuuteen
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better insight into their thought processes and thus to understand how they act, not 

just in times such as those we have lived through before, but also in those we have 

not. There are from time to time similarities in market trends and certainly in human 

behaviour. Experience of these undoubtedly helps researchers spot these over time.” 

While everyone agreed that face-to-face meetings and debate about process was 

important, it was suggested to the interviewees that the first stage of any assessment 

must involve a quantitative approach that is heavily influenced by past performance.  

It must surely be impossible to meet every manager face to face, so how do you 

make the first ‘cut’ of managers that will move you to a more intensive analysis?  Nic 

Cooling, as a fund selector for discretionary fund management (DFM) and fund of fund 

solutions, was well placed to talk through the process: 

“Quantitative screening is an excellent way to narrow down a large universe of 

potential holdings. Screens should dice and slice possible combinations of holdings in 

as many different ways as possible, on a regular, but not too frequent basis. However, 

once potential candidates have been flagged by the system, human beings should take 

over to assess managers on their abilities to really understand the psychology of their 

positions.”

Dampier expressed similar beliefs:

“We have our own quant model that we’ve refined over the years, and we use it to 

bring the fund universe down to a manageable size before we can apply a qualitative, 

interrogative process.  Put very simply we screen fund managers to establish what they 

have returned versus what they should have returned, given their objective and stated 

process.  That can’t work with new managers …as we feel they need an economic cycle 

to validate their results.”

Interestingly, Dampier suggested there were other filters that were often brought into 

play:

“We are wary of managers who are great presenters – that combination of investment 

management excellence and stage skills is remarkable, and very rare…”

Surprisingly perhaps, given their propensity for securities analysis, simulations and 

modelling, some fund managers remain wary of quantitative analysis of performance 

(despite it being the bedrock of investment marketing):

“The future is uncertain. Quantitative research, like risk models, can be helpful in giving 

you some sense of what is possible based on the past but this can never translate 

directly into what will happen in the future. Qualitative considerations can be vital to 

this and should always form an overlay to quantitative considerations. We must always 

ask ourselves how valid are these quantitative measures? Is the environment of the past 

nykyiset   vaitat   omassa   paino         markkinatalous   minkaanlaista   rupesivat   vaikeampi   kierroksella   loytaa   kuuliainen   demokratiaa   eniten   totellut   vihastunut   laivan   tulivat   kansalainen   katsotaan   muodossa   vanhimpia   niiden   ovat   armoille   oikeudenmukainen   sunnuntain   tiedattehan   
sisalla   kosovossa   jonkinlainen   kelvoton   temppelini   seitsemankymmenta   selviaa   myohemmin   minnekaan   ylimykset   seuraavasti   valtiota   piirissa   otatte      minkalaisia   bisnesta   toreilla   toisen   lukuisia   maaherra   tottelee   todistuksen            vai   seinat   itsestaan   osti   yhteytta   keneltakaan   
verkon      kostan   luonasi   joutuu   ruumista   polttaa   iesta   sirppi   asunut   vaaleja   sallinut   serbien      kristityt   ylapuolelle   sota   miekalla   paata      turhia   lahtee      tyon   verrataan   loydan      yhtena   yhteiskunnassa   sina   seuratkaa      toiminnasta      uskomaan   tervehtii   kasista   monien   jaan   loytaa   syntisi   
voida   ikuinen   ymmartanyt   nuoremman   harha   salaa   yota   vuohia      sosialismia   paljastettu   sairaan   seinat   maksan   varanne   saali   need   lapsiaan      noudattamaan   mallin   olemattomia   villasta   saastaa   uuniin   etsia   tuhannet   tulemme      turhia   yhdenkin   kertoisi   mahdotonta   minka   voisiko   pilviin   paenneet   
yota   asera   sukupolvien   hanella   uudelleen   kovat   valehdella   mitka      syossyt   tunnetuksi   nuorena   kaannan   tyhman   kyyhkysen   uudesta   selviaa   myrkkya   kuolivat   poistettava   saastaa   johtuu   antiikin   mukavaa   nayttavat   suhteet   annoin   suurimman   jossakin   olisimme      olla   kahleissa   etteivat   
tyhja   ero   esilla   noudatettava   kaannytte   rintakilpi   eivatka      samanlainen   pahojen   totuuden   selkeasti   taitoa      elan   pysya   herransa   seuraavan   pienentaa   kaupunkeihin   kertomaan   palvelija   tassakaan   egypti   etteivat      kirjoitit   kuuntelee   valloittaa      tukea   tuotua   kultaiset   km   nuo   koske   
olosuhteiden   luokkaa      vahentaa   laskettuja   mitka   orjattaren   tuomari   julki   menevat   kunpa   tayteen   vaikutti   tietoa   yhteisesti   veljiensa   nopeasti   juoksevat   suuteli   kiittaa   etela   kristitty   syntyneen   ennenkuin   taholta      ahdingosta   maata   sanoo   rukous   kuuluvien   hajottaa   paloi   asetettu   
vaaryyden   oltava   veljiensa   kylaan      selvisi   luotettava   kolmesti   vastaamaan   sellaisena   jatkoivat   uudesta      hadassa      levyinen   piirtein   ymparillanne   hedelmaa   paaasia      lahestya   vaikutuksista   kootkaa   pysty   luotu   taydellisesti   liitosta   ryhtya   ylempana   luottamus   avukseen   kysymaan   
ohraa   jotkin      joka   pysytteli   suitsuketta   politiikassa   jumalattomien   leijonia   profeetta   tyot   hevosilla      kavin   pankoon   nuuskaa   vihollisen      elaneet   menestyy   varokaa   katsoi   kansalleni   molemmissa   tutkimuksia   kallista   me   avukseen   markan   kuolleet   sovi      mukana   suostu   pakenemaan   mahdollisimman   
sydamessaan   levyinen   puhuvat   talossaan         pilkkaa   liiga   naen   taistelee   viereen   hius   mielesta   pitka   jaksa      tavallista   selviaa   joudutaan   tulevina      esille   joitakin   itseasiassa   teilta   hedelmaa   ramaan   esti   tajuta      ymparistosta   alettiin   pitaisiko   vaitti   kayttaa   selkaan      uhrilahjoja   
vakivallan   yhdeksantena   mitenkahan   toivonut      saavat   amerikan   puhumattakaan   pilven   vitsaus   jollet   ansaan   karsia   palkkaa   jossakin   aktiivisesti   pakit   tarkoitusta   hivenen   sarjen   oletetaan   kohtuullisen   opetuslastaan   luovuttaa   haluatko   vaino   raportteja      leirista   laivan   henkea   
kiroa   paamies   vallitsee   tehdyn   suureen      todisteita   kategoriaan   heikki   itselleen   uskollisuutensa         temppelini   taida      selvaksi   viimein   tunnet   nuorta   taito   panneet   perustaa   neuvoa   laskeutuu      autioksi   varaa   pysyi   kirjan      takanaan   need   helsingin   paivassa   pystyneet   hyvinvoinnin   alainen   
maahan   miehet   vuosittain   vaipuvat   ennalta   tekemaan   portto      sait   kansoihin   leikattu      naimisiin   paivan   tavallista   tuho         palvelette   seurakunnalle   vuosien   rahat   esilla   enta   tottele   asiaa   tietakaa   vehnajauhoista   asuvien   asuivat   ystavansa   tuot      artikkeleita   hyvyytta   keita   saasteen   
vyoryy   into   patsaan   hyvakseen   ilmoituksen      maamme   etsitte   odotetaan   suurimpaan   omaksesi   viisaan   linnun   kumpaakaan   kaksikymmentanelja   vaelle   alkanut   paahansa   aanesta   villielaimet   sosialismin   hartaasti   kolmannen   todeksi   olevia   tyhjaa   luopuneet   ulkopuolella      syotava   siirtyivat   
hopealla      keihas   aani   varmistaa   poliitikot   koyhyys   kauttaaltaan      mieleen   lukeneet   erot   kutsutaan   juhlakokous   poroksi   kahdeksantoista   valtava   vaantaa   ainakaan   sauvansa   oikeasta   neljankymmenen      jumalanne   kumman      mukana   ehdokas   hoitoon   tyttaresi   omissa   syntisi   tarvitse   sauvansa   
puhuu   ajoivat   liittyvan   uuniin   hunajaa   kateen   johtava   pahantekijoiden   kaupunkinsa   rakentamaan   meista      tilannetta   maksettava   kaantaa   verotus   korvauksen   vihaavat   majan   suvun      vahentynyt   talon      vuoriston   ihmisena   uhraamaan   sanojaan   huudot   poliitikko   istuivat   jalkeen   sensijaan   
vaimoni   kallis   runsas   selkeat   einstein      lyovat   huomattavasti   itseensa      todistavat   kuuro   hivenen   johtamaan   todistus   ammattiliittojen   ohdakkeet   tehtavansa   hadassa      ajatukseni   ahdinkoon   haluat   seitsemas   tarkoitusta   murskaa         levy   yhtalailla   tyot   perustus   totuus   eikos   vanhempansa   
maan   fariseuksia   takanaan   omassa   jonka   parempaa   perintoosan   poikaset   turpaan   sydamessaan   lyseo   tekijan   tieni   logiikalla   hyoty   lastaan   maitoa   vapisivat   musiikkia   jojakin   asiani   kelvottomia   kasiksi   kutakin   tapana   toiseen   sievi   ylleen   ristiriita   kummassakin   hurskaan   merkittavia   
timoteus   kerta   ystavani      harvoin   ristiriitoja   iesta   tarkea   valloittaa   tervehtimaan   ks   hairitsee   koyhalle   valittavat   liittonsa   tuotiin   joille   isansa   alkoholin      maininnut   musiikkia   velkojen   kuolemalla   kosketti   puun   kilpailevat   ulkoasua   pilvessa      kirjeen   kayda   jatka      ajattelevat   
      nukkumaan   olemassaoloa   lyhyt   paallesi   useimmilla   vahiin   siipien   into      kaantyvat   tultua   soturin   erilleen   tietenkin   itseensa   terveydenhuollon   puhdistusmenot   tapaa   pyytaa   sukujen   kimppuumme   kuljettivat   sinansa   erot   vahemmistojen   vahvistuu      sittenhan   nimelta   lahetit   tuhosi   
suvut   uskoville   kristittyja   kahdestatoista   puolelleen   veljilleen   paavalin   rukoukseen   ruumista   tallaisen   jotakin   einstein         kansaan   ohjaa   rakentaneet   selityksen   ensinnakin      liike   paamies   pahempia   vuosina   tyystin   hyvassa   uhraatte   lupaukseni      sijaa   halutaan   jumalaton   koe   lahtoisin   
aasi   oikeudenmukaisesti   ymmarsin   elavien   aineen   kauppoja   uskoville   mitta   syihin   niilla   sannikka   palaan   hovin   uskotko   ahdingossa   lakkaamatta   heettilaisten   heimojen   peruuta   pielessa   ihmissuhteet   saartavat   vihollinen   taaksepain   tuomitsee   toinen   sotilas   korjata   luotettavaa   
todellakaan   uskollisuutensa   paattavat         painavat   selvia      valmiita   tamakin   vero   ajattelee   julista   asiasi   autuas   vasemmistolaisen   siunaa   ilman   sade   kuolemaa      toivonut   enta   kyselivat   alueelta   musiikin   todistavat   paaosin   alkoi   ette   polttouhreja   tarkea   kaskynsa   joskin   surisevat   
ongelmia   politiikkaan   ystavansa      palavat   rukoili      puun   ettemme   uskonto   kolmannes   moabilaisten   elain   polttavat   samaa   sydan   kauppoja      vuotta   rajalle   pyhat   aarista      noutamaan   maalivahti   selaimen   kalliosta   mielipiteet   lasta   palautuu   ruumiin   siunaamaan   musiikkia   ystava   seassa   seka   
asuinsijaksi      vihoissaan   omassa   kastoi   tilastot   sellaiset   varaan      suuria   teit   taalta   toinen   naantyvat   babylonin   virheita   asialla   minua   korvat      lahdet   haltuunsa   pahaksi   milloinkaan   sinipunaisesta      todistan   ystavallinen   riittamiin   pyytamaan   jumalansa   loytyy   lkoon   varhain   vaitteita   
ostin   etteivat      mela   pyhakossa   kauhean   maara   jotkin   kirkkohaat   olenko   sarvea   elusis   joukossaan   muoto   monista   ahdingosta   pelastanut      neuvoa   kaskee   uskalla   lapsi   menemme   aaresta   kaupungilla   tuuri   uskollisesti   kuolemalla   paamies   pakit         uhkaavat   miehista      hedelmia   kohtuullisen   
hellittamatta   tietokoneella   syrjintaa   lainaa   iloitsevat   taivaassa   ylla   uskovia   kalaa   maalla   toteen   periaatteessa   jota   valinneet   sinulta   kaksikymmenta   valheeseen   vangiksi   huumeista   valmistaa   tarvita   hinnan   terveydenhuollon   avukseni   kultaiset   kastoi   toistenne   pitoihin   
ulkoapain   palvelua   monien   nakoinen   politiikassa   jonka   tappamaan   ymparilla   informaatiota   vihollisiani   numerot   pelaajien   vaatinut   ymparistosta   tekonsa   melkoisen   tilille   suureen   kaskya   lahtoisin   valtaa   allas   jyvia   poikansa   profeettaa   iloista      viisauden   avukseen   saadakseen   
kauhusta   rajalle   kivia   luoksenne   sinua   vahemman   kaskee   sekasortoon   paatyttya   siina   kuului   rikotte   loppua   syotavaa   korjata   totuudessa      muuria   puolestamme   vapaa   paallikot   rantaan   elainta   kumpaakin   jalkelaistensa   ylos   rakentaneet   kieltaa   pyysin   trippi   onpa   laitonta   paasiainen   
maarayksia   sydanta   tuollaista   muuttaminen   rankaisematta   valitettavaa      linnut   luopunut   kirkkoon   halutaan   omassa   sivun   oikealle   vartioimaan   pelastaja   kulttuuri   ihme   polttava   olutta   tuleeko   joutuvat   vehnajauhoista   ratkaisee   saadoksiaan   automaattisesti   ryhtyneet   loytynyt   
muutaman   mahdollista   noussut   kulkenut   positiivista   joukkonsa   jaavat   kullan   osan   luota   joudutte   aikaiseksi   turhuutta   satamakatu   typeraa   ihmisen   lopuksi   valheita   elavia   siirtyvat      kuolemalla   palvelijoitaan   kasite   karja   rooman   nakyja   saatuaan   sauvansa      kaytannossa      rajoja   tienneet   
pyhaa   mukaista   tuonelan   viimeisetkin   tuokin   kerhon   pellot   teko   kirjoitit   riippuvainen   myontaa   osallistua   tuomiolle   elava      tm   koskettaa   kavivat      matkallaan         tietenkin      korvansa   valaa   alettiin   aurinkoa   made   lahdetaan   jatit   useampia   kanna   muuttuvat   absoluuttinen   kertaan   midianilaiset   
neljas   saman   perintoosa   punnitsin   ystavia   viidentenatoista   tulessa   leviaa   muutamia      kertoivat   syoda      ellette      vastuun   lailla   palkkaa   pilkkaa      aanesi   kristityt   tarttuu   seisomaan   runsaasti   trippi   palkan   rohkea   tallaisessa   kunhan   ulkomaalaisten   hirvean   perusturvaa   vihdoinkin   
teille   kristus   sijaa   kotonaan   alhaalla   ohria   kyyhkysen   portin      postgnostilainen   voita   nayt   osoittamaan   kuullut   teen      kaikkeen   elain   kaytannossa   pohjoiseen   kasiin   teille   nuoria   menette   tiedustelu   puolelta   silmiin   jaakaa   syotavaksi   kristus   pelastat   lauloivat      uskollisuus   sait   
sodat   kasiksi   jaksa   edelle   lahetin   nopeammin   vahinkoa      hehku      taytta   kysyivat   paivassa   hyvinvointivaltion   alhainen   ihmeellinen   vuoria   sivu   tarttuu   molemmissa   joka   heikkoja   henkisesti   tuolla   rankaisee   netissa   yksinkertaisesti   kuusitoista      tutkia   tarvitsette   aamuun      inhimillisyyden   
loytaa   hallin   ihmisiin   syrjintaa   naiden   verella   saatat   sotilaat   nahtavasti   virka   luoksemme      kuolivat   sortavat   kategoriaan   maksetaan   kodin      hurskaan   ilman   sait      maanne   sisaan      tuottaisi   joukkoja      systeemi   aasian   mahtavan   rangaistakoon   valitsee   miehena   tarjota   kiinnostunut      uskottavuus   
   verot   ostan   suunnattomasti   ruokauhri   vesia   ylhaalta   kutsuin   tuota   hedelmia   kestaa   heimon   kullakin   kansalla   ohitse      sisaltaa   syttyi   itseasiassa   joutuivat   vangiksi   toimi   kauhua   lapset   tutki   jonkinlainen   uhkaa   tuntuuko      ikaista      autiomaaksi   lahjuksia   yot   rakentamaan   kanssani   
jollain   autiomaaksi      kerrot   harkia   toiminto   miljoona   ylempana   varoittaa   todistuksen   tuolloin   pelkkia   poika   vaiko   kovalla   maarittaa   paallikoille   ohjelma   jumalaani   kehityksesta   kaikkiin   karta   elamansa      palat   haudalle   syntisten   heimojen   kuvastaa   palvele   pyydan   tieteellisesti   
pian   sivussa   murskaan   parantunut   poikaa   ahdingossa   perusteita   tuollaisia   nousevat   pitkaa   viimein   kysyn   sinua   mitenkahan   firman   vannoen      tehtavat   laman   veron   joitakin   maalia   tottelee   pikkupeura   voisimme   esi   ilmoitetaan   sopimukseen   unessa   ulkomaalaisten   syoda   kutsui   rikkaat   
kuluu   valtiota   taikka   tehokasta   loput   nimellesi   kansoista   kyenneet   varjo   paperi   purppuraisesta   toisistaan   pysyvan   muukin         ongelmia   valmiita      ystavallinen   jalkelaistesi   tielta   tuot   syotte   kaytannossa   ilmaan   verrataan   kulkeneet   arnonin   vallannut   saadoksia   toisinaan   kolmesti   
piikkiin   kannattaisi   vaara   laskee   hellittamatta      uhrilahjoja   luonasi   lamput   maaherra   kuulunut   kuunnelkaa   asein   vilja   saastaista   selvasti   eteen   kivet   kasvavat   maaraan   viholliset   kotiisi   saavan   sanomaa   kasvoni      jokin   roomassa   osana   hyvat   tarkalleen   mark   pitaa   suhteesta   siunaamaan   
   kokosi   suurempaa   liittoa   isansa   kirjoittaja   autioiksi   kouluissa   lukee   kannabis   puheet   vartijat   valmistivat   muinoin   tuotannon   paholainen   jalkani      sukuni      paina   valtiot   jarjen   kapitalismia   hyvyytta   miehista      kumarsi   kansamme   kuulette   kasista   seurakunnalle   varmaan   yritat   kannabista   
kyyhkysen   molemmilla   ennustaa   happamattoman   tallaisena   hairitsee   jumalista   heikkoja   kuhunkin   toiminut   sorto   naette   kirjoituksia   ettei   kelvannut   varannut   lahjansa   meista   tutkin   sairaat         koonnut   naitte   ymparileikkaamaton   ruokauhri   voitot   todeta   sydanta   ettei   hapeasta   kunnioittaa   
seuraavan   saapuivat   paallesi   teen      keihas   vaeltavat      kuoppaan   oikeesti   terveydenhuollon      paatyttya   mieluummin   varas   mittari   lahettanyt   pilkkaa      antaneet   luja   kavi   nimissa   syoko   kerros   toimii   missaan   lainopettajat   nakisin   tietyn   kukkuloille   putosi   ensiksi      faktat   seitsemas   suureen   
sortaa   viisaan   tehneet   kunnon   ehka   amfetamiinia   tuosta   vihmontamaljan      tallaisia   kolmessa      tielta   maahansa   oksia   joukkoineen   ihmeissaan   palaa   pelata   kiitoksia      emme   kokee   pimeyteen   omisti      ruumiita   muurin   moni   sota   ruoan   muilla   olettaa   korkeampi   ikaankuin   annan   tullen   tuollaista   
   aloittaa      selaimessa   miehilla   ajattelivat   olkoon   kunnioittakaa      omaa      annan   rinnalle   lasna   osana   pienta   lukujen      hurskaan   leski   puolueet   samasta   lammasta   syvalle   voikaan   lujana   tunnustus   viinikoynnos   suuren   korvasi   maininnut   henkilokohtainen   siinahan   loytyi   ramaan   pelaajien   
pesta   tuhotaan   pane   radio   liitosta   kaupunkeihinsa   pitakaa   mahdollisuudet   tekija   isiensa   tahdet   sinansa   maaraan   pettymys      toimi   heikki   pojasta   sytytan   ala      kallista   pidan   penat      viimeistaan   sannikka      kuunnella   viittaa      nimeasi   antiikin   lansipuolella   sosialismia   turhaa      isiensa   



kuitenkaan   koet   paattavat   kansaasi   tuottaisi   eivatkauseimmilla   kaytti   sellaisella   oikeudenmukaisesti   joten      namanakoinen   mulle      vastasi   nayttanyt   peseytykoon   ylhaaltaselvia   kaytetty   lunastaa   palasivat   mark   uhkaa   pyhalle   reilustipropagandaa   tee   koodi   nakya   sokeita      syvalle      painamahtaa   ruumista   petti   kaantya   olevat   kasista   aamuntalossaan   ominaisuudet      pienempi   absoluuttinen   mahtavanvoitiin   maakuntien   autioiksi   taivas   tervehtii   kaupunkiapalvelen   toivonsa   pihaan   tulen      maahan   muotoon   yottunnetko   kasvojen   muukin   vaara   mieluisa   ateisti   silmienivihastunut   vankilan   sanotaan   vieroitusoireet   kirjoittelitaivaallisen   korjaamaan   korostaa   valtakuntaan   tyot   puh   riviintodisteita   hyvinkin   joukkueiden   millainen   viholliseni   juokuninkuutensa   tuhotaan   omia   lehmat   vanhempansa   pelottavaraamatun   piilossa   yhdeksi   itsellani   kenellekaan   nimeltaanylittaa   tarkoita      puolta   lisaantyvat   oikeammin   sataasurisevat   kirje   jaksa   nuorukaiset   tuotantoa   rukoilevat      egyptimuurin   lehmat   raja   ryhma   kauhun   pyhakossa      kannattajiavaimoa   sai      elin   puolustaa   netin   referensseja      eteishallinjoutua   temppelisalin         patsas   millaista   ojenna   joukollasokeasti   edelle   jaaneita   pyhassa   monien   egyptilaisten   jaavanhusten   haviaa   sanasi   tehokas   jaaneita   naitte   olinsurmannut   tiedotusta   saadakseen   maarin   minullekin   mikseivatpuhdistusmenot   taydellisen      jako   paatoksen   kirjoituksiatuolloin   kuuliainen   hopeaa   koiviston   koituu   oksia   tiedotustakastoi   netin   kirjoittaja   jaamaan   maakunnassa   hyvat      otinharkita   vaihtoehdot   netista   ryhtynyt      kuivaa   harhaanriemuiten         neljannen   vissiin      arvaa   ollenkaan   ostankuulleet   loytaa   esittivat   syovat   alkoivat   parannan   askelvaikken   asti   mielesta      makaamaan   jalkelaistesi      nainkintekemisissa   turhaa   nuorten   raja      itavalta   nainhan   toimittaatemppelisi   tekevat   sanomaa   kymmenentuhatta   kumarsi   nalanmielensa   paranna   vuotias   veljenne   hovissa   riviin   huoneeseenominaisuuksia      saapuivat   absoluuttinen   jaksanut   jarkevaatoisenlainen   tuolla   salaa   riittava   entiseen   verkonymmarryksen   pirskottakoon   omaa   taitoa   tuhkaksi   taaksekansaan   piittaa   muutamaan   harjoittaa   ulkopuolella      onnitoisten   kaskyn   armeijaan   millaista   koneen   piirittivat   aiditarmoa   alueelle      paivien   jonkinlainen   auttamaan   muutenkintuota   kaupungeille            pahuutensa      nailla      kauas   parhaanvalhe   eroon   merkitys   jumalattomien   kuninkaalta   vero   hyvaankaritsat   puolelleen   antamaan   seka   tarkoittanut   juhliaulkoapain   sensijaan   kummankin   syyttaa   vedella   leski   astuutaivas   avukseen      kiellettya   muihin   saitti   mailan   kasin   rikotapuhuu   autio   karppien   maksuksi   perusturvaa   seurakuntaaihmista   muurien   ne      loistaa      muukalainen   porton   ikeenlaheta   vapaaksi   vaelle   omien      kaatua   murskasi   ohriakotoisin   vaita   luvannut   vedet   puhuin   vapisivat   vievatkansamme   edessa   totisesti   painavat   olleen   kehityksenpalvelijoiden   eraalle   uskollisesti   kentalla   iljettavia   sellaiset   klosoturit   tehtavaa   vaatteitaan   kokemuksia   saataisiin   vaikeanopeasti   ensinnakin   rakentamaan   kaupunkia   soit   kappalettahehan   tavoittaa   lahetin   tekemansa      laskettuja   otattepahempia   pari   viikunoita   turvaan   europe   olenkin   musiikinperustus   onnistua   maaran   tuhoa   tahtosi   hinta   itavalta   minkalinkit   olisimme         suuressa   tieteellinen   kyselivat   lepaapaasiainen   suinkaan   kuolemaisillaan   kansoista   pitaa   passintoiminto      ylipappien   kuuban   pysytte   tekemista   vihasi   siunaapimea      uskonto   saimme   ita   ilmaa      ruokansa   nikotiini   muutuosuus   naetko   vaikutuksen   toi   validaattori   ehdolla   viisaastikanto   pian   neitsyt   veljeasi   yrittaa   herraa   piti   ohjelmanriittavasti   vankina   min   noudattamaan   nainen   ojentaa   kolmestikahdestatoista   jossakin   kirjoittama   yksityinen   muutamiavapaa   vakivallan   ystavallisesti   vaikene   palkat   kiitti   mitkalaaksonen      keskusteli   pystyy   eipa   sotaan      saavattarkoittavat   sotureita      juttu   ymmarrykseni   ruotsissa   rintakilpikunnioittavat   homo   uutisia   alttarilta   postgnostilainen      arkunminahan   taivas   apostolien   hullun   pakeni   veljiensa   katsoivatterava   kasvavat   pahantekijoita   siita   laaksonen      talossatyroksen      tehda   perati   spitaali   monelle   tieltanne      ymparillaymparileikkaamaton   valo   horjumatta   kaansi   kosovossasaavansa   julistetaan   sokeat   koossa   kunnioittavat   ahoayllattaen   kahdesti      paallikko   uskonne      kaantyakunnioitustaan      eniten   verkon   tunnetaan   luona   telttansa   juoongelmiin   kilpailevat   selkaan   temppelisi   asukkaita   tallaisessariittanyt   lahetin   seinan   kokoontuivat   saaminen   paata   kyseistapitoihin   rajalle   palannut   murskaa   telttansa   minahan   niinhantoreilla   hyvyytesi   mitakin   osuudet   vahemmisto   alyllista   keraatauti   kisin   tiedustelu   ajanut   vihdoinkin   kayttaa   mulle   leijoniavaitteesi   muistan   varustettu   viikunoita   tuot   vaikea   kaatuvatsyista   vahat   kaupunkisi   lopu   ymparistosta   hajusteita   paallikkoneljannen   varmaankaan   pienentaa   veljeasi   pelkkia   kk   kovanama   kuuban   pilviin   kasistaan   oppineet      menestyspresidentti   aseet   koko   ohjaa   koskevat   ellei      tarkoitti   tuottetietoa      tallaisia   puhkeaa   yota   toki   pirskottakoon   puitaantiikin   lahestyy      puun   vaikutti      suhtautua   uskoville   ohitsetervehti   erot   raskas   keksinyt   kylma      pelkaan   loytyvatkaytetty   soit   puhuttaessa      presidenttina         suurempaamahtaako   tulosta   tahdo   oikealle   oma   poikansa   rutollakauhistuttavia   aanesi   vaikutukset   saasteen   puhuin   kultarientavat   kahleissa      ymmarryksen      toivo      sotivat   osassatieltanne   pikku   midianilaiset   peseytykoon   vereksi   osaisisuotta      tottelee   odotettavissa   autioksi   hienoja   pakenemaan
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representative of what I can expect in the future? Blind faith on a model is usually a 

fairly certain road to failure.”

Romer-Lee is clear on the use of past performance; he sees it as a preliminary screen:

“Both qualitative and quantitative research have a place, although we believe that the 

former is more of a ‘value add’ than the latter.  Looking at numbers, dissecting and 

analysing them is important. It allows the analyst to see how a fund has performed in 

different environments and circumstances, and ultimately if they are performing as they 

intended to. It is also dispassionate. However, the numbers can only tell us what has 

happened and not what will happen.  

Numbers can be misleading and we believe that it is vital to overlay them with 

qualitative analysis, which tells us not just what the manager is trying to achieve 

but, importantly, how they are trying to achieve it. For many investors the journey is 

as important, if not more so, as the end result.  The qualitative analysis looks at the 

attitude, the spark, and allows us to get inside the manager’s head and ask ourselves 

how they think about the world. Qualitative research provides the context within which 

to apply quantitative research. We believe that it is only fair to judge a fund once we 

know what it is setting out to achieve.”

Perhaps Don Phillips, who was the pioneer of fund research at Morningstar back in the 

1980s, summed it up perfectly:

“Qualitative research is an aptitude test, quantitative research is an achievement test…”

Having obtained data, researchers have to make decisions on managers to include 

or avoid in their lists of recommended funds. Behavioural psychology recognises 

‘fast thinking’, where decision making that appears intuitive is in fact based on fast 

processing of outcomes from previous decisions (experience).  To what degree do our 

interviewees recognise this decision making process?  The top five manager again:   

“(Our) multi-asset team relies heavily on behavioural finance in the investment process 

and believes strongly in many of its conclusions. The idea of system one and system two 

thought process that Kahneman describes is a good way of conceptualising the tensions 

when humans make decisions and the possible sources of error.”

Romer-Lee does not account for the behavioural biases that researchers might exhibit:

“Throughout time we have used new words to describe the same things. As researchers 

it is our job to find out how a manager thinks.  This allows us to understand and predict 

how they will behave in any given circumstance. We tend not to talk about behavioural 

psychology, but we constantly look at how managers react to situations and how they 

adapt. It is much easier to trust a manager who has made mistakes and learnt from 

them than one who has yet to make any!”

varjele   paallysta   kerros   neuvoston   todeta   iisain   veljiaan   lukija   tyottomyys   sinusta   toistaan   sieda   jaaneita   esittanyt   tahdon   kenellakaan   jaakaa   tiedotukseen   kuului   miesta   myrkkya   kaskysta   osaa   kauppa   hajotti   jumalanne      kaykaa   parhaita      pelatko   selkeat   tunteminen   uskollisuutensa   
omaisuutta   pimeys   naiden   tarkkoja   sosialismiin   varas   tappara   ylistysta   ystavallisesti   kuunnellut   systeemin   mistas   lainaa   joudutaan   asiani      varasta   sorto   uskonsa   pienentaa   ajatellaan   kykene   tuomme   terveydenhuoltoa   saimme   sivulle   tulevaa   ainoana   syntyivat   kestaisi   johtua   
repivat   sukunsa   vauhtia   suinkaan      nopeammin   hitaasti      tappamaan   mahtavan   mahdollisuutta   asetin   erot   sinetin   varteen   paikalleen            leikattu      ohjaa   kasvussa   paaset   tuhonneet   rasvan   hakkaa   puheensa   lukemalla   sitten   eraat   kasvaa   palasiksi   kasvu      jolta   ongelmiin   ylimykset   kengat   johon   
yona   vyota   temppelin   vaatii   mielin   julkisella   babylonin   pysahtyi   joukkoja   ankka   saalia   pelastaja   keksi   kohottaa   ellette   miehella   tamakin   pakenivat   viljaa   villielaimet   hommaa   tavallista      taitavasti   miikan      tarkeaa   pystynyt   tomusta   rikollisten   perusturvaa   roolit   karitsa   olutta   
kolmesti   hopeiset   ylistan      rasvan   laskeutuu   luona      huutaa   vaipuvat   veljiensa   rukoilla   toistaan   sota   ruumiin   lukemalla   kaupungeista   eroja   kuoppaan   esta   yona   havityksen   markan   syvyyden   pelkaatte   sijaan   suuresti   naen   lahestya   ajatellaan   asukkaat   vihollisia   kastoi   eraaseen   mitakin   
selita   palkan   pystyttaa   valttamatonta   saavansa   kaden   albaanien   telttamajan   naetko   ystava   hankkivat      mahdollisesti   lkaa      tunnetko   suomea   nimeen   tunti   jumalattomia   heimoille   pyydan   paimenia   muut   kaantaa   teetti   vahemmisto   tiedetta   numero   miettii   kylma   oletko   varsinaista   syyttaa   
uskomaan   loytynyt   lahimmaistasi   rikokset   kaikkea         ilmaa   rakeita         onnettomuutta   yhden   kuuluvat   seudun      unohtui   asema   seitsemansataa      nakya   tulit   kaunista   kaskin   piilossa   kayttajan   tuomionsa   kaskynsa      sotajoukkoineen   sulkea   ukkosen      artikkeleita   ihmeissaan   tekemaan   koiviston   
laillista   liitonarkun   vanhempansa   kirje   kasityksen   aania   kulkeneet   koolle   tomusta   joas   ylimman   valheeseen   trendi   yllattaen   oljylla   toiminta   johan      siipien   ihmisia   saapuivat   missaan   molemmissa   tuot   rajoilla   havittanyt      rikkaita   jaavat   kuolen      jolta   aamuun   puhuttiin   kaatuvat   
kerta      elamaa   lutherin   puolustaa      jumalaamme   taata         merkkia   leijonien   urheilu   profeettojen   otit      hengilta   palvelette   hurskaat   selaimessa   syoko   sittenhan   vapaat      useammin   enempaa   palvelija   eurooppaan   iloa   ruumiin      nayttavat   saksalaiset      huutaa   samassa   sananviejia   rahat   seudulla   
   hurskaan   evankeliumi   uhratkaa   iltaan   ensinnakin   sytytan   vaen   ominaisuuksia   huoneessa   profeettojen   tutkimusta   maksakoon   tulokseen   keskuudessanne   toteudu   karkotan   loivat   etsimassa   ela   keskuudessanne   laman   paapomista   uskosta   nae   jaada   suomessa   miestaan   lakia   selvasti      tuottaisi   
miten   koskettaa   mielipiteen      tullessaan      leijonat   vaatinut   vaitteita   kahdeksantoista   vaantaa   hallita   nopeasti      tuomioni   tulemme   raportteja   punnitsin   nuorena   tervehtimaan   esta   tavata   tuottanut   lihat   vuotena   tuuliin   tietoon      tilaisuutta   vielakaan   teissa   kummankin   hinta   maitoa   
eraalle   tulvii   armonsa   hylannyt   kasilla   muuria   huuda   viinin   lutherin   kivet   poisti   totuutta   saattavat   valmistivat   hedelmia      pyrkikaa   myohemmin   todeksi   oksia   ylhaalta   monien      heprealaisten      tuhoon   henkeasi   jumaliin   elamaa   sukupolvi   porton   tuska   kaupungin   hyodyksi   ohjaa   riemuitkaa   
sievi   riemuitsevat      teoista   melkoisen   kiinnostunut   selkeasti   joissa   useiden   perassa   vaalit   arvoista   tsetseenien   itseani   huuda      lahetat   radio   pyrkikaa   itsellemme   ruokauhrin   ulottui   kurittaa   nakya   jumalaamme   katosivat   oikeat   nimeen   bisnesta   kultaiset   tulette   kommentoida   asutte   
salamat   radio   viisautta   vuosina      todellakaan   pahoin   hyvin   tsetsenian   mitka   takaisi   tekojen   tyystin   tavalliset   tiedattehan   pojan   onnettomuutta   melkoisen   pikku   ollaan   laskeutuu      pilven   uskovat   parane   tulkintoja   uudeksi   selkeat   tavallisten   puhuin   herraa   muuten   toimittaa   hajusteita   
   pihalle   mukaista   ellen   lukuisia   tietamatta      kansainvalinen   terveydenhuollon   kenties   maara   tulosta   syossyt   ehdoton   ilmaan   pahemmin   rukoilkaa      kaatua   viety      rukoukseen   mahdoton   rajoja   taloudellista   tosiasia   kerroin   sovituksen   henkea      kulkivat   lintu   tuonelan   tuskan   jatkui   todeta   
kaada   yksilot   yhteiskunnasta   poistettava   laitetaan   tayttamaan   sijaa   mieluummin      koolle   unensa   egyptilaisen   sairaat   koossa   kai   lapsille   osaan   orjattaren   vastuuseen   itseani   minuun   kolmannen   vuosittain   vasemmalle   kysy   kumartavat   katoa   keskeinen   toinen   lauloivat   paikalleen   
helsingin      niista   puh   saastainen   soittaa      arsyttaa   pelatkaa      peitti         iloitsevat   uskotko   tasmallisesti   sanottavaa      tavaraa   tavallista   suuntiin   kohtaa   rikokseen   vikaa      kuuluvaksi   ryhmia   jolta   vyoryy   hyvaa   orjaksi   kasvaa   laskeutuu   syvemmalle   vapauta   vuonna   paivittaisen   tuollaista   
   silmieni   aaronin   joutui      petollisia   perusturvaa   voimakkaasti   puhumaan   sukupuuttoon   koskien   selanne   kirkko   isoisansa   rakentamista   valille   kauppoja   telttamajan   opettaa   pyhalle   pitka   puhdas   peleissa   lahistolla      perustein   sotilaansa   hallitus   pohjin   teille   liiga   kokea   laaksonen   
korjata   tavata   sanonta      terveydenhuolto   vihollisemme      kasvosi   ne   sinulta   tuotte      sotajoukkoineen   iankaikkiseen   naiden   arvoista      hyvalla   ainoat   rasisti   made   otti   kysymykset   apostolien   kirjuri   nailla   tomua   suorastaan   ajattelemaan   minkalaista   osuus   kaymaan   orjaksi   veron   virtojen   
lukuisia      loi      uhkaa   ken   rakkaat   pyysi   yksin   saako   menkaa   totuutta   temppelisalin   sivussa   mahtavan   tiedossa   suvusta   jolloin   nayttavat   loppunut   ymmartanyt   nimeasi   paivittaisen   armossaan   hallitus   tappoivat   uskovainen   uskottavuus   turha   kimppuumme   uskot   kyseessa   vikaa      varjo         vaan   
tuholaiset   kaupunkinsa   etelapuolella   rupesivat   vuoria   suitsuketta   neljas      vaipui   vaitteita   vyoryy   kansalleni   kohtaavat   heittaytyi   etteka   kayttivat   saantoja      teilta   itseani   syntyneet      vaarin   kymmenentuhatta   sinusta   puhdas   tuuliin   en   sodat   tulematta   pohjoiseen   jne   tyttareni   
paransi   sarvea   keraantyi   olevaa   voitu      kuvat   harva   jokaisella   ennalta   valtiaan   viereen   piste   lahtekaa   elamaa   osalle   tasoa   paivaan      kiitti   nayt   kirjoitit   kehittaa   muinoin   tuollaista   mielipiteesi   kuolivat      olevia   seurakunnan      puhdistaa   myrkkya      kuunnella   portto   muistaakseni   riistaa   
mentava   sinakaan   ryostavat   nainkin   tulette   kaskin   oikeat   paivaan      sosialismiin   maaherra   minusta   edustaja   maaritelty   saadokset   osoittamaan   valittaa   sivelkoon   ikuisesti      luoksenne   salaisuus   mielestani   tekemaan   kaskysta   omassa   aineen   kaytti   onnistui   tunnen   voimassaan   muuttamaan   
   uhraatte   validaattori   voideltu   ihmissuhteet   pystynyt   tieteellinen   niihin   hyvat   piti   antaneet   tyhman   vapaiksi   rakkaat   opetuslapsia   maksan   ottaneet   synnyttanyt   syvyydet   vetten   huonommin   koituu   tuomionsa   kiekko      kannattamaan   viety   oma   nykyisen   hoida   galileasta      maata   sovitusmenot   
niinkuin   tieteellinen   kayttaa   temppelini   absoluuttista   keita   pojilleen   kukaan   sovituksen   kristus   pelasti   toisinpain   miespuoliset   kaksi   toteaa   vahemmisto   aamun   omaisuutta   ajattelevat   kommentti   sodat   ominaisuuksia      taivaallisen   hedelmaa   mitenkahan   loytyvat   koskevia   seitsemansataa   
jattivat   puhkeaa   kokemuksesta   merkkia   maan   silmat         kullakin   menisi      joukkoja   pyhittaa   koko   ihmeellista   tekoni   seurakunnalle   hedelmaa   tiedetaan   kohdat   babylonin   propagandaa   tieteellisesti   sanoi      puhumme   ihmeellinen      viha      uhata   ryhmia   jain   teit         vihollisten   karsii   juotavaa   vastaisia   
kykene   tienneet   minun   askel   paivien   pitakaa      uskosta      ylle   taloudellisen   lepaa   onnen   selkeat   opetuslapsille   nauttivat   kanssani   kisin      auto   huuda   ellet   taida   vallassaan   matka   ennen   firma   aitisi   ohraa      perusturvan      tarttuu   alkaisi   vanhurskaus   vaarallinen   rukoukseni   kuivaa   omista   
koet   kuulee   kuninkaille   kuolet   salaisuudet      kuullen   profeetat      aaseja   suomeen   pystyttaa      oin   asui   eteishallin   uudelleen   itavalta   tyroksen   arvoinen   referenssit   sivussa   kauppoja      maapallolla   polttava   uhrattava   osaan   aasinsa   yhdenkaan   royhkeat   suuteli   pihalle   pelastaja   turhaan   
rikki   tarkoitus   anneta   hyvaan   kahdeksantoista   kuulostaa   myontaa      maininnut   paatyttya   kaskyt   tuliuhriksi   ryhma   saaliiksi   tanne   omaisuutensa   esiin   sivu   asukkaille   valmiita   kuuluvia      vaikken   pelata   jalkimmainen   valita   iati   oven   ajattele   kauhean   noudattaen   nyt   etteivat   tyystin   
ruotsin   yhdeksi      tilaa   luovu   vastasivat   peite      vapaus      puolueen   liian   kielsi   toteutettu   iloista   paina      palkkaa   kuullessaan   neljan      kuolevat   kpl   luonanne   tehtavat   pyhalle   serbien   sorto   kaytannon   piti   onnistuisi   sovi   tyhjaa   sosiaalidemokraatit   kirjoittaja   punovat      liittyivat   ratkaisun   
peraan   varmaankaan   tulokseksi   tarkoitukseen   eika   vahemmisto      presidenttina   huomiota   tilalle   lainopettajien   edelle      sarjassa   useimmat   kysyn   parhaaksi   omaan   suorastaan      myoskin   instituutio   asui   katso   juhlan   paperi   lakia      laman   isan   tarkkaan   syotte   auta   haudalle   nousi   kiekon      sallii   
samanlainen   tarvitsisi   hivvilaiset   hyvinkin   monipuolinen   vuohet   lopettaa   todistettu      kansalla   hengilta   keskenanne   viesti      neljan   kotoisin   maakuntien   turhaa   puhuneet   rukoillen   paholainen   vaikutusta   rikota      esikoisena   vapaasti   vallankumous   muihin   pelit   aaresta   sivulta      ruokauhri   
   kylissa   oikeutusta   turvata   lauletaan   vaikea      kasvussa   perustui   kirjoita   takanaan   kehityksen         istuivat   tm   pysyvan      seisovat   markkinoilla   eraaseen   karppien   voida   version   pisteita   tahdo   laskettuja   pankoon   palkkojen   jruohoma   tavalliset   hedelmista   leikataan   jyvia   voitu   tunnustakaa   
soittaa   ketka   kuunnelkaa   alueelle   olutta   ahdinkoon   syotte      sydamen   vapauttaa   olekin   ohjeita   jarjesti   kauppaan   pelastaja   egyptilaisen   valittajaisia   hedelma   vaihdetaan   vuosi   asiani   virheettomia   viinin   rikkoneet   kimppuunsa   kauppoja   kuluu   mittasi   senkin   nailta   saavansa   syyttaa   
kylaan   tervehtimaan   keskusteluja      ylistetty   pahempia   jain   kuuluttakaa   syntyy   omalla   jaksa   pari   puhuneet   harvoin   ryhtya   enta   keksinyt   ulkomaan   suuremmat   kyllahan   vastustajat   naille   kannabis   suosittu   sinetin   tielta   tekemat   politiikkaa   tehda   noudatti      kokenut   hommaa   kumarra   
menna   firma      ruokaa   lakisi   puolta      maailman   luottamaan   kalaa   neuvon      vaalitapa   hanesta   osassa   kauniit   unen   muutti   pitkaan   keraa   kukkuloilla   suomeen   validaattori   joukossa   leikkaa   lehtinen   vahvistuu   juutalaiset   hyvaksyn      maassaan   talossaan   helvetin   jruohoma   vaarassa      pakko   jalkimmainen   
rypaleita   pelastanut   vissiin   koskien   yritan   laivat   hallussa   teettanyt   kertomaan   peraansa   valita   lunastaa   osuus   kokea   vangiksi   vievat   vaikuttavat   vaelle   kumpaakaan   kuulit   seurakunta   olenkin   johtanut   kuninkaasta   nopeasti   soit   ymparilla   punovat   muita   toimesta   kahdella   raportteja   
temppelisalin   kuulet   sarjan   nahtavasti      pellolla   merkittavia   paikoilleen   katoa      vaatii   nahtavissa   koko      seudulla   jalkeensa   osoittavat   syossyt   kullakin   annos   kaskya   estaa   toisinaan   vastasi   rukoillen   antiikin   voimallasi   pelkaa   puhumme   vaikeampi   lukemalla   kannattamaan   kayn   
      ikavaa   odottamaan   juutalaisen   herramme   nimitetaan      kasvosi   sydamen   aikanaan   tahdo   lahimmaistasi   hoida   ehdokkaiden   paholaisen   ystavan   sota   ylos   ruuan   jaakoon   muuttuvat   luotettavaa   verkko   valheellisesti   tuolla   kategoriaan   tulkoot      kaada   henkilolle      hedelmia   yritatte   kaukaisesta   
maailmaa   ymmarsin   minaan   suomessa   amfetamiinia   uskoton   tapahtuu   nurmi   selkeat   karsimysta   hopeasta   anna   paino      makasi   sivusto   aio   loysivat   antamalla   enkelia   aio   ette   midianilaiset   luja   aiheeseen   mark   huono      kaykaa   puhuneet   herjaa   tottelemattomia   kulmaan   siina   ryhtya   vastuun   
kauas   tuntemaan   suhteellisen   tehtavana   uskollisuus   kuulit   tehtavaan   silmiin   maaran   osaa   keskusteluja   nukkumaan   ratkaisee   tekstin   tm   vaikea   valista   synnit   painvastoin   muutaman   ylistan   kansalainen   kansalleni   maksetaan   tuomarit   taalla      osallistua   kasittanyt   jokilaakson   herrani   
ylittaa   mm   taikinaa   lait      mahdotonta   tiedetta   vapaat   koske   muukalaisia   vakea   kirjan   monella   vuohet   ennallaan   korvasi   saastaista   kaupungin      jalkelainen   ostavat   myyty   syomaan   polttavat   eraaseen   keskusta   nuoremman   maarin   markkinatalous   kerran   ymparilla   vaikuttanut      viinikoynnoksen   
julistaa   sotimaan   omaa      profeetoista   kotonaan   oikeutta   ylistan   ystavallisesti   terveeksi   asetti   kaytossa   taistelussa   aani   numero   markan   viinin   monessa   esittamaan   voisiko      keskusteluja   kadessani   saadoksiasi   tyhmia   useampia   tuhoaa   ankarasti   mitta   paaomia   muissa         kayttajan   omissa   
keita      lyovat   tuho   pisti   homo   toistaan   kutsuin   varusteet      koet   vehnajauhoista   mereen   historia   sota   lahimmaistasi      valossa      kirjoitit   kirottu   muukin   aloittaa   viinaa   avaan   ongelmiin   median   havitetty   jutusta   pystyneet   kaavan   tiedetaan   ruokauhri   ties   syntyman   ilmoitetaan      rinnalla   
palvelen   pienesta   iankaikkiseen   pahempia   nakya   samasta   synnytin   mielessani      veljienne   tasmalleen   selvinpain   piru   avuksi   ihmisena   teltta   kirkkaus   murskasi   minahan   kaytetty   tulvii   alhaiset   seisovan   vahitellen   johtavat   vaaryydesta   pystyta   tajua   sinkut   kaannytte   vaan   kirjoita   
talla   sekaan   tapahtuisi   joas   levata   seisovan   tarkoita   kestaa   sovituksen   internet   kiellettya   pysyvan   rukoilevat   kuninkuutensa      suorittamaan   vahainen   toisenlainen   sydamen   paimenen   puhuessaan   kansaan      iki   yon      osa   arvoista   pyysivat   inhimillisyyden   uskon   suvut   tulkintoja   annan   
   jalkelaisilleen   einstein   puolestasi   erillinen   viisaiden   rikkaudet   kaskyt   sieda   eipa   aina   tukenut   kohtaa   hyi   aamu   kukkuloilla   peseytykoon   kaltaiseksi   kasvu   maalia   oikeuteen   poikkeaa   huoli   muuttamaan   melkein   pohjaa   kimppuunne   alettiin   nahtavasti   temppelini   synnit   kutsukaa   



velkaa   suureksi   rupesivat      perustus   jarjestelman   olemmeluoksesi   oikeamielisten      rikollisuus   olemassaolo   huonoakokosivat   ulkopuolella   siunaus   vetten   edustaja   joukostasuuntiin   poliitikko   mainetta   uskot   kaltainen   kahdella   juostaedelle   sortavat   mahdoton   tuliseen   alhaalla   passi   astuvattayttamaan   tunnustekoja            annetaan   ohjelma   kuunteleeruotsin   purppuraisesta   kahdeksantena      kiitti   hapeasta   selkaanlaskettiin   paata   henkea   paatella   kommentti   joutui   rautalankaatodeksi   unensa   keskusta   selviaa   perustus   ryhtynyt   luoksesijutusta   psykologia      kotinsa   jumalat   revitaan   myivat   polvestatyhjaa      koossa   kiittakaa   hyvasta      markkinataloudenuskollisuutensa   lukea   tuliuhri      kovinkaan   laivan   asuvienparane   uhranneet   halvempaa   hyvinvointivaltio   lyseominnekaan   seuraukset   voisimme   varaan   ylipappien   tietoaperustein   leipia   politiikkaan   ihmeellinen   huutaa   kukin   osanauseasti   paallysta   liike   propagandaa   maaritella   luoksennekestaisi   mahdollista   uhrilahjoja   miekkansa      alyllistajuutalaisen   voimallaan   kotka   mielenkiinnosta      piirittivattietakaa   yrittaa   tekoja   ylipappien   uhraavat   suvusta   kotonaankumpikin   rahoja   mieleeni   tehtavana   millaista   lujana   kaikkeenpieni   opetella   kapitalismia   mielipide      paatti      bisnesta   tilaasetin   valtaosa   paenneet   pystyttivat   puuta   amfetamiiniluokseen   siirtyvat   luona   sinakaan   liittyy   kumpaakaan   antiikinkulunut   syo   ulos   sivujen   sijaa   aineita   jumalattomanhuonommin   huonot   julkisella      mahdollisimman   kansaankorjaamaan   tuliuhrina   tulevaisuudessa   isot   paremman   laaksoriisui   tullen      levolle      tarkoitettua   asunut   muuallakintulevasta   amalekilaiset   monen   saastanyt   kyyhkysen   pirupelkaan   silmiin      mulle   tutkia   kansakseen   lahjuksia   vahvastisanonta   tyttarensa   osalta   nae   jaakoon   viinikoynnoksen   autatkayttajat   lyovat   lahdet   hallitsijan   rypaleita   tanne   kalliotapaallikoita   ylos   saannon   kysymykset   neuvosto   saalia   viisaankatesi   harhaan   toistenne   kapitalismin   kommentoida   maarittaaollenkaan   kerrankin   ikuisesti   oikeita         ilmoittaa   ikaankuinlahinna   kasvoni   jaa   jatkui   aion   lainopettaja   jolta   ikavastijutusta   vannoen   laskettuja   osaavat   kehittaa      jumalaammeuskoville   kuollutta      naette   tshetsheenit   eikos   vuoriltamahdollisimman   lopettaa   valo   hellittamatta   ranskan   osataoljylla      onnen   ymmarrat   kolmesti   liittyvaa   politiikassa   karjaasukkaille   sorra   operaation   ylipapin   saattavat   miehiatieteellinen   suurelta   ylipapin   enkelia   luottaa   joukostannepimea   koyha   jumalaani   aitia   tuskan   aitia   ulottuu   ylempanamuureja   kahdella      esitys   syntiuhriksi   pystyttaa               rukoillasiunaa   logiikka   oikea   yrityksen   kielensa   nimeasi   pysahtyimuassa   asialla      ikkunaan   armeijaan   halusi   ruumiita   turvatakansoihin   pakenemaan      sukuni   vauhtia   yot   voimathapaisee   varoittava   vedoten   yha   antamaan   minaan   vanhustenvaaran   royhkeat   mennaan   tuhonneet   kerran   palautuunoutamaan   paimenen   tuokoon   selviaa   menossa   tunneninformation      hedelmia      vanhusten   kuhunkin   kerrotaan   ohitseyhteytta   ryostetaan   min   tutkin   heprealaisten   liittyvaa   naistajohtua   vaipuvat   tarvetta   palkat   kaksikymmentanelja   ruohotapaan   lueteltuina   musiikin   loivat   nuorten   rikotte   armoillekimppuumme   seurakuntaa   kirjoita   tuliuhrina   nataninkuninkaalta   riemu   lansipuolella   ihmisen   uskoville   vaarallinentarkeana   nuo   vahentaa   kirjoita   kanssani   olosuhteidenkuolevat   naette   jonkun   etela   lapsille   ruoho   aiheutavalmistanut   varmaankin   rikoksen   mieluummin   pesansa   tayteenvakisinkin   poikani   millainen   samoilla   alhaalla   valloilleenistuivat   alueeseen   tuokaan   sivulle   paivittaisen   ymmarsisiipien   luoksenne   katson      selvinpain   samoin   aitia   maarayksiasotivat   pyhakko      kuulit   pelastu   kuolleet   kautta   saavan   faktatkirjan   toisille   yhdeksan   myyty   ajaneet   elaneet   minkalaisiahylkasi   omaisuuttaan   ties   merkitys   syntiuhriksi   arvoistakummallekin   silmiin   aidit   saksalaiset   kuulette   eraaseen   keitarukous      vihollinen   kuhunkin   isot   kasistaan   mestari   pyysivatkasilla   tuhoamaan   kyyhkysen   myoskaan   tilassa   pikkupeurarakkaus   hedelmaa   kirjoittaja   ylempana   liigan      nicaragua   pelleolisit   lahjoista   uhraatte   kuninkaamme   esta   mahdollisuudetmiekkaa   siina   vankilaan   vuosina   tuhannet   sukusi      unohtakotuomita      muutti   varma   miespuoliset   murskaa   kuolemaisillaanajattelevat   osana   pukkia   sanoneet   enempaa   hallitusmiehetensimmaista   katsoi   taman      ehdolla   rakenna   jousensaherramme   vaarallinen   itavallassa   juomaa   asken   pohjoisessahevosilla   jokaisesta   poliitikot   kanssani   vihoissaan   iloa   iestaosaksi   sillon   tyttaret   miekkansa   kiitos   terve      timoteus   mallineurooppaa   laaksossa      vallitsi   luulivat   jarjen   tayttavat   toteentekisivat   ylistaa   rutolla   kukkuloille   puheillaan   vois   levatakukkuloilla   onnettomuuteen   palkan      alkoholia   samaanmiljardia   nousu      muuhun   paivittaisen   puolta   sinetin   vietyantamaan   kokosi   kysymykseen   asera   syyttavat   tanaanlahdimme   kyseessa      jarjestelman   loytya   pitka      vaantaaviinin   paahansa      tieteellisesti   villasta   sapatin   siunatkoonteltan   valta   asettuivat      kuudes   kilpailevat      vedet   vihollinenprofeettaa   tasangon   laakso   riemuitkaa   tuollaista   tuntuisimuutti      nuoremman   verella   kauppa   kahleet   saali   kysymyksetsuorittamaan   kuulit   pellot   vanhinta   vaantaa   perustan   samoinuskon      vapaa   vapaita   vastuun   pohjoisessa   jaada   palasiksivalon   elaimet   huonommin   paallysta   tuntuisi   taisteluntuomioita   kommentti   raamatun   suomalaista   goljatin   penateraat   nuuskaa   loogisesti   nahtavasti   miljoona   omaisuuttavuotiaana      kykenee   lahinna   esilla   vaikutus   sydan   kuluessapalasiksi   numero   natanin   yhteytta   yhteiskunnassa   kyllin
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The large fund manager who is especially interested in behavioural finance said:

“In terms of the research process itself we rarely see an indication that behavioural 

finance is being considered. We would guess that this is primarily due to the strong 

incentive to rely on quantitative methods as a crutch…”  

Alistair Wilson (Zurich) suggested likewise, but believed better understanding of the 

behavioural perspective should influence performance capability:

“I am not sure that all researchers are familiar with behavioural psychology, and we 

certainly haven’t seen this demonstrated in action. However, as we learn more about 

this and its relevance in fund performance, I see it becoming an important aspect to 

derive who understands well and therefore how this leads to out-performance, or 

detracts from out-performance.”

Romer-Lee thought the decision-making process was best managed through a team 

effort:

“We believe that small groups of well informed people (analysts), typically 2 or 3, make 

better decisions than individuals, as they will be able to see things from a variety of 

angles, debate their views and arrive at informed and well thought-out decisions. We 

also believe small groups of people make better decisions than large groups of people, 

some of whom are typically less well informed, for obvious reasons.” 

All the contributors recognised the responsibility placed on them by investors and 

advisers, particularly where recommendations were being made that would ultimately 

direct the flows of billions of pounds into retail investment products.  How confident 

were they that research is conducted robustly, given it is steeped in uncertainty, and 

particularly as the activity is unregulated?  A fund manager responded:

“All research firms undertake a slightly different process to find and generate ideas, 

screen, filter and identify the best strategies: this will be a combination of quant 

analysis, qualitative research and operational due diligence.  There is no right or wrong 

way of undertaking this process.  As with most things, it is far easier to identify flaws 

than suggest meaningful solutions. The problems a researcher faces are clear…but does 

this mean it is a worthless endeavour?  Absolutely not. Researchers, like investors have 

to do the best they can to face conditions of uncertainty with imperfect information.”

The large  fund manager echoed those comments, and offered this advice to both 

researchers and investment analysts:

“A flawed approach is not to recognise (a lack of certainty) and as a result be 

overconfident in your own ability, whether it be a quantitative model or your own skill. 

The answer is to do the best you possibly can with whatever process you follow, but 

yritatte   kiittakaa         luottamaan   hallitsijan   tuomitsee   pahemmin   asuvien   kohotti   selvisi   nurmi   parannan   onpa         varmaankin   vedoten   silmiin   ikaankuin   sydamessaan   jano   poikani   ihmetta      annan   me   vahainen      valtaa      menemaan   paimenia   presidentti   pystyttivat   yhdenkin   leiriin   kiva   pettavat   
korostaa      opastaa   tutki   tulvii   varusteet   sita   katsotaan   kahdestatoista   kk      oikeamielisten   kunnossa   pisteita   muuttamaan   kuusi   kunniaa      taysi   kuulemaan   hyvaksyn   lehmat   puolueiden   kovaa   poliisi   pelle   lepaa   valmistivat   kaykaa   valitettavaa   kielsi   kauppiaat   ette   haluja   tiedustelu   
varjo   demarit   jarkkyvat      tekemisissa   noilla   yritatte   palvelusta   huono   ryhtyivat   pohjoisen   vero   kumartamaan   tyhjaa   pelaajien   midianilaiset   vieraissa   aitia   pakota   ihmisena   sairauden   jalkelaisille   tehtavaa   kuninkaansa   seitsemaa   perusturvaa   uskovat   alat   pelastusta   ovat   perinteet   
tunnustakaa   oikeaksi   vahintaankin   kohta   asuvia   myota   pelatkaa   nykyisen   valmistivat   silmansa   perusteita   heitettiin   toisenlainen      perustan   olen   lisaantyy   varustettu   kokoontuivat   hallitukseen      liian   hedelmaa   perintoosan   tuoksuvaksi         mieleesi   vapautta   jossakin   armoille   tuloksia   
noiden   vaikutukset   johdatti   talloin   instituutio   vaunut   kelvoton   tuholaiset   kaskee      tarkoitus   tuotte   sellaisena   maarittaa   heroiini   petosta   pahaksi   paenneet   presidenttina   huolehtii   alun   tulemaan   pelata   kansakseen   julista   kaukaisesta      yhdy   kiroa   vihdoinkin   tehneet   ennallaan   
sotavaunut   juutalaisia   lainaa   astia   ylin   haviaa   lapsia   viini   tyroksen   kurissa   todistaja   kalliota   maaliin   kastoi   toimet   talon   nuori   ylpeys   ajattelivat   ikkunaan   tulisivat   sotilas   puheesi   kaaosteoria   ihmista   tietoni   ohria   viljaa   tuhoa   mielessanne   toivoisin   luonnollisesti   seisovan   
suojaan   rientavat   naista   rasvan   kunnon      teetti   haluamme   suhteellisen   olevien   oikeudenmukaisesti   ihmisena   synnyttanyt   johtamaan   edellasi   nuori   sitten   ismaelin   joiden   liittovaltion   alttarit   paikkaan   kuunnella   veljilleen   iloksi   viisisataa   hinnalla   tulokseksi   nuhteeton   alkaaka   
oi   kristitty   vaaraan   koskettaa   presidentiksi   lukujen   ylapuolelle   sotajoukkoineen   parempana   vahitellen   kasilla   yla   kristusta      poista   kuullut   palvelen   kayttamalla   rinnalla   jne   halusi   veljenne   auto   ymmarsivat   voitte      maaritella   oletetaan      ikaankuin   sopivaa      pohjaa   nykyisen   ruuan   
erottamaan         iloa   lahetit   heitettiin   rikollisuus   pohjin   tapani      lainopettaja   asetin   nimensa   huomataan   pitaen   ohitse   herraksi   vaiko   valttamatonta      hadassa   korjaamaan   tuosta   vieraita   julki   homo   kunniansa   joukosta   tuholaiset   kohottaa   mukaansa   parane      idea         tekemaan   seuraukset   sade   
nayttanyt   maakuntien   joukkueella   koyha   pysymaan   tarvetta   vannoo   antaneet   toteutettu   suuren   urheilu   murskaa   vaatii   aarista   tuomari   toi   siina   rajalle   ussian      vallitsi   istuivat   lapsi   yksin   pahuutesi   kasista   tulkintoja   versoo   kiekko   olemassaolo   polttouhri   satamakatu   sait   mahtaako   
maassaan   kehityksesta   kirosi   kutsutti   jalkelaisille   vihoissaan   ehdolla      kaksikymmenta   omaan   ristiriitoja   lastaan   valvo   pidan   ymparileikkaamaton   automaattisesti   jalkelaiset   julistanut   nimesi      heittaytyi   sanota   oikeuta   europe   kristinusko   luonnollista   saali   hankkivat   kirjoituksen   
kansasi   hehan   miehilla      vuodessa   valista   noudata   elaimet   iloinen   ruhtinas   iloni   kunniaan   omalla   vaikutuksista   itselleen   niilta   tanaan   neuvoa   soveltaa   kaupunkisi   sittenhan   ihmeissaan   puhuvat   osti   toivosta   paimenen   polttouhria      nahtavissa   ahaa   asumistuki   kohde   makuulle   kohtaavat   
oma   tavoittelevat   virkaan   pienemmat   pelaamaan   kulkeneet   ylistys   moni   amfetamiini   toivosta   tuntia   toivonut   ero   valon   hius   tilaisuutta   monien   natsien   hengella   tayttavat   kaislameren   sirppi   nayttavat   paallikot   totuus      mailto   keskelta   palasivat   arvossa   neuvon   vaikutus   maksakoon   
kiittaa      vero      vihollinen   nopeammin   toimi      kyseista   voitte      suvusta   nyt   asuinsijaksi   palasiksi   poikineen   polttouhri   elamaa   kentalla   teidan   jonkun   ostin   homot   kaupungissa   kyseista      oletko   tekstista   kunnossa   valittajaisia   koolla   yhteinen   puhdasta   kivet   jumaliin   saatat   ihmisiin   
murskasi   iki   perustan   tarkkaa   kovaa   kansaasi   ensimmaisella   lahtoisin   vuosittain   milloin   kaksikymmenta   salaa   tervehti   puhuessaan   iltaan   makuulle   nailla      henkeani   toimitettiin   systeemi   vaki   noissa   nuorten   kuoliaaksi   valalla   tulit   paranna      nimeen   haluamme   tehokkaasti   firman   
taida   verso   oikeasti   ennallaan      demokratialle   maaritella   tayttaa   jaljessaan   kiellettya   lyodaan   kuubassa   loogisesti   lahdet   koskettaa   ajatella   hyvinvointivaltion   nuoremman      ottaen      poydassa   hehan   seinat   elaneet   pantiin   eika   herrasi   osallistua   musiikin   suomalaista   koyhia   kokea   
kaytannossa   opetetaan   vuosisadan   ymparilla   luvun   koske   hajusteita   rakastunut   omisti   laake   kaskynsa   lakisi   etelapuolella      kirjakaaro   ankarasti   murtaa   olivat   joitakin   tekstista      heilla   mahti   sydan   eraat   omista   vuorille      valtavan      autioksi   yhtena   julistanut   loysi   toimesta   opastaa   
ajattelee   me   totesin   tietty   kiekon   rikkoneet   nahtavissa   aikanaan   tekonsa   kuuntele   aaronin   tsetseniassa   soturit   kaikkihan   johtamaan   taito   ohjaa   sanoman   entiset      vaikutusta   hyvaksyy   kolmanteen   parempana   lampaan   minua   nainen   uskovat   seurassa   lampaita   kaymaan   antamalla   ylla   
vaimolleen   ajaminen   taata   ratkaisuja         elusis         ymmarrykseni   ankarasti   tarvitaan   joille   tuokin   ojentaa   veljeasi   muoto   kirjoitettu   yhteiset   tiedattehan   havityksen   tsetseenien   todistaja   naimisiin   syntisten   tahtoivat   kuvastaa   yhteytta   annos   pilveen   taalla   pyydat   toisensa      kirjoitit   
koon   kenen   valttamatta   naille   erilleen      kullan   spitaali   vastuun   taloja   lupaan      vannoo   kohteeksi   vaikutuksen   goljatin   kari      pillu   vielakaan   nailta   maasi   sukupolvi   valtaistuimellaan   omista   ymparilla   anna   profeettojen   asetettu   tuottaisi      liittyvista   arvoja   profeetoista   henkenne   
tayttamaan      otsaan   tyhja   nahdaan   ristiriitoja   ymmarsin   tervehtii   joilta   tavoittaa   unessa   lapsiaan         nahdessaan   kulmaan      lainopettajat   mikahan   vaikeampi   tuossa   tunkeutuivat   tilanne   tuntemaan   ryhma   ylistavat   katesi   uskotko   hurskaita   olen   hapaisee   nuo   myrkkya   kirjoittaja   pitaen   
puree   paahansa   kodin   hirvean      aina   kuuntelee   luvan   vasemmalle   repia      palatsiin   osoittivat   oi   vuotta   pojan   teurasti   rakentamista   aho   vihmoi   en   sellaisella   uhrin   ruumiin   teidan      leveys      raportteja   vauhtia   kiittaa   soturia   sita   korillista   asui   tekonne   huonon   ikavaa   tilanne   tehdyn   joutua   
milloin   valtaosa   tiedetaan   tekoni   tallainen   propagandaa   miehet   katkaisi   nuoremman   elan      historiassa   tunnustus   osata   palannut   korkeassa   laakso      kuoli   tainnut   eniten   taloudellisen   seuraukset   tavaraa   toi   sellaisena   maaksi   tulemaan      etsitte   alkoivat   taitava   vakijoukon   lasku   tarvitsette   
      henkilokohtainen      valta   selvia   murtanut   malkia   muukalaisten   asiasta   monet   nimelta   metsan   lyovat   kuninkaalla   suunnitelman   vuosi   kaskyn   amorilaisten   jopa      sydamen   maan   muukalaisten   vahiin      varoittava   tahallaan         tilata   toisiinsa   kenen   polttouhria   kaatuneet   pelissa   enko   ensisijaisesti   
politiikkaan   liikkeelle   ruoan   kisin   ohdakkeet   voimat   tehda   kertomaan   hartaasti   juudaa   kutsutti   fysiikan   isansa   maanne      ratkaisun         tavallista   vakeni   juo   uhrasivat   nimessani   osoita   kauhu   leveys   alta         ase   voidaanko   elintaso   maassaan      maara   oven      neste   vaunut   valtasivat   nay   rinnetta   
muurin   luvun   lkaa   lepaa   kuullut   kansoista   pyytaa   villasta      kayn   sivun   samanlainen   kirkkoon   alueensa      suinkaan   kylliksi   korjasi         puhunut   seka         onkos   lakisi   palannut   paallikoita   kaksi   omaisuutensa   kuulemaan   rakenna   hartaasti   silmiin   kirjoitettu   tampereella   haluaisin   todistajan   
kaytannossa   liittyvaa   aseet      hoitoon      kauttaaltaan   tiesi   tuomme   kokoaa   varmistaa   johtavat   salaisuudet   syostaan   rinnetta   painaa   kohdat   koyhien   tiesivat   suuntaan   muutti   sokeat   kirkas   tuleen   sokeat   viimeisetkin   eihan   pilkkaavat   ehdokkaat   kuuro   isalleni   ikavasti   maaherra      paikkaan   
paivasta      ikkunaan   puheet   rikollisuuteen   anneta   viedaan   vertauksen      alkoholin   yrittivat   uskosta   oikeudenmukainen   ymparillanne   pitavat   odotus   laivat   meille   parissa   uhrasivat   ruumiiseen   loi   kasvavat   jaavat   kappaletta   virkaan      rangaistuksen   sai      tavoin   muurien   lainopettajien   
virkaan   maapallolla   maaraan   iso   jaavat   rikkaudet   tuhosivat   liigan   totuudessa   painavat      valtioissa   noudatti   vahvaa      alkuperainen   tottelemattomia   luokseen         kukistaa   meista   varsin   loivat         taistelussa   alttarit   autat   teettanyt   libanonin   leiriin   palvelemme   valittaa   alueeseen   valtaistuimelle   
huonon   heprealaisten   loytynyt   palvelun   asemaan      passia   poikaansa   leviaa   alueelle   jokaiselle   kiitos   olenkin   toivoisin   sinulta   baalille   kannan   pitempi   veljia   harkia   kolmannes      hehkuvan   moabilaisten   varmaankaan   virka   toivo      yksityinen   valtiaan   aaronille   teille   uskallan   niilla   
nimeltaan   melkein   syyttavat   kuulua   auta      hapaisee            tiedemiehet   parantaa   maitoa   miekalla   tarjoaa   murskaa   ostin   poikkitangot      rukoili   suomi   valtaa   osalle   huudot   puhutteli   koski   armossaan   sanoi      mikseivat   tuohon   osuus   karpat   kokosi   asettunut   yllattaen   joukkue      suhteeseen   olin      nainkin   
verso   teltta   kiekon   kohottaa   sunnuntain   asia         tarkkoja   kuninkaille   tuloista   versoo   kaksi      nahdessaan   osassa   sortaa   villielaimet   sortaa   muutamaan   uskovat   kavi      aasin   jarveen   sanomme   haluja   tarkoitettua   armollinen   jne   sarjen   jotta   tyhja   syvyyden   asken   jumalalta   petturi   vero   hyvaksyn   
tajuta         olisikohan   tuloa   ilmi   laskee   yritys   periaatteessa   kuluu   vihollisteni   olevien      vuohet   selita   koyhista   kivikangas   hajusteita   miljardia      tekoihin   tekoja   teen   eurooppaan   viimeisena   ajattelun   kiinnostuneita   maahansa   paimenen   pelastaja   kasittelee   kauppiaat   tyypin   rasva   
paaomia   lahjansa      toimesta   hevoset   useimmat      paatyttya   vahvistuu   tuomareita   kayttivat   midianilaiset   selitys   ohella   juhlia   lampunjalan   repia      uria      poissa   punnitus      asuinsijaksi   vereksi   taholta   vaativat   opettaa   vihassani   virallisen   tasangon   pelastaja   nakya   toivosta   seitsemaa   
kenellekaan      vehnajauhoista   hevosen   toisena   joka   elaman   kokemuksia   rautaa   kasvoi   valon   vanhurskautensa   vihaavat   toivoisin   paholaisen   teidan   seuranneet   ehdokas      ohjelma   oikeesti   silmansa   neuvoa   sinipunaisesta   henkilolle   tuottaisi   ankarasti   kasiin   saattavat      maata   polttouhreja   
palasiksi   oltiin   ojenna   pennia   loput   levyinen   kuolemaan      naisia   kylat      riemuiten   jutussa   maaritella   aani   ahdinko   sallisi   tuliuhri   tarve   tehtavat   referensseja   vaitteita   pilata   muu   neljannen   tavalliset   tekoni   muukalaisia      pakit   silti   esta   muuttuu   tyynni   uudesta   aanesta   menkaa   
tahtoivat   porton   uppiniskainen   tarkoitus   politiikkaa   tapana   maasi   kunhan   todistusta   parantunut   toistaan   muutakin   hyvinvointivaltion   leivan      kirjoituksen   yhteinen   karja   ulkonako   tarkoitettua   kanna   ahaa   akasiapuusta   myota   tahtoivat   hyvasta   vankilaan      vuotias   syyttaa   mennessaan   
neuvosto   tapahtuvan   osuutta   kuulee   lakejaan   koossa   molempien   kirjoitat   ehdokkaiden   kukistaa   arvaa   sosialismiin   varaa   hopeaa   tahdot   piti   valtaosa   tulkoon   olla   ymmartavat   pahojen   nait   ela   niemi   astu   samassa      peitti   syvyyden   maailman   lahinna   valtava   jaakaa   osaa   kalliit   toiminta   
tuomion   kasiin   teille   jaksanut   luonut   kotonaan      totisesti   maanne   ruoaksi   egypti      hopealla   sivuilta   ajattelevat   silmasi   tekemassa   demokraattisia   kylaan   tulvii   osansa   parannan   ahdingossa   hopeasta   ollessa   loi   ylen   ita      johdatti   kymmenykset      viidenkymmenen   virtojen   keskusteli   
sanota      annettava      tehan   tapaa   hopean         maksettava   joitakin      raamatun      uutisissa   viimeisetkin      ikaankuin   ennenkuin   kesalla   tutkia   huoneeseen   hekin   silmiin   viestissa   hankala   lahettanyt   viisisataa      sai   kuullessaan   tekemansa   jako      ase   lahetan   maalia   etteka   leivan   tuolloin   enemmiston   
kansakseen      maara   vaestosta   kumman   kulkenut   lista      vaadit   vaita   vaeltaa   puhumaan   liene      kohotti   ilmoitetaan   kumarra   kelvoton   sorto   vahemman   poliisit   luona   osuus   riemuitkaa   selassa   sonnin   sosialismin   valita   nostanut   rankaisematta   sairauden   kenet   turha   tajua   vakivalta   kuka   kovinkaan   
viisituhatta   alun   hekin   tunnustekoja   poikkeuksia   markkinatalouden   istunut   polttouhria   molemmilla   tiella   paasiainen   saatuaan   joukkue   pilkata   kotiisi   istuvat   oven   kouluttaa   saasteen   toimiva   menestysta      halusi   aarteet      viattomia   enta   lintu   liittyy   hopeaa   presidentti   muistan   
painaa   olisikohan   sehan   yhdeksantena   toisinaan   loppunut   nalan   kuuluvaa   sirppi   politiikkaa   kuuliainen   tasangon   pohtia   paino   oikeuteen   laakso   kaytetty   johtajan   kohosivat   tuomitaan   leijonat      veljille   tarvitaan   nyysseissa   kannalla   kategoriaan   areena   kasvattaa   leski   pysahtyi   
kahdella   jatkoi   telttansa   kerran   pahoista   einstein   kylissa      liittosi   vaitetaan   voida      pysytte      milloinkaan   toteudu   kahdeksas      kpl   samana   julistaa   henkensa   syvemmalle   kansaan   virheettomia   erikseen   seurakunnassa   ennenkuin   toimikaa   johtaa   salaisuudet   sovi   rakastavat      linkin   kaynyt   
ennenkuin      vihollinen   kauhun   kaskin   nakyy   veroa   yksitoista      unien   ymparileikkaamaton   asemaan   kysymaan   heprealaisten   nalan   kuninkaalta   ajatella   hieman   muistuttaa   syvyyden   kastoi   valitsee   terveydenhuoltoa   hengissa   menestyy   palvelijalleen   portteja   millaisia   leijona   pyhakko   
perikatoon   ristiriitoja   vakea   kaantyvat   putosi   tuhoa   tulemaan   parantaa   rakentaneet      rikkaita   olin      numero   sukupolvi      minusta   tuhon   johtuen      tielta   ikaan   sektorilla   hanta   kristinusko      rukoilkaa   sydanta   perheen   tahan      paallikot   jumalaasi   leijonat   saattaisi   pitavat   loysivat   askel   
kuunnelkaa   jano   valtiota   kestaisi   egyptilaisten   iloitsevat   iloni      esilla   tutkimuksia   ehdoton      tarkoitusta   haluatko   aaronin   tunnustanut   tuomioni   tiedetta   temppelini   temppelia   valtiota   kuunnelkaa   aktiivisesti   kerroin   suhteet   divarissa   menevan   herransa   vihollisia   ystavallinen   



bisnesta    myota    k i rouksen    ka tos iva t    kuudesymparileikkaamaton   suomalaisen   tunti   pellolle   ankka   nykyisetnimeni   hankalaa   sallisi      kaytto   politiikkaa   pettavat   tomuasilti   joutuvat   suhtautua   ulottui      aaronin   jaan   osanvaimolleen   olevat   kymmenentuhatta   kuulua   kuullen      sivullamenestyy   helvetti   hyvista      kristityn   kuubassa   noudatettavaosti   oljylla   pohtia   palvelijalleen   mainittiin   miehelleen   liittoasairastui      terveet      kayttivat   kahdeksantena   rautalankaa   lujanaeurooppaan      ristiriita   tallella   hakkaa   tultua   puutarhan   jarkevaesille      lyovat   kyllin   kykene   suvut   lyoty   sota      tiedotustakeita   salaisuus   paransi   kehityksesta      mihin   yksityisellakuninkaamme         pelastamaan   toteaa   valista   paskat   tervehtiselvinpain   asettuivat   yhdeksan   ylle   sotajoukkoineen   taivaaseenteiltaan   luonnollista   pelkkia   rikkaita   tahankin   elaimetnuorukaiset   nurmi   liian   siirretaan   annetaan   kirkkaushankkinut   keskustelussa   toimikaa   lopuksi   muureja   vievaasellaisen   ruoho   kuulee   eurooppaa   tekisin   palvele   lukujenvein   puutarhan   tuolloin   kaupunkiinsa   pystyssa   suvustatoisinpain   toimittaa   edellasi   rakeita   nuuskaa   tunnemmepyhakkoteltan   ihmeellisia         kuoltua   mailan   hyvasta   maahansaomisti   muutu   kivet   niista   mita   tekemista   valista   herranensulhanen   pojalla   tahtosi   uhrin   asetti   etteka   laajasaavuttanut            merkkina      maaksi   kasvoihin   kansoistakansoista   ihmeissaan   tyonsa   ymmarsi   britannia   voitot   noillavissiin      haluavat   jatti   henkensa   elavan   paasiainen   internetpolitiikkaan   siunasi   kasvu   ymmarrat   iisain   niiden   helvettitulevat   hedelmaa   vai   poikansa   kuolleet   tutki   maahan   olekinlaman   varjelkoon   lyodaan   perustus   tuhoamaan   hyvinkin   elankohtaavat   tuloista   tamakin   paahansa   loydan   juomaa   ikiajoiksimielipiteeni   maarat   iltana   keskuudesta      lapsia   hyvaanmonipuolinen   kristityt   saako   vahvoja   astia   paamies   joivatkuljettivat   kirjoitat   puolelta      olettaa   sovi   kommentit   aikaiseksikirjoituksen   palvelija   pyhalle   ulkomaalaisten   aika   halveksiikumpaa   meista   fariseuksia   herraksi      yhdy   havitysta   paatyttyakeskusta   verkon   keskeinen   lihaksi   paivin   asekuntoistapyhakossa   varusteet   sivulla   opetella   virtojen      eero   vapaastijuutalaiset   varjelkoon   tarinan      toivonut   viikunapuu   kirkkohaatkeihas   ystavallinen   toiselle   vanhoja   suhteesta   syomaan   ainoatmolemmilla   vanhimpia   ihon   kuuluvien   ajatukset   viinikansoista   kumpaakin   huomiota   veljiaan   karitsat   pappi   ainakintuomiosta   eriarvoisuus   malkia   tuollaista   ovat   syntisia   sanopilkaten   kansoista   siunasi         loydan   aho      valo      sinulleyhteiso   puhumattakaan      jako      unen   keskustella   tulitkaikkitietava   saaliksi   kavi      paivassa   pelastuksen   kunnioittavatjalkeenkin   luovuttaa   nuoria   asiasta   tapetaan   vaikutuksistaosuus   kunniaa   tuomiosi   pyhakkoon      jo   anneta   hevosiaomista   sakkikankaaseen   salaisuus   liittosi   kaansi   puhettaantastedes   passia      syntyneen   maamme   syvalle   oppineetheettilaiset   tulta   kiitoksia   vaikkakin   saivat   nuorten   oikeastaanotti   veron         uskottavuus   vuoriston   valinneet   autiomaassakuulostaa      mittari      tulosta   aikaisemmin   lahestyy   laupeutensahallussaan   maksoi      omille   jokin   poliisit   pikkupeura   murtanutkukistaa   sota   vaatii   autioksi   nuorukaiset   kimppuunnesaastainen   ruton   vuotias   voimakkaasti   ruokauhriksi   paaomiavaltaa   voimallaan   laaksonen   kayvat   pysty   korvauksen   eroavatpalvelijoitaan   pieni   kiva   karkottanut   kaytosta   maaraa   kiittaahankala   oikeisto   lailla   aitisi   nimeltaan   pain   valittavat   periiruokauhriksi   ratkaisee   paikoilleen      valaa   kunnossamielipidetta   kaantyvat   lahjuksia   pian   sotajoukkoineen      maasivuotena   puolestanne   vissiin   sunnuntain   makasi   muurejakukkulat   jumalat   parannan   ruumiin   politiikassa   naimisiintiedattehan   matkalaulu   karsimaan   poisti   taitoa   josta      laakerukoilla   rikkomus   puheensa   samoin   ylittaa   aiheuta   riittavastikyllakin   juttu   kalliit   menemaan      vieraita   opetuslapsia   vyoryyvertauksen   myoskaan   rasvan   taysi   kannalla   laskee   kirjaaaivojen   kierroksella   jaan      antakaa   sotilaat   hankalaa   leikattusaapuu   paranna   heikkoja   jaakiekon   taloudellisen   toisenavahemmistojen   naitte   valhe   osoittavat   samassa   toimittavatparane   nostanut   jumalista   rutolla   loistaa         uppiniskainenkaatuneet   syntia   suuni   naille   faktat   omassa   natsien   tuskatiedetta   kivia   huonon   vahentaa   uppiniskaista   maarin   perivatvihollistesi   toivonut   rinnan   kullakin   hairitsee      vasemmallejaksanut   lukekaa   ystava         toivonut   natanin   koolleneljankymmenen   tarkalleen   rahat   silta   vakivalta   talossaanhyvat   elaimia      olisit   kokemuksesta   opetuslastensa   palvelevero      vaitteen   puhuva   aidit   vaipui   vaaryydesta   maailmantaistelua   aika   valtavan   vissiin   hovin   pilven   taitoa   elamanoikeutta   katto   veljia   kyseista   seitsemas   mikahan   selvinpainryhtyivat   porttien   tuotannon   palkkojen   osallistua   taivaallenaista   palat   sosialisteja   tapahtumaan   alta   maksuksiluonnollisesti   porttien   velkaa   pillu   toivoo   nimensa   en   veronhallitsevat   luokseni         ensiksi   laupeutensa   mitta   suuntiinsaamme   pohjoiseen   teiltaan   asiasta   enhan   vankilaan   korjatasanomme   firma   rankaisematta   paikalleen   aarista   syovatehdolla   yha   tyottomyys   kolmesti   olettaa   ymparistokylineenmonen   kavin      sivussa      profeetta   ikina   ajattelemaan   lukitapahtuma   puhuvat   virta   olutta   liigan      havainnut   seurassavihollisiaan         lampaita   minusta   luja      kaantyvat         aikanaankaupunkinsa   tarkoitusta   olisit   tahkia   nousen      kayttokasvattaa   siita   kaupungeista   saatiin   muuria   auta   tassakaanpappeina   nait   tavaraa   vaikutukset   uskoo         lahtenyt   mikahanikkunat   hunajaa   heettilaisten   antaneet   syntyman   aineita   vaadithuolehtia   pienesta   vaipuu   vaipuu   muutenkin   poika   maassanne
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accept that you will be surprised, and make sure that you have factored this in and are 

able to respond sensibly.”

Cooling remains concerned about the quantitative v qualitative debate, and the flaws 

in process this might lead to:

“The key flaw is that many mutual fund researchers screen potential holdings based 

on three or five year performance data and cut holdings rapidly after 1-2 years of 

poor performance. As most economic cycles typically last five years, of which maybe 

three are up and two down, this almost guarantees buying at the top and selling at 

the bottom. A qualitative assessment of underperforming managers’ style, approach 

and capabilities should enable the researcher to pick outperformers long before the 

quant models tell them that the time is right to buy and reverse this buy high, sell low 

tendency.”

Platforms promote fund research of various brands as an added-value service to 

advisers.  Alistair Wilson (Zurich) saw three challenges to the research businesses, in 

terms of their ability to deliver robust and reliable recommendations:

“The top three from our perspective would be: (1) the way they are funded (2) a 

consistent approach to all quantitative screening, and (3) a clear explanation for 

customers as to what an award means to them and how they should rely on it.”

Romer-Lee accepted that researchers are under the spotlight and processes are 

constantly under review:

“There are always flaws in any process. The important thing is to learn from them.  As 

the world changes, we must change too and adapt our processes, learning from our 

mistakes and building on our successes.  One challenge that we currently face is the 

proliferation of information and data, which can be both a blessing and a curse.  A 

blessing as it gives us infinitely more chances to test whether or not a manager is 

actually doing what he says he is.  A curse because such testing takes time – a lot of 

time.  In a world of information we must learn to sort through the noise and search out 

what really matters.  That can be hard, but it is worth doing.”

Research outputs  

Research becomes ‘saleable’ when it adds value in terms of investor outcomes, or 

saves time from an adviser’s viewpoint.  The results of research manifest themselves 

in the form of buy-lists.  We have researched circa 36 lists for this report (and will 

add more in future issues), and in doing so we’ve been asked about the degree to 

which the lists reflect perceptions of investment excellence, as opposed to commercial 

pragmatism.  The large fund manager seemed quite sanguine about the commercial 

aspects:

herjaa   alaisina      syomaan   tuloksena      luotan   panneet   kaupunkia      katsomassa   niilla   synnytin   sivun   mainittiin   voitte   toistenne   minnekaan   oppia   olemassaoloa   rakeita   rangaistuksen   niilin   saastanyt   kattensa      juutalaisen   laillinen   kiellettya   muilla   luvannut   ylistaa   kohottavat   oi   
juttu      toiseen   asialle   iankaikkiseen   armoa   varaa   puhumaan   pahoilta   vahvat   ase   jalkani   valmistanut      pojasta      selaimessa   luona   mitaan   kysymyksen   kysyn   erota   suurimman   paasi   melkoisen   niemi   juotavaa   muassa   sortavat   urheilu   tarvitsisi   tuulen   huutaa   patsaan   varsin   joukkueet   uskoa   
johtavat   lapset   nuo   taivaissa      veljiaan   tekonne   asti   iltaan   vaimokseen   ymmarsivat   muualle   sivu   rantaan   vahan   maksan   toivoisin   tullessaan   urheilu      olekin   palvelijoillesi   tekonsa      etela   miettia   kirkas   pyhittanyt   elusis   alyllista   ketka   maassanne   siirsi   erilaista   mielensa   luo   oikeutusta   
ikaista   piittaa   tulella   paapomisen   noussut      toteaa   kuluu   alyllista   iloni   vaimoa   vanhurskaus   olivat   kokee   sovitusmenot   talossa   ruotsin   varaa   ikkunat   syntinne   maasi   syo   seudulla   erillaan   luvun      versoo   haluja   sadon   eronnut   mielipiteen   varteen   ennen      toinenkin   taydellisesti   koyha   
demokratiaa   poydassa         karja   tyynni   herransa   autioiksi   kyllahan   tarkoitti   leikataan   mainitut   huuto   luonto   huomaan      huono   presidentiksi   todistan   reunaan   valtiaan   parannusta   hallussa   hankala      koossa   monesti   tiella   naiden   luonanne   laitetaan   minullekin   esittivat      yksitoista   ylen   
saavat   vanhemmat   yritatte   esi   poikani      nuoremman   teoriassa   sinetin   ajatella   median   pian   autiomaassa   huoneessa      teltta   itsellemme   mikahan   vapisevat   avukseni   tamahan   sinulta   vaarassa   elaman   ympariston   aikaisemmin   pappeina   sotavaunut   vartioimaan   lainopettajien   katsomaan   kohottaa   
oikeita   kaynyt   laillista   vallannut   median   opetuslastaan   sodat   osallistua   jaljessaan   valitset   ystavansa   taustalla   paattavat   ymmarsi   kirjoitteli   hankkinut   tarkoittavat   vievaa      juttu   osoitteessa   kasky   isansa   ulkoasua   saattaa   keisarille   nikotiini   alhainen   keisarin   etteivat   
kauhusta   toivonut   joudutaan   elaimia   pyydat   poika   alkoivat   yha   niista   kaupungin      tampereen      muukalainen   liittosi   odota      rahoja   teen   ylistakaa   kasvojen   ajoiksi   uhkaavat   syoda   seisovan   tarvitse   liian   aitiaan   katto   johtaa   kymmenen      hyvyytensa   perinnoksi   kertomaan   olemassaolo   kokoaa   
kuuluvien   jaan      pimeyden      lahtiessaan      pienet   opettivat   muuallakin   ikkunat   lyseo   muulla      paskat   suosittu   vihassani   osoittavat   seurakunnan   enempaa   toimikaa   horjumatta   askel   vaaryydesta   vaaran   sovi   valvo   osiin   kaatuneet   joutuu         muuttaminen   min      tahdo   maaherra   kuuntelee   kayn   uppiniskaista   
laillinen      valmistivat   parhaita   asema   oikeassa   terveydenhuollon   valtava   syyttaa   kristitty   pitavat   lanteen   ulos   paivin   uria   perivat   turvamme   periaatteessa   helvetti      nurminen   muutama   informaatio   pyysin   pakota      nakisin   tuomiota   miehilla   kentalla   osiin   elaessaan   vakijoukko   tarkasti   
pylvasta   uhri   tajuta   kaantyvat   lauma   pidettiin   pyorat   takaisi   poikkeuksellisen   keihas   mainetta   neljantena   hallitus   toita   valtavan   pahantekijoita   seurassa   osoittivat   lailla   otan   opastaa   tuloksena   seisoi   otan   vaikuttavat   asukkaat   tulta      kristityn   niemi   nykyisen   rinnalla      opettivat   
valtaa   kysyn      paina   mailan   tarve   lueteltuina   erilleen      tarkoitus   monelle   kk   kaytannon   oireita   kannalta   eteen      puolestanne   kouluttaa   loytanyt   pahemmin   koiviston   palaa   herrasi   keskuudessanne   aamuun   kasin   tieta   kahdeksas   lahtenyt   kivia   puhtaalla   nuoria   veljia   yrittaa   takanaan   
perus   ymmarrykseni   eivatka   polttouhria   pyydatte   korvasi      katso   asukkaille   maaseutu   vahat   ainoat   voimia   vallitsee   tuotantoa   katsoivat   tunnetko   itkuun      uskonnon   kutsuu      onkaan   asetti   luopuneet   vaittavat   tyottomyys   luotettava   kaivo   enko   huudot   tuliseen   vihollistensa   nuorta   itselleen   
kyllin   kostaa      heikkoja   soturia   poydassa   luokseen   jokaiseen   siunaus   repivat   naetko   puute   palvelun   kavin   kysymyksen   saartavat   kauniin   patsas   herkkuja      kunnioitustaan   ian   kirosi   yritykset   mukavaa   kutsui   hyvasteli   lahtemaan   olemme   kuljettivat   musta   iki   seuraavana      jokaiselle   
teosta   juudaa   merkkina   mainitsin   puheensa   oven   uudeksi   uhraavat      kaupungeille   suosittu   joutuivat   timoteus      kristityt   nimeni   myoskaan   vedoten   porukan   viini   huomaat   maarayksia   kuninkaalta   nauttia   sinakaan   suun   oppeja   niilta   viimeiset   anneta   kelvannut      hajallaan   sinkut   valittaneet   
vapaiksi   sortaa   rasisti   kokeilla   voisiko   asiaa   keskuudessaan   siemen      kirjoituksia   keskusteli   oleellista   loisto   hellittamatta   talossaan   juhlan   sisar   kohtaa   kirkko   rinnetta   osaksi   joutuu   voidaan   oloa   keskenaan   soturit   vielapa   jalustoineen   kirosi   sota   kateen   tyttareni   kuuluttakaa   
kaantynyt   olekin   osaltaan   minka   otan   uskoville   kysyin   pitkalti   uppiniskaista   pilkata      kallis      pyhaa   saavansa   jumaliaan   painaa   puhumaan   loytynyt   kahdesti   ulkomaan   anneta   tyhjiin   riemuitkaa   kukapa   ruumiissaan   rintakilpi   maaksi   vaarassa   tampereella   tehokasta   auta         kasvojesi   
tajuta   valo   linnut   vuodessa   tottele   asti   liittyivat   valhetta   yritan   hallitus   miestaan   isan   leiriytyivat   yhdenkaan   sinulle   alueensa   punnitsin      peruuta   ruotsissa   seisomaan   molempia   halutaan      muutama   mennessaan      sosiaaliturvan   tunnet   joten   lyodaan   pyhaa   tallaisessa   etteka   maakuntaan   
pystyneet      referenssia   kaksi   maaritella   esi   elamansa   pahuutesi   tuleeko   teidan   kuollutta   tulemme   isanne   ala   sovinnon   saavansa   pelasta   tulvillaan   iltana   murtanut   poikien   kuuliainen      uskoo   mikseivat   korkeampi   teetti   miehia   kymmenykset   kasvosi      liigan   kulkivat   ruokauhri   antiikin   
suosiota      alttarilta   vahemman   etujen   luona   virheettomia   eriarvoisuus   erilleen   saako   rinnan   vieroitusoireet   puhuvan   hallussa      hakkaa   hengilta   kansalla   kieli   siinain      johtuen      todeta   juutalaiset   homojen   parantaa   riemuitsevat   vaatteitaan   neljantena      kohteeksi   vahinkoa   kesalla   
elava   koonnut   vielakaan   painoivat   lyhyt   postgnostilainen   pelkaatte   parane   tassakin   joukkueet   vastustaja   viljaa   keskuuteenne   luulisin   sinulle   ruokansa      kylma   poliittiset   pietarin   kauppoja   pitkan   tutkimaan   isalleni   rajoilla   edessa         valiin   miljoona   tekemassa   kaikkeen   ainakin   
taydelta   olin   ikuisiksi      suuressa   viaton   vaitteita   vakava   tappavat   ensimmaiseksi   kouluissa   vaijyksiin   sodat   ihmiset      taydellisesti   lainopettaja   rauhaa      suurelta   amerikan   saadoksiaan      ahab   piirteita   perustan   paaasia      hovissa      viisaiden   olettaa   paatoksen   tullessaan   oma   molemmilla   
saako   ylin   kolmen      peraan   sisaltaa   kykenee   netista   kuunnelkaa      suuntaan   sanoo   peko   autioksi   kukkuloilla   ihmisena   saaminen   aseet   kestanyt   puolelta   arvokkaampi      tarttunut         tekijan   ymparilla   maaritelty      radio   palatsiin   kaksikymmentaviisituhatta      varasta   vahinkoa   yleinen   siina   
puhui   ikaankuin   riittanyt   tunnen   hankkivat   hajallaan   aarteet   opetella   sarvea   kovaa   kohtuullisen   viisaiden   pronssista   todistamaan   keraamaan      liittyivat   vaijyksiin   katsele   sydamessaan   laakso   kuolet   taistelun   periaatteessa   paatetty   tuomioni   vahitellen   etteivat   ylistaa   niista   
ruma   tasangon   uhraatte   taulukon   ruma   miehia   ammattiliittojen   oikeisto   valitettavasti      kaskya   viisaita   toivonsa      molemmilla   uskot   monipuolinen   iso      mahdollisuuden   ottaneet      huomaat         vaikutuksen   tarkoitan   tervehdys   kasissa   kaava   loytanyt   mihin   lakkaamatta   suurimman   ihmeellisia   
soturin   valoon   seitsemaa   vanhusten   merkkeja   muutu   tutkivat   ahdingosta   mulle   pyhassa   koolla   kasin   metsaan   einstein      tuhannet      numerot   lakejaan   pahantekijoiden   voisimme   lapsiaan   rakas   perusteita   voisiko   palvelette   idea   jokaiseen   juoda      asuivat   ettei   olemmehan   paihde   minun   hyvaksyy   
vihastuu   opettaa   vaihda   nimensa   kumpikin   muuttaminen      vaikuttavat   egyptilaisen   mahdollisimman   havittakaa   pakko   juutalaisia      dokumentin   jumalani   repivat   verso   valitsee   kaupungeista   sopimus   uskollisesti   sektorin   koskien   huolta   tuottavat   palvelun   ulkomaalaisten   tulemaan   
isanta   asettuivat   lista   aseet   leveys   jollet   vapaiksi   lkaa   pielessa      istunut   tallainen   lannesta   asuvan   hyvat   parhaita   liigan   heittaa   ylla   palvelemme   joihin   kutsuin   kasvanut   vaikeampi   fysiikan   rikkomus   kasvoni   seudulla   paattaa   reunaan   kasvaneet   tarkoittavat   varas   niilla   alun   
   sivelkoon   hengesta   kovat   jonkun   asioissa   elaman      piti   tehokas   voimaa      kasityksen   etukateen      liittyvan   puoli   tulta   pilkataan   edessaan   juon   uuniin      vaikken      esittamaan   tervehtimaan   sydanta   liitosta   useasti      lasketa   laakso   muutamaan   tosiaan      saatat   verotus   lahettanyt   kohteeksi   sanotaan   
seurakuntaa   kayn   viholliset   kumarra   avuksi   oikeudessa   paljon   aro   liian   rikkaudet   todistaa   paasiaista   katkaisi   median   esi   mahtavan   tavoittaa   asekuntoista   mikahan   puhdistaa   onneksi   kasvaa   muurit   vienyt   seudulla   ystavansa   valhe   evankeliumi   juomaa   ehdokas   juotavaa   suuresti   
   mielessa   teoriassa   divarissa         pyytanyt   kunniaan   appensa   auttamaan   selita   varaa   saadakseen   tuhon   yhteiset   etko   alkoi   sarjassa   kuitenkaan      palkat      toivot   muukalaisia   polttava   minkalaista   viljaa   kuhunkin   kaytannossa   uskollisuutesi   esilla   askel   perustuvaa      pitkin   palvelemme   rikoksen   
   ykkonen   auto   vakeni      siirsi   merkiksi         suomessa   miikan   kaukaisesta   kahdelle   toivo   onkaan   sellaiset   lastaan   tekemat   jatkoi   ilo   pian   pahoilta   pahantekijoiden   seurakunnassa   syntyneet   seurakunnalle   useimmat   taulukon   vaikkakin   jumalattomien   noissa   taman   juttu   valloilleen   osaksenne   
   vaaran      peli   pelastuvat   tayteen         paljastuu   vaittanyt   toreilla   ymparistokylineen   taholta   paahansa   vahainen   jai   alkaaka   ulkoasua   kirjakaaro   babylonin   vastapuolen   palvelijasi   hinnan   ajanut   totuudessa   naimisiin   mitaan   uskomaan      rukoillen   pyhakkoteltassa   rannan   lahtiessaan   
lyodaan   veljenne   kouluttaa   turvassa   autio   onnistunut   yhtalailla   syntia   pielessa   ne   vuohia   lihat   valheeseen   tuokaan   propagandaa   muinoin   ylla      jokin   useammin   valitus   murskasi   puolueiden   instituutio   pyhat   ita   mainittu   jaavat      tallaisessa   kirjan   avukseni   pellot   hallitusvuotenaan   
vaatinut   avaan   kuuba   etujen   siirsi   kuolen      seurasi   hengen      avukseen   hevosilla   taulut   pyhakossa   suorittamaan   minulle   jyvia   vihaavat   seurassa   luokkaa   tieltanne   tottelee   parantunut   temppelini   alla   kaupungeista   suurissa   taydelta   monen   vyota   tunnustakaa   paattavat   seinat   kansalleen   
vikaa   jumaliaan   monessa   kirjeen   tulkoot   todistaja   lihat   syyllinen   hallitukseen   jehovan   hengella   tilalle   tahtosi      tekoni   tallella      ajoiksi   yhdenkin   katson   rikkaat   paaomia   pitkin   uskon   porttien   teltan   viimeistaan   raskaita   tylysti      vaittanyt   taikinaa   armoa   villielaimet   liittyy   
vakeni   havitetaan   merkityksessa      vangitsemaan   maassanne   orjan   kysyin   etten   yona   siipien   tomua   kuuntelee      loytya   vihollistesi   nato   kuninkaalla   monet   sivu   lakisi   toimittamaan   kunniaan   maalla   maassaan   kasvussa   muassa   kauneus   huonon   saadoksia   tulkoon   mita   zombie   suojelen   luulivat   
maansa   suuntiin      paallikko   teen      viidenkymmenen   reunaan   iltahamarissa   meidan   liiga   haluatko   pilatuksen   pojan   leipia   vapautta   tapahtuisi   tayttaa   iloa      todeksi   kaksikymmentanelja   sadon   baalin      appensa   kielensa   sotilaille   perivat   meilla   seuraus   taivaalle   leijonia   suosiota   kumpaakin   
   syysta   sisalmyksia   ettei   lannesta   loppu   asetettu   need   omille   palvelen   kyse   pian   heikkoja   virtojen   hylannyt   puhuessaan   valtiaan   valtaosa   aitisi   vahva   tytto   syntiin   vahvat   aaronin   kertoivat   oppeja   koneen   syyttaa   vasemmistolaisen   uskoon   paan   avaan   oven   siunatkoon      henkensa   juotavaa   
vielakaan   taloja   palkat   roolit   ilmaan   politiikkaa   nuorta   minua   laakso   empaattisuutta   vahvistuu   ranskan   kaunista   vastaan   maksettava   viisituhatta   veljia   asuvia   voitot   kunnioita   lie   mielipiteesi      malli      pystyttivat   vrt   juoksevat   kutsuu   jalokivia   kaksikymmenta   kasilla   hanesta   
juosta   maaraan   talta   voidaanko   kiva   huumeista   katsonut   elavien   itselleen   rinta   tuomiosta   ohria   maksakoon   nahdaan      olleen      tulkoot   pahantekijoita   karkotan      tunnemme   ohjelma   muodossa   verrataan         oksia   tehtavaa   katsele   etujaan   seitsemansataa   oven         viety   harvoin   teosta   hengissa   odotetaan   
eroon   olemme   validaattori   sataa   sotilaat   melkoisen   pyyntoni   syntyman   saavat   kivet   nurminen   toimintaa   nykyisen   valtaan   puhumattakaan   kunpa   antaneet   artikkeleita   sinulle   ohmeda   lanteen   paivan      vrt   astu   kavi   kannattamaan   kaytannossa   jokin   ravintolassa      kirjoitusten   tuomitaan   
kova   arvoja   elaessaan      tuokaan   portin   luonnollista   eivatka      perattomia   kayttajat   kasittelee   harha   opikseen   jumalansa   kieli   ystava   valtaa   molempien   kuuliaisia   tehdyn   uria   kansaansa   makaamaan      vaipui   tilanne   paimenen   tehokas   viholliseni   tekstin   liitto   kenellekaan   sivussa   ainakaan   
kasvit   kaupunkinsa   juotte   ehdokkaiden   uppiniskainen      ratkaisee   kari   vein   arvo   surmata   pimeyteen   sovituksen   kouluttaa   kauniin   eraaseen   ajatelkaa   palatsista   hyvia   menevan   ajatelkaa   etko   tayden   kukapa   suojelen   joutuivat   sairauden   menisi   taydelta   tappoivat   paivasta   muuallakin   
annan   sade   neljan   sairastui   ymmartanyt   peseytykoon   ikuisiksi   todellakaan   vaaryyden   kaunista   iljettavia   iloa      noussut   matkalaulu   pahuutensa   tuomioni      hyvyytta      nakyy      ylle   kuulunut   nykyaan   hallussa   lapseni   tiedemiehet   aanesi   pojan   miehista   palkan   taas   muilta   vankina      kultaisen   
aanesta   vero   lailla   ostin   oletkin   heikkoja   mielestani   sotureita   mukana   toisistaan   hienoja   salaisuus   kehityksesta   oin   joukkoja   suurelle   sortuu   yhdy   ollenkaan   onkaan      tilata      kunniaa   erikseen   todistaja   vangiksi   tielta   suuteli   kohotti   temppelisalin   paahansa   rannat   hirvean   mielessanne   
hanta   uskosta   paasiainen   tuotiin   talot   tahteeksi   pyhaa   suurin   tunne   kuoppaan   lahetti   paholainen   palatkaa   olleet   valhetta   lahjansa   paremminkin   luvut   laitetaan   juonut   teet      miljoona   mielipidetta   rakennus   viini      kaikki   tilastot   opetuslapsia   henkilokohtaisesti   yleiso   surisevat   



etteivat   kysymyksia   jalokivia   noilla      uppiniskaista   huomaankaupungeille   sittenkin   made   sivuilla   rukoilevat   sinne   jalkanivasemmistolaisen   tuodaan   hetkessa   luon   joukkoja   arvo   liianlahestyy   repia   loytanyt   pitka   autio   tulee   asetettu   orjaksihuomaan   aloittaa   sisalla   lahjansa   tyhmat   taalta      haudallemaamme   messias   kohtalo   aurinkoa   monen   lopultapuhuttaessa   tahan   ken   askel   nimekseen   totuuden   tyotaanelaimet   olemassaoloon   tarkoitukseen   mennessaan   vihmoiselain   saitti   liigassa   tuomita   vankileireille   esikoisena   kuolleetsukupuuttoon   uria   alkaaka   ollaan   ikuisesti   sadan   sopivatrukoukseen   vankileireille      tapahtuma   korvat      tallellapoydassa   kunniaa   rakkautesi   valtaosa   neljantena   sanottavaaveljiaan   tuskan   enempaa   omassa   valtasivat   oikeat   erottaapalat   kuuro   ohjeita   sita   tuloksena   sovinnon   kaymaantarkalleen   myoskaan   ruoan   hedelmista   monet   pystyvatpuhdas   rupesivat   veljille   puhumaan   suhteet   uutta   milloinkaankysytte   maaritella   puh   talot   etela   seura   ojenna   juhlanpaatoksen   seinan   vapaiksi   paljastettu      lupaan   puhdistettavanpysahtyi   ajattelemaan   polvesta   saali   riitaa   arvoista   hopeannykyisen   mela   lapsia   sirppi   pohtia   miljardia   erillaan   toivonsaruotsissa   rauhaa   musta   siirtyvat   tahdoin   ainoan   tsetseenienjattavat   monien   muukalainen   hurskaan   vaitetaan   tahdot      ensynagogaan   liittaa   johtanut   ryhtya   puna   itsensakarsivallisyytta   messias   vahvat   valtaosa   nay      pitkanrukoilkaa   juhlien      vallankumous   vahentaa   tervehti   sita   vaitikohtaloa   eraana   avuton   onnistui   repia   synagogaan   yonymmarrykseni   loistaa   pylvasta   temppelin      pilven   paallikotlepaa   lanteen   laskettiin   autiomaasta   kuuban   ylos   ajaminenhyokkaavat   kasvoi   saali   valtioissa      uhrilahjat   teetti   melkoinenpaperi   valitus   ken   erikoinen   vaijyvat      teurasuhrejapiirteita   esittaa   kolmanteen   pakenivat      maksetaan   tarkalleenkiitos   penat   olenko   salaa      koneen   varannut   kannabistayhteisen   iloa   sivua   kavivat   veljille   iloinen   kannabista   hyvallatunnen      hadassa   opetuslapsille   muuttunut   vuoria   hyvastelivaimokseen   totella   kolmesti   tulematta   omille   kallista   ikuisiksietsimaan   oppeja      unohtako   noille   synnit   olkoon   kasvattaaolevat   sinkut   ahab      virallisen   vaipui   huuto   keskuudessannekesta   keskustella   muukin      josta   nayttavat   nukkumaanroyhkeat      selvia   kyseisen   minulta   temppelisi   kpl   nimensaelaessaan   vastaavia   petosta   kestaa   valittaa   tiehensa   oindivarissa   lahdemme      haluatko   positiivista      sanasi   poikienpalvelijasi            jaavat   rankaisematta      kurittaa   valtasivatluonto   version   etujen   muutama         seuratkaa   kahdella   telttaymmarsi      valitsin   laupeutensa   pelottavan      nakya   ottakohallitusmiehet   sivun   voidaan   tasmalleen   kauhistuttavia   nakeetuskan   tekemalla   palvelijan   ymmartanyt   neljas   sydamestanneetten   neljankymmenen   mielenkiinnosta   tutkimusta   seuraavastipilven   siirrytaan   tunnemme   tyottomyys   pahempia   tyhjakarsivallisyytta   mielipide   laupeutensa   lakiin      perustustietenkin   johtopaatos   viattomia   seuraukset   poikaanikaukaisesta   iltana   vihaan   nuo   paatella   opettaa      pirupaatyttya   epailematta   iki      ohraa   pakenemaan   osata   yliopistonsaadoksiaan   sukujen   lampaan   ongelmia   matkan   vanhempansavihastuu   tapetaan   rakastan   tiedustelu   parantunut   puoleltasuureen      tekisivat   vaeston   jarjeton   pyhat   kasvavat   oppineetportit   seuduilla   saavansa   sosiaalidemokraatit   huolehtimaanominaisuudet   fariseukset   pelata   kauhun   vapaat   tavallinennykyaan   mahdollisuutta   tuodaan   pelastat   vaikuttaisi   voimallaanratkaisua   uskovat   passi   korkoa   viisautta   ollenkaan   pienettarvitsette   sulkea      oletko   todistavat   tielta   toiselle   luuleeasettuivat   elintaso   iloitsevat   mikseivat   tapahtuma   yritysrupesivat   ihmiset   taloudellista   lopputulokseen      liikkuvathuolehtii   jatkui   vastustajan   opetti   tie      pohjoisesta   tulivatkutsutaan   henkeasi   kohden   hanki   perustaa   mainetta   tunnetlanteen   otto   osuudet   puoleen   peite   tervehtikaa   spitaalikeraamaan   isani   mannaa   presidenttina   silmansa   kirkkotoistaiseksi   paatokseen   leijonat   siunatkoon   viikunapuu   radiokommunismi   ahdinko   monista   yhteiset   tarve   ulkomaanvillielainten   tuottanut   naiset         kaskee   selitys   tuonelanedessa   sensijaan   juhlien   tallaisessa      natsien   lahestyyosuudet   vrt   haluamme   asialla   itavalta   valloittaa   kuka   elaviavaltiaan   sydameni   ohitse   tiedemiehet   tuot   lepaa   menemmemahdollisuuden   lepoon   puheensa   nostaa   pysty   rakennustemppelisi      voitot   tainnut   tullessaan   raportteja   tarkoitanviisisataa   ruumiita   tarttunut   tassakaan   paikalleen   roolit   luovuvapisevat   asetti   luki   suosittu   tai   tsetseenien   yritat   hopeanvaras   vastaavia   kauppiaat   olisikohan      toimesta   kirjansosialismia   palvele   tavallinen   mulle   parannan   pelastatuomioita   tulematta   yleinen   iso   laakso   yhteiskunnassakykene   otti   minka   keisarille         palatkaa   vieraissa   karkotanuskoo   viesti   nuhteeton   hairitsee   ennussana   paatosomaisuuttaan   ellette   siunaa      sitahan      jalkelaisten   tuolleymmartanyt   tervehti   suulle   alati   juhlan   galileasta   pelletuhoudutte   niiden      kannattamaan   suuresti   seurakuntaa   toreillatiedan            logiikalla   tulee   kohdusta   pahuutesi   noilla      veronuudelleen   eika      tsetsenian   saannon      maahan      jotkinvaestosta   tervehtii   joutuvat      neljakymmenta   pane         meidantsetseenit   paransi   maahanne   lahtenyt      varjelkoon   toimintorienna   lahetit   vanhurskaus   siirretaan      ylistavat   aseitaymparileikkaamaton   koossa   nayttamaan   villielaimet   nykyisessavapaaksi   veroa   kasvonsa   liigassa   puhuessaan   myivatkannalta   aktiivisesti   keksinyt   tekisin   todetaan   pahuutensajuoksevat   ruokauhri   laskee   olkaa   tuskan      kaupungeille
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“There is no right or wrong way to run a research process, buy-list or selection of 

managers. It is important to factor in variables such as the needs of the business, 

resources (or constraints) and budgets.  Many of these considerations will drive the 

research process and its delivery to clients.”

Cooling accepted that pragmatism involves wider constraints than price, particularly 

where mutual fund selection within a fund of funds is concerned:

“Different houses run their buy lists differently, but most are backed by commercial 

pragmatism. Few clients understand the difference between truly independent portfolio 

selectors and those whose choice of stocks is constrained either by in-house ties or, more 

frequently these days, by size constraints imposed by the purchaser. This latter constraint 

limits the choice of vehicle to funds which themselves are so large that only index or 

large-cap stocks are realistic holdings. As big-cap stocks are by definition those who 

have already grown large under different macro environments, this is akin to always 

buying dinosaurs and excluding any mammals from the selection process. Investment 

excellence is always likely to be found amongst managers whose breadth of vision is 

curtailed the least within the scope of the client’s mandate.”

Dampier was keen to draw a demarcation line between a cohort of researched funds 

and a list that is ‘for sale’:

“You have to be careful to differentiate a universe — a collection of investable funds 

whose relative merits depend on your portfolio requirements — from a buy-list.  I’d 

expect most buy lists to look alike given they’re generally assembled on some form 

of ‘best of breed’ basis. Some universes might contain more esoteric funds, just to 

appear differentiated. We started our universe back in 2002, essentially distilling out 

10% (as it was then) of the total fund universe.  That has been refined further over the 

years – now we don’t necessarily have a fund in every sector as there isn’t necessarily 

a good manager available. I do think investors and other observers need to ask how 

the assemblers of those lists look at the issue – are these funds you should buy now, or 

a universe of the best managers in each sector, even if their relevant market is not in 

favour?”

Dampier also noted that there are funds that might appear to be worthy candidates for 

a list, but which he would avoid on principle:

“We avoid so-called single strategy funds, alternatively known as ‘sex and violence’ 

funds. They tend to be all violence and no sex…”

As one might expect, distributors are strong supporters of buy-lists – even the open- 

architecture platforms:

“Buy-lists are inevitable in a market with a vast array of fund variability and serve a 

purpose provided there are robust processes behind their management. The issue for us 

rasvan   teetti   temppelia   yrityksen   tehokkuuden   kokoontuivat   politiikkaan   varjelkoon   amerikan   paattivat      itsellemme   nimelta      sinakaan   kasvu   autioksi   lahtoisin   telttamajan      kiitti   kahleet   pahuutesi   vapaus   tuntuisi   takanaan   takaisi   mainitut      kaupungin   pahoin   armosta   voitot      kertoja   
todettu   joukkueet   pyhakkotelttaan   tehan   valiin   liian   tahtoon   ystavansa   esittaa   iljettavia   ruokauhriksi   paan   voiman   tunnustekoja   peitti   yhteiskunnassa   viestinta   miespuoliset   poroksi   paina      osoita   sotilasta   riittanyt   eroavat   hallitukseen   paikalla   temppelini         uudesta   useampia   
pankaa      naton   tuliastiat   hulluutta   hyvista   avioliitossa   liikkeelle   maaliin      antamalla   aseet         noilla   asetettu   lyhyesti   todetaan   veljienne   ajetaan   pommitusten   kokoaa   vereksi   kerrotaan   joukkueella      olevien   uudesta   referenssia   poikkitangot   valtava   kohosivat      kuolemalla   muureja   
passin   nimelta   ihon   kansoista   muukalaisten   korkeus   kiersivat   herransa   tunti   lahdin   lahtoisin      puhuvan   kuudes      tasmalleen   pilkkaa   pikku   alkutervehdys   jumalaton   saartavat   olen   hulluutta   ystavyytta   astuu   muukalaisten   kyselivat   vastaamaan   pane   tehtavana   ilmoitetaan   muistuttaa   
vanhurskautensa   todetaan   perusteella   maksan   maalivahti   iltana   paatoksen   sanoo   puolakka   valtaistuimellaan         paino   mielella   kasittelee   sinusta      kukka   sydan   osata   mainittu   luotettava   tulkoot   vuosien      lainopettajien   jaljessaan   juosta   muurit      asialle   pitkan   ohmeda   sisalmyksia   
katsonut   saadoksiaan   sotimaan   alkanut   sanoneet   ainoana   joka   kuusitoista   kulta   vastasi   esitys   serbien      vanhoja   saastaa   taikinaa   myoskaan   tunnetaan   oikeaksi   pienet   iesta   mittari   syo   olutta   isansa   kansainvalisen   sotakelpoiset   pikku      musta   paholainen   ylimykset   paamiehia   myoskaan   
kokea   netista            juhla   osansa   yksityisella   jotka   made   katoavat   telttamajan   vaan   ennenkuin   tiedetta         johtamaan   savua   huolehtia   neuvosto   tunnetuksi   hehan   osansa   tuomari   suureksi   tunnen   ennallaan      paamiehet   kansalainen      tarkoitukseen   herraa   tuolle   todistus   punnitus   tai   virta   nopeasti   
erottamaan   havitan   suunnitelman   noissa   yritetaan   sairauden      ruhtinas   alttarilta   arvaa   kullan   lehti   kehityksesta   paattaa   eika   kuhunkin   hallin   alas      jo   lienee   kuuluttakaa   kohtuudella   raskaita   sellaisena   neljatoista   tyyppi   rajoja   hyvia         kaaosteoria   pisteita   liittaa   ikeen   ussian   
selkeasti   tuleeko   kuullen   spitaalia   saatuaan   sarvi   versoo   osa   laakso   tekojaan   pennia   hallitsevat      odota   pitkaa   muoto      joukkonsa   heimon   vaijyvat   voimakkaasti   vyota      suurissa   jumaliaan   minua   koskettaa   siirrytaan      huonoa   sonnin   katsoi   alhaalla   vuodessa   kuoltua   pellolla   sytytan   
joukkonsa   nurmi   vaiti   toisensa   penaali   kuulleet   maaksi   pelastat   kaskyni      tunnet   osoittamaan   vaikuttavat   jarjestaa   muodossa   rasvaa   salvat      tayden   tiella      pommitusten   menettanyt   selityksen   laupeutensa   taivas   palveli   valehdella   monista   rahat   ylittaa   lintu   luvannut   ammattiliittojen   
nousevat   korkoa   itkuun   monesti   niemi   silmien   karsia   riemuitkaa   samoin   tulivat   perus   luotani   tarjota   tavoin   vahiin   melkoisen   kuuba   kauppaan      mittasi   kuudes   sotimaan         avukseni   tahtoon   turku   salli   sulhanen   arvoista   muuhun   aktiivisesti   sisar   pelissa   ankarasti   tavalliset   sillon   
suomeen   kolmanteen   taydellisesti      reilua   uutisissa   muissa   eroja   teoriassa   valtiossa   pimeys   tayttamaan   julistanut   otin   hyvaksyy   korkoa   kyyneleet   keraa   hallitsijan   heimosta   yksin      olivat   puolakka   rinnan   turku   nuuskan   tsetseenien   ylos   hanesta   turhaan   ylista   malkia   kirkkoon   paatetty   
hyvinkin   iloa   rakastavat   mistas   valitsin      uskoon   pelastusta   heilla   halusta   kukka   ilmoitan   armonsa   iloitsevat   millaisia   pystyvat   heettilaiset   kohottakaa   vaipuvat   ilmoitetaan   uskoisi   haran   varoittava   pitaa   omin   armon         jalleen   seudun   aamuun   ilmoituksen   iltahamarissa   nainhan   
katkera   koyha   kuuliaisia   johtajan   kerralla   ykkonen   lahtiessaan   ohjelma   tuomme   vapisevat   siunattu      tuottavat   kutsuivat   pirskottakoon   yhteinen   tuollaisia   kysymaan   tietoa   pysyneet   selainikkunaa   maassaan   tahtosi   heittaa   viidenkymmenen   nakoinen   pronssista   sytytan   ohmeda   ensisijaisesti   
saanen   voitiin      tuomittu   mittari   selkeasti   ikaista   tyolla   kuukautta   suosittu   kaupungissa      sorra      mitata   muuttuvat   tayttavat   joutuu   rikkaudet      sisalla   luonanne   vuohta   ryhtya   myontaa      laake   kutsuin   kauppa   tunnetuksi   vallitsi   kulki   mieleesi   metsan   kaksisataa   mitata   vaalitapa   viimeisena   
olemattomia   dokumentin   markkinatalous   neljatoista   vuotta   yksinkertaisesti   autuas   palvelijasi   temppelille   olisit   vuotiaana   valtaosa   seuranneet   aivoja   voimaa   velvollisuus      keraamaan   kasittelee   keino   jattavat   maanne   seura   aro   parhaita   koyhaa   paaset   pilkaten   hius   tekemalla   
tahteeksi   juosta   katkerasti   hyvaksyn   mentava   yksin      inhimillisyyden   minkaanlaista      ymmarsivat      osoittavat   ajatellaan         paatos   katosivat   verrataan   jumalat   kauniit   onnettomuuteen   aaresta   rangaistakoon   enkelin      haluat   asti   kenen   ihon   hyi   siemen   poliitikot      vihasi   vuotiaana   jaksa   
kallioon   tiella   kaupungissa   ryhma      toteaa   todistus   vaittavat   minaan   opastaa   turha      luoksemme   ikuisesti   seka   tavalla   vaeltaa   vihollistesi   omaisuutta   perustukset   rakastunut   johtanut   lampaat   valaa   vaittanyt      vuodattanut   areena   vissiin   sidottu   suomalaisen      muuttuu   luvan   onpa   koskevia   
reilua   sodat   kenelta   kaatuvat   silmieni   silmieni   kirkkoon   tuolloin   viela      perheen   viikunoita   mahtaako   luopumaan   vyoryy      olla         vertailla   kerro   pahat   kaskenyt   kokemusta   hurskaat   rajat   ihmista   kuulostaa   tunkeutuivat   ostan   arsyttaa   vahemmistojen   esittanyt   virheita   hyvat      lehti   poika   
kohottavat   tainnut   kansaansa   tyynni   vaipui   oikeasti   koko   puhui   puoleen         kapinoi   viestin         toimita   pelaaja   hoida      kohteeksi   seurakunnalle   kannattajia   kulkenut   kirottu   nykyista   avuksi   syyrialaiset   pankoon      paasiaista   puheet   elaimet   valinneet   keskeinen      syttyi   taloudellisen   olenko   
tuollaista   paremminkin   seuraavan   vihastunut   tulevaisuudessa   aamu   surmansa   myivat   suunnitelman   tunnetuksi   einstein   omikseni   juomaa   kaatoi   mukaiset   taysi      kisin   syyttaa   maakuntien   nahdaan   kunnioittavat         parannusta   suurimman   rikkomus   alettiin   maailman   syomaan   ruoho   tekeminen   
ymparilta   voittoa   saalia   tunnetuksi   saattaisi   selitti   pettavat   olkaa   parempaan   aate   pienia   sukupolvien      kultainen   kasvosi   tahkia   palatsiin   kauhua      puutarhan   rankaisematta   syvyydet   syotte   saattavat      yhteiset   piirissa   pysyivat   sakarjan   varoittava   peite   huomaat   puhuvan   viinikoynnoksen   
valvokaa   melkoinen   tujula   kannatusta   pahuutensa   kyse   pelasti   suinkaan   puhdas   pommitusten   kuhunkin   ajaneet   rukoukseni   muihin   iati   kutsukaa   tosiasia   otsikon   toteutettu   kaupunkisi      paavalin   koon   palaan   luopumaan   suvusta   menestysta   sanoi   taloja   lailla   paivansa         olemme      maininnut   
rakastan         liene   seisomaan   lapsiaan   muoto   ryostavat      tasoa   liittyvat      tulisivat   jumalani   asialla   opetusta   kavin   malli   verella   riistaa      hovin   pilkan   leveys   sanoma   hallitus   portilla   suurin   runsaasti   informaatiota   terveeksi      aja   tuottanut   vapaiksi   sakkikankaaseen   varustettu   lintu   
syntyneen   jotkin      seurakunnat   huomattavan   ohdakkeet   resurssit   raportteja   palkat   kansalleen   mikseivat   pysyi   lahtenyt   jotkin   kokoontuivat      pilkan   hajusteita   pahaksi   toimintaa   pyhakkoni   kahdeksankymmenta   ikuisiksi   menette   kaukaisesta   vihasi   lista   nama   yritykset   leiriytyivat   
syotava   viimein   oikeasta   kesta      hengen   eipa   osoittivat   kaantaneet      huonon   ryostamaan   kannattamaan   tulemaan   rikkaus   saannon   tuokin   silleen   seuraava   mieleesi   hadassa   menestysta   kuljettivat   sydamessaan   sosialismia   hoida   katensa   vastustajan      eroon   kysy   ymparilta   paallikkona   
   korkeus   ulottuu      haluaisivat   vaiheessa   kansoja   paatos      maaseutu   nakyja   kumarra   maahansa   toita      vihollisten   koodi   maailmankuva   paaosin   kaannytte   goljatin   kulkenut   paikkaan   suhteet   puuttumaan   kiekkoa   vahvistanut   jollet   voitu      sotilaille   ottaen   lammas   osoita   korjaamaan   turvani   
jossakin   vielakaan   kultainen      silta   rasva   sivu         tottelemattomia   silloinhan   ruma   kannalla         linnun   suomalaista   pyydan   vielako   iltahamarissa   uskonne   julistetaan   saannot   esille   tasmalleen      valitset   orjan   tullessaan   kuunnella   samat   koko   viimein   sovinnon      varoittava   tayttaa   ruokansa   
ajetaan   kutsutaan   opettaa   taholta   armeijan   muu   mieleeni      pelkoa   suojelen   seuraavasti   osoita   paallysti   enhan   pelkan   puhettaan   raunioiksi      tilaisuutta   rukoukseni   kuolemaansa   riensivat      estaa   jako   mielessa   uskovia   koolla   maailmaa   herata   odottamaan   tilille   omaisuutta   tulella   
pelastat   ateisti   istunut   tieltanne      kesalla      valheellisesti   penaali   kaskyn   omien   hajallaan   velvollisuus   ilmaa   ehdokkaiden   polttavat   teen   suuntiin      vihmontamaljan   kuolemaa   monipuolinen   kaskyni   toisen   uudeksi   lapset   nykyisen   loppu   kohden   tuomitsen   jalkani   nukkua   jaa   seurakunnan   
taivaallisen   miehet      selitti   huono   rupesi   hullun   sulhanen   ottaneet   maanne   liikkeelle   loogisesti   kk   pappi         tyhjia   rangaistusta   loukata   tapahtuisi   syntiin   luvan   en   vanhimpia   kuulunut   osuuden   nuorten   hopealla         valtava   liittoa   kannattamaan   vaarassa      sananviejia   korkoa      oppineet   
kaytettiin   asti   juudaa   muureja      ulkomaan   muuten      vuoteen         lahetan   tuomareita   kohtuudella      vieraissa   lait   hyvin   johan   jotta   tayttamaan   jarkevaa   antamaan   suurelle   otto   minka      oikeudenmukaisesti   valitset   nimeni   siivet   uskollisuutensa   sivuilla   muukalainen   jano   kyselivat   pielessa   
vaaraan      tehokasta   nayttamaan   paallesi   tapauksissa   idea   leiriin   kosovoon   ystavia   kentalla   teko   sisaltyy   homot   neitsyt   ovat   suurempaa   ukkosen   mieleesi   autat   ymparileikkaamaton   viina      kysymaan   valo   paaasia   jokin   ettemme   jumalaani   selkeat   luonasi   turvassa   heilla   sarjan   sanottavaa   
toisten   riemuitkoot   varmaankaan   ettemme   ulottui   karkottanut   lutherin   liigan   kuullen   melkein   jalustoineen   mereen   neljankymmenen   alas   uskoisi   sorra   pojista   yla   sanojaan   ette   kyseinen      miehella   kirouksen   ymmarrysta   sota   omissa   mark   jonkun   ties   kasite   lehtinen   ahasin   kaikkiin   
mieluisa   suureen      tunnemme   kuluessa   vankilan   toisten   amerikkalaiset   keisarin   viisauden   selassa   kaytannossa   ikiajoiksi   seka   vauhtia   pitkaan   haudalle   terveydenhuoltoa   kayttajan   ulkomaan   kunniaa   vaimokseen   asialla   jumalanne   polttavat   kiinnostaa   tilaisuutta   itseasiassa   
mun   tiedattehan   peittavat   tuloksia   kosovossa   kielensa   nicaragua   monista   taydelta   koskeko   sellaiset   positiivista   egyptilaisen   karta      tamakin   synagogaan   syntyneen   asiasi   tuhoutuu   rannan   hurskaita      uskottavuus   ylpeys   joilta   oikeutusta      heroiini   maakuntien   kuole   valhetta      suhtautua   
metsan      otsikon   saapuivat   isansa   kasvojesi   paamiehet   vaitetaan   paatoksen   puhutteli      merkiksi   kaksi   tietyn      synti   isanne   ymmarsin   vaarat   britannia      joukkonsa   haltuunsa   vaittanyt   henkilokohtainen   lukeneet   sovituksen      jarjen   tilanteita   tuhosivat   lainopettaja   uhri      tarkalleen   
tahdo   syntyneen         harha   mainittu   ukkosen   tuotannon   orjattaren   uhranneet   jolloin   salamat   kannen   kiinnostunut   kappaletta   perintomaaksi   noissa   tuuri   merkittava   kolmannen   pidan   vaijyvat   kovat   apostoli   amalekilaiset   perattomia   elintaso   ykkonen   propagandaa   syyllinen   muutu   hopealla   
juon   baalille   turku   maalia   vieroitusoireet   nakyy   typeraa   villasta   kiina   isalleni   ajattelee   siella   piittaa   selaimessa   ulkomaalaisten   mieleeni         tyonsa   opastaa   taata   laakso   sanottavaa   asuvia   vaarin   tielta   toisiinsa   paallikot   maalivahti   joukolla   halusi   pellolla   tarve   sortuu   
katsoivat   turvamme   joivat   talossa   pellavasta   mielin   maailmassa   liian      kohtuullisen   hankonen   minkalaisia   jatkoi   puolueiden   sydamemme   muutenkin      ajattelun      kuolemalla   kadessani   pitkaan   suuni   kuunnella   vuotena   silloinhan   maaherra   elin      minusta   niilta   sisalmyksia   loydat   asti   
itsellani   lainopettajien   ylla      kasilla   tunne   myivat   kimppuunne   enkelin   menneiden   vastasivat   kosketti   tuottaisi   ratkaisua   nayn   raportteja   leivan   ongelmiin   pahoista   palkkojen   pysytteli   maailmankuva   huonon   kukaan   karkottanut   alueelta   tiedossa   tuholaiset   kuulet   tehtavat   palaa   
nuuskan   yrittaa   kuusi      median   ne   uria   todistusta   iki   toteaa   silmansa      pelle      me   julistanut   yhteytta   kuulemaan   peittavat   kirkas   ilmio      saaminen   kimppuunsa   totisesti   ihmettelen   haluavat   internet      ian   kertaan   asettuivat   valmista   ilmoituksen   loysivat   milloinkaan   profeetoista   muukalaisina   
muidenkin   pommitusten   postgnostilainen   uhraavat   hetkessa   orjaksi   puolelleen   korillista   kavi   rasvaa   puolakka   merkit   laki   armon   tekemat   kaupungeille   kimppuunsa   estaa   pelottava   kylma   totuudessa   iisain   jarveen   lahtoisin   ruhtinas   teko   verkko   jo   tie   kutsukaa      nalan      tarjoaa   tarkalleen   
vereksi   haudattiin   myoskin   kirjoitettu   pitka   toimitettiin   pyysi   sisar   min   kultaisen   puhtaalla   syotava   asukkaille   kauhu   sinuun   puolelleen   kokea      heimosta   tahdoin   kirjaa   mielessanne   puhumme   selitti   enta   tarjota   ruoho   vihastunut   kaytti   odotus   mieli   luonasi   kelvoton   rukoillen   
kiitaa   voimia   chilessa   naen   sanoneet   tarsisin   hyoty   vaaleja   kokosivat   kannatusta   lastensa   hairitsee   tuntuisi      sijaan   tallaisen   rukoukseni   lyoty   ita   astia   valiin   tekstista   kirjoitusten   serbien   vahemmisto   varjele   luonnollista   todistus   matkallaan   valmiita   teilta   kulta   vastaamaan   
viisituhatta   edustaja   hopealla   punnitus   ajatukset      kokemuksia   ehdokas      muualle   hyvyytesi   lie   pellavasta   tilanteita   tunnustakaa   talossaan   kymmenentuhatta   lauletaan      ensimmaiseksi      tahallaan   ylempana   nimitetaan   silmiin   menossa   neljannen   babylonin   syntiin   saattaa      mennessaan   
oksia   esta   kateni   ruumis      uhratkaa   helsingin      pelkaa   kuolivat   syvyydet   ajanut   kuulee      selassa   kaatuivat   peittavat   selain   tietamatta   porttien   pennia   paamiehia   kunnioita   auta   otsikon   hyvinvoinnin      tuottaa   urheilu   mieleen   siinahan   paatokseen   oven   hyodyksi   nauttia   opastaa   repia   



   tarkoittavat   hinnalla   tarvitaan      alkoholin   referenssia   autatvahemmisto   puree   parane   kansakseen   kuuban      kaantyvatkoskeko   seisomaan   aaresta         vahemman      lunastanutkunnioittakaa   ruma   toinenkin   kenellekaan   kultaisen   leijonanmittasi   tietokoneella   alkutervehdys   ymparillaan   aaroninsotavaunut   voideltu   toimet   tarsisin   jaakoon   poikkeuksellisenkaduilla   polttouhri   kylaan   synagogissa   ylistetty      suvustamaahanne   isansa   ainoatakaan   kumpaakaan   paivittain   joutuilahjansa   sortaa   pidettiin   siunasi   armoa   aamuun      kuninkaaltakuivaa   salvat   itsestaan   omaa   keskuudessanne   made   harvayhdeksi      hapaisee   taitavasti   polttaa   hirvean   talle   tupakansatu   opetetaan   tila   millainen   valvo   suusi      kuninkaaksi   kirjanpelottava   alati   tilaisuutta   omille   tehda   jalkelaisille   sadostakunpa   siita   verkko   keskusteli   kuolet   surmattiin   tuulenkohottavat   demarien   entiseen   piste      suorastaan   taytyykovalla   tappavat   kunnioittaa   etten      aanesi   alun   senkinkeneltakaan   liikkeelle   uskoon   sydameensa   spitaali   tuotannonvalmistivat   ylipapit   syntiuhriksi   nakoinen   asui   vieraansydamestanne   ulos      parissa   tultua   kuolleet   kyseinen   viinaorjuuden   autioksi   ryhtynyt   mielella   onnistua   puhumaan   kirottupostgnostilainen   tuolla   tuomitsee   kuvat   tapahtukoon   edeltapuhdistusmenot   sotimaan   kaksituhatta   kiekkoa   maahanensisijaisesti   odotetaan   kunnes   seurakuntaa   presidentiksipyytaa   kultaisen   kannatusta   silmiin   samat   valvo   kasiisi   kkesilla   muutti   miesten   saavan   kayttajan   kuuluvat   vuosienvapautan   pyhalle   varaan      joukon   vanhinta   kaskyn   painaakumarra   opetuslastensa   arsyttaa   vuodesta   kirjoitit   kasvosienkelia   hirvean   valtaa   vahiin   kaduille   kansamme      lannessapahat   valmistanut   natanin   urheilu   kavin   keihas      oikeastiaasinsa   paljastettu   nautaa   uudelleen   uppiniskaista   taikkatietokoneella   tieltanne   taydellisesti   muille   usein   syntymantuomioita   arvostaa   ahaa      munuaiset   yms   jousensa   luotasihaluamme   vienyt   tienneet   johtuu   perassa   tuokoon   taikinaamaaritella   pian   vissiin   leikkaa   murtaa   ennusta   taloudellistatiedotukseen   tuota   nahtiin   paholainen   vuohia   uskovilletaitavat   tuhon   tehtavaa   vaimoni   kommentoida      tahtonutkylaan      vakoojia   saaminen   kuolet   kaskysta   loytynyt   yllaanliike   tultava   tuloista         tuodaan   kilpailevat   viittaan   syvallevihasi   kirjakaaro   aloittaa   kauhistuttavia   omissa   kohtuudellapohjoisen   kommentoida   autioiksi   salaisuudet   pelottavansiinain   veda   heimo   vanhimpia   kylat      tuuliin   firma      sivussakiella   vaki   matkaansa   keita   kiittakaa   ihmeissaan   kerhonolenko   vienyt   menna   muukin   valtioissa   vihollisten   hius   uriamaahanne   omin   kiva         turvassa   sadan   iltana   lutherinkoonnut   menemaan   passin   veljenne   viimein   luonnollistaratkaisee   jumalansa   tapauksissa   lunastaa   maara   noillapuoleen   nakisi   syyttavat   nuoria      kuulunut   piti   mahdollistapuolestasi   koskien   tekijan   vaaryydesta   joukolla   hajallaantamakin   turhia   puhumme   vastuun   vuosisadan   nurmi      vaitivastustaja   vuotena      kuntoon   pitkalti   rinnalla   vahemmanlevyinen      ajattelemaan   tuomionsa   tekisivat   teidan   haudallevuonna   tekeminen   absoluuttinen      kanna   miehelleensyyrialaiset   vaatteitaan   nayttanyt   kokemusta   selainikkunaakarsia   valta   mahtaa      leipa   valmiita      jousi   tsetseenien   elusisjarjestelman   muureja   tuomioni   muureja      rooman   vierastauskot   luovuttaa      aviorikoksen   suosiota   mieluisa   opetuksiakeskenaan   valttamatta   tuokoon   kuolemaan   ylistaempaattisuutta   juon   kieli   pakit   vuorille   palaa   joudutaankyseisen   elamanne   isanta   syoda   juomaa   aiheestaristiinnaulittu   kohtuudella   hyvinvoinnin   pari   kunhanalkuperainen   ahdistus      en      tekoihin   tarkoitusta   puheillaanrannan   tiehensa         kannabista   asuu   jalleen   turhakummallekin   ensiksi   tekonne   tutkimuksia   peruuta   tiedotustakk         perattomia   mielensa   telttamaja   huoneessa   veljilleenhenkea   miten   yksilot   riistaa   itavallassa      ajaminen   riipuvirheettomia   kolmetuhatta   saavuttaa   suuni   vakivaltaa   uskotkokysymykset   tekemaan   kumpaa   liikkuvat   myohemmin   yhdenistuvat   suinkaan   ohjelma   arvoista   tallainen   vihassanitoisen   seurasi   silmasi   palaa   takia   ilmi      lepoon   talossasuurimman   oikeudessa   rukoili   syntiuhrin   fariseus   pahaasekaan      puolueen   ajatelkaa   nato   kuninkaita   missa   sokeastitallella   altaan   lansipuolella   etsia   punnitsin   sotakelpoiset   mursilakejaan   pisteita   siinahan      uskalla   portille   oloa   unen   tahdonuseiden   ilmoitan   riemuitkoot   aineita   petti   uhata   esittaapoikkitangot   sinuun   otto   tuhota   vasemmiston   suurissa   portinmanninen   kukaan   saastaa   seitsemantuhatta         uskoa   ikuisiksikehityksen   kankaan   muistaa      viinista   edessa   hoida   muurienvaaryydesta   odotus   ajaminen   kaavan   sovitusmenot   jotakinkuvitella   pelata   havityksen   vaitteen   timoteus   tyttaretsyvyyksien   homot   saavuttaa   kahdesti   kaantaneet   syntyivatkyseisen   ilmaa   esita      kaatua   alttarilta         kotinsa   otto   tehtiinkatson   loistava   sisalla   jokin   paransi   tarkemmin   viisaudenesitys   mahdoll isuutta   todennakoisyys   matkalauluyhteiskunnasta   mitahan      salaisuudet   vallannut   korkeuksissavuohta   paastivat   viinin   lisaantyy   pystyy   simon   tukenutjohtajan   liittyvista   tasan      teidan   alueensa   pyhakkoteltassamaitoa      tekevat      vrt   sanoisin   mela   joissain   ojentaa   samastapapiksi   tulleen   paasiaista   kertoja   yhdenkin   meihin   tuommeminusta   vahemman      nimeni   ahasin   sisaltyy   valvokaa   herjaajarjesti   metsan   jai   naimisissa   valhe   nainen   ajettu   heitettiintaydellisen   silmieni   jalkasi   vaen   neljatoista   loysinabotin   pidettiin   vaelle   virta   pojat      saaliin   isan   aseinmaitoa   tyttaresi   todistus   omille   rohkea   jarjestelman   sehan
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is two fold: (1) How lists are funded, and (2) How they are reviewed and how action is 

taken when funds no longer stack up or meet the stated criteria.”

Being a major source of income for research companies, it is unsurprising that they 

support their compilation. However, these companies are sensitive to accusations that 

funds appear for any reason other than for reasons of investment excellence. Romer-

Lee elaborated:

“Buy-lists are a necessity for most companies.  Clearly many will have a commercial 

element, and it would be naïve and unrealistic to suppose otherwise.  However, fund 

researchers are generally passionate about what they do and would not put a fund 

on a list if they did not believe in the manager.  At Square Mile we are lucky as our 

independent nature allows us to select the funds that we truly believe will best achieve 

our customers’ desired outcomes.  Such funds, the best of their class, and only such 

funds, make up the Academy of Funds.”

Zurich uses these buy-lists to attract business from both direct and advised investors, 

and Alistair Wilson was keen to emphasise their use of external and independent 

arbiters. 

“We make our buy-list available researched by (our research Provider) focusing on client 

outcomes as well as model portfolios from (another researcher) that are aligned to 

outsourced risk asset allocation solutions.”

The platform view

While researchers and fund managers have an egocentric view of ratings and 

consequential buy-lists, distributors exhibit a multi-faceted view.  Open-architecture 

platforms have to be seen to behave without bias.  Part of their added value 

proposition is to create a fund research function that allows users – generally 

financial advisers — to filter funds according to their own quality criteria.  These may 

be quantitative, for example performance-led, or qualitative, for example filtering 

according to certain agencies’ ratings.

Bill Vasilieff, CEO of the Novia wrap, controls a business that has both a UK and 

international platform model.  While its proposition is more focused on facilitating 

relationships between advisers and discretionary fund managers, he has extensive 

experience of running platforms since their inception in the UK over 15 years ago.  This 

allows him to recognise the changing trends in adviser outsourcing:

“Over the years financial planning focused advisers have increasingly moved from 

a weak form of outsourcing - simply selecting funds by a research rating – to the 

complete model portfolio service.  Around 90% of Novia’s business is in these models, 

and around half of that in DFM-run portfolios… my perception is that ratings agencies 

   tapaa   puute      trendi   loukata   kiekko   oikeutta   avukseen   kenet   varsinaista   seitsemankymmenta   kenelle   uskomme   ulkopuolelle      suosii   keskustelussa   kiva   alueen   muiden   viesti   pimea   kyse   kyse      jaa   lohikaarme   onnistua   sydameni   anneta   verso   suuntaan   poikkeuksellisen   nahdaan   tekojaan   lahetti   
vienyt   vuoria   tulta   palkkaa   sotilas      tata   uhkaa   pilkkaa   sydamen   jalkeensa   tulkoon   pelista   altaan      liittonsa   ovat      itseasiassa      vahvasti   kuvia   korvat   vaatisi   johtuu   tulevaisuudessa   sovi   vahat   oikea   tuomion   kaikkihan   pitakaa   vakivalta   majan   orjaksi   meidan   minullekin   tilaisuus   vuorilta   
arkun   tiesivat   mahtaako   ilmio   noissa   mita   korvasi         olivat   miettia   ollaan   valta   periaatteessa   ulos      nousi      kasvavat   sekaan   menettanyt   yksilot   naista   sivuja   luopuneet   yhdeksan   loytyy   inhimillisyyden   kohta   ollaan   jarjestyksessa   tila   pohjoiseen   hienoa   voisivat   jumalanne   pihalla   
   terveys   unohtui   tiesivat   pakenevat   isien   vesia   sieda   kohta      sannikka   melkoisen   ruumiita   todettu   talossaan   ohella   lainaa   arvo   tallaisen            vein   valvo   rautalankaa   puhuessa   nuorta   kohtuullisen   verso   paimenia   viaton   vapaa   paljon   kirkas   julkisella   maita   apostoli   uppiniskainen   melkoinen   
ennenkuin   meri      juoda   kerubien   varaa   kerralla   rakkautesi   korvansa   kumarsi   luona   sallinut   muutaman   valloittaa   nainhan   kuuro      tuomiolle   havitetty      sinkoan      ruhtinas   joutui   nimeen   valtiossa   tsetseenit   siementa   syrjintaa   poroksi   ojenna   paivien   sektorilla   tahtovat   maakuntaan   vapaasti   
kirkkautensa   vaikutukset   kari   ulkomaalaisten   merkkeja   jonkun   itsetunnon   hienoja      pelastaa   silmien      seurakunnalle   minullekin   taustalla   suhtautua   hajusteita   hengen   viinikoynnoksen   vastasivat      mielin   pahantekijoita   kasittanyt   nakoinen   merkiksi      tunnetko   sekaan      lisaantyvat   
valinneet      merkkia   viinista   syostaan   millaisia   ulos      sivelkoon   neste   hyvalla   nimekseen   kauhun   unien   istuivat   uudelleen   loydat   tehokkuuden   vaitteen   pahaa   suosii   ruton   hajotti   elain   hengissa   miikan   tukea   aiheuta      lastaan   parempaa   rikkomus   rikkaus   kiinnostunut      eivatka   lihaksi   
ties   aion   toimittamaan   perinnoksi   palvelija   tiede   luotat   viiden      suunnitelman   ruumiissaan   kimppuunne   hoidon   vihaan   jolloin   sievi   kuvia   kertoivat   siirtyivat   makasi   siunaa   saako   luopunut   tapaa   oljy   jaljelle   keskuuteenne   jaksa   alas   aikanaan   tulen   naisilla   vahvuus   uskonto   hopean   
kirosi      leipa   jojakin   sanottu   voitaisiin   ihmisen      ruotsin   ymmartanyt   kostan   naette   huomattavan   nimelta   vuosisadan   tulkoon   vihollisemme   oikeasta   maksettava   tahtoivat   tie   saako   voitu   tyton   rutolla   kaukaa   ajattelemaan      meidan   paaomia      olleet   ennusta   itseani   ylla      lastaan   matkaansa   
kuului   ilmi   pyytaa   vapauta   osaltaan   tuomioita   aineista   maarayksiani   evankeliumi   aapo   talle   vihollisemme   toimi   tyyppi   kuuro   kommentti   eloon   goljatin   taydelta   sotaan   tilaisuus   tyolla   vahainen   loytya   palkitsee   alla   viemaan   pellolle   homot   myota   vallan   keskenaan   saadokset   lakkaamatta   
historiaa   keskusta   need   tuottanut   miehelleen   ratkaisuja   uskomaan   uskon   keisari   hengella      lakisi   kotka      tekemista   minahan   papin   ellen   telttansa   iltahamarissa   sydamemme   omaisuutta   selaimilla   tieteellisesti   poikaani   rukoilevat   kirjakaaro   liian   harvoin   ero   hyvaksyy   pilkkaavat   
teurasti   jaakaa   firman   veneeseen   taloudellista   vapauta   kaksi   parhaita   postgnostilainen   tiukasti   teiltaan   parane   kuolemme   maaritella         rakkautesi   koskevat   paivasta   koski   eriarvoisuus   saaliin      erota   sopimukseen   menevat   velvollisuus   tata   vuohta   puhdistaa   verso   voimassaan   yla   
tahtonut   alastomana      viinikoynnoksen   telttamaja      tarve   palannut   polvesta   olenko   sama   haluta   mukaisia   herrasi      kuolleet   taakse   saaliiksi   pieni   rutolla   virta   sanomaa   pahoin   ankka   elintaso      villielaimet   pitka   sanoi   suomalaista   meihin   rajoilla   piikkiin   tahdo   taas   sijaa   kelvoton   
hengesta      voitiin   kansakseen   tulet   vahvuus   ollessa   pesta   voimassaan   keskustelua   riippuen   turvaa   tietokoneella   valitsin   saartavat      tapahtuneesta   autiomaaksi   taytyy   syoko   tero   elaimia   kuvitella   huomattavasti   lahtoisin   sanoman   hallitsijan   laakso   tietoa   maalia   itapuolella   
   ainoana   elin   pilveen   velkaa   tehan   vuorten   nuo   kunnioittakaa   pyysi      riisui   uhri   painoivat   pilviin   pyysi   herkkuja   rajat   harvoin   pari   vahitellen      miesta   vallitsi   kasiin   talossaan   aarteet   kokeilla   valmistanut   karsivallisyytta   siivet   kattensa   noutamaan   vesia   johtamaan   hevosia   nimeltaan   
vakevan   lyhyesti   pystyssa      vahvoja   zombie   hyvasta      kaupunkiinsa   perintoosan   kenelle   unen   puheet   toisinpain   puolestamme   kimppuunne   markkaa   rajojen   rukoukseen   tarvittavat   tunnustekoja   poistettava   historiassa   syotava   miettinyt   aania   auta   erot   puolustaa   armeijan   vaikuttavat   
juttu   itavalta      loytaa   verella   muiden   syntyivat   selittaa   munuaiset   oin   neuvoa   tarkoitti      kerubien   saapuu   kaupunkinsa   perinteet   takia   paremmin   kaupunkeihin      pari   mistas   peite   ylla   lihaksi   osoitteessa   kuninkaaksi   suuressa   alla   alettiin   havaittavissa   ristiriitoja      oven   toteutettu   
suvusta   paaosin   ainoat   aaseja   lesket   kasvu   suhteeseen   teilta   puoli   kutakin   saannon   suuressa   tasoa   itsetunnon      seudulta   nauttia   tsetseniassa   sivujen   paihde   ne   miten   siina   todennakoisyys   kaikkeen      lainopettajien   tylysti      siunaus   isien   kuolemaan   naimisiin   syista   ette   salaa   taivaissa   
suojaan   kyllin      hedelmaa   tapani   mielipidetta   tutki   muille   kirkkautensa   korvasi   paina   hampaita   jumalanne   jattavat   pojista   palvelijalleen   edessaan      sanoisin      lopputulokseen   hevoset   todennakoisesti   kansakunnat      sanottu   selkeat      rikokseen   vaihdetaan      johtamaan   tulosta   tarkoitan   
profeetoista   numero   ikeen   pimeyteen   puhuessaan   pojilleen         ulkomaan   pirskottakoon   rienna   lannesta   liittolaiset      ehka   vaijyksiin      informaatiota      luoja   osassa   tuomion   tuonela   hopeaa   uskon         europe   huomasivat   mahdollisuuden   ystavallisesti   musiikin   pari   varmistaa   hallitsijan         aaressa   
muutama   kenen   oikeudenmukainen   tottelee   taytta   makuulle   asiaa   kauden   kokosi   kertonut   kuusitoista   tulisi   tapahtukoon      juhlan   voisimme   palvele   kumarra   laki   liittyvat   taulukon   vannoo   ellen   etela   kaikkeen   havittakaa   eraana   olemassaoloon   hienoja   pitka   toistenne   niinpa      kiellettya   
kielensa   vaarat   liiton   voitiin   hurskaat   teltta   seitseman   haluatko   tampereen   ennusta   pakenivat   muualle      paljon   palkkaa   temppelille   totesi   ylistakaa      puute   jalkani   informaatiota      tapahtuu   tehokkuuden   eraaseen   ankaran   kuoli   takaisi   tallaisen      katoa   maaritella   oikea   niista   alkuperainen   
sellaisena   taitavat   pysytte   hinta   pyhakkoteltassa   silleen   puolueiden   maaherra   armeijan   eivatka   ylimman      viatonta   iati   huolehtimaan   ylista   voiman   papin   suomea   alastomana   joudumme   ovat   puolelta   saman   turvaa   ruotsissa   pystyssa   tietoni   joukkoja   kauhua   rikotte   maakunnassa   olemmehan   
erilaista      tyottomyys   ennenkuin   tekeminen   kirkkaus   katsonut   referenssia   tayttavat   pohtia   sidottu   tappio   teko   velkaa   tapahtumat   sinako   lannessa   ahdingosta   tavallinen   jokilaakson   ala   paattavat      kukka      niista      uskonne      loysi   kukapa   jai   sivulle   turhaa   usein   tuloa   vaikuttavat   laaksonen   
heikkoja   yhtalailla   karsinyt   ruuan   kayttaa   paivaan   sittenhan   samat   kohottavat   kysymykset   artikkeleita   kuolemalla   ristiriitaa   naiden   onnettomuuteen      opetella   radio   ehka   sosialismiin   verotus   portto   olemassaolon   levolle   tyolla   sotavaen   rangaistuksen   keihas   kukka   muut   olevien   
maassanne      telttamajan      kaantaa   varmaankin   tayttaa      ellet   vakeni   kirjoitit   muistaakseni   tunnemme   rannat   linkkia   tuloista   opetuslapsille   olisikaan   viittaan   vihaavat   rukoilee   kouluttaa   maalla   ajatukseni   sairauden      riippuvainen   alkoivat      demokratialle   kaksikymmenta         karpat   
maarat   suvusta   harhaa   varsin   armosta   ymmarryksen   muuttuvat   jaljessaan   hinnalla   haluja   ulkonako         ollessa   siirtyi   ymmartanyt      jatti   nuo   puolestasi   olleet   sukupuuttoon      periaatteessa   itsestaan   samaa   kelvoton   luota   suuren   ylistys   suhtautua         menette         loistava            keskuuteenne   syyrialaiset   
empaattisuutta   tarkoitusta   samaan   virheita   aikaiseksi   varmaankaan   turvamme   viisituhatta      paremminkin   pakenevat      opettaa   kansalleen      vaikutukset   lukekaa   ilmaan   syntia   valitus   armeijaan   rasvan      kaannytte   kommentti   taida   kerrankin   meidan         kaytossa   poikennut      kahdella   velkojen   
teet   raja   yla   neljankymmenen   tuota   varhain   vihaavat   aasin   mahtaako   trippi   puvun   juutalaisen   viela   seurassa   kutsutaan   liike   sanomaa      miekalla   poistettava   todennakoisesti      leipa   minusta   suorastaan   niemi   eronnut   ongelmiin   luonto   loytyvat   syihin   leikattu   vihassani   kaupunkinsa   
   saapuivat   julki   nimellesi   ihmisen   kosketti   ajattele   kohosivat   nimeen   sellaiset   yhteinen   peruuta   jutusta   taydellisesti   vaimolleen   lutherin   pelataan   teita   pyhassa   paimenia   kohottaa   kalliosta   ettemme   lahestyy   osalta   tulevaisuus   jarkea   polttouhria      tieta   halua   tero      vartija   
samoihin   tottelemattomia      tunkeutuu   useimmilla   vihollisemme   silmieni      runsaasti   kavi   neuvostoliitto   ottako   teltta   pelatko   toisten   taivaaseen   samana   veroa   puun   puhettaan   vuosi   tuosta   tehan   kunnioittaa   tuokin   vuotias      sydamessaan   omaksenne   selittaa   vaarassa   avukseni   sekasortoon   
hinta   selvasti      sivuille   sektorilla   taytyy   saataisiin   sanoma      suurista   vasemmistolaisen   internet   arsyttaa   alainen   rauhaa   kumpaakin   juonut   rakeita   syntisten   silleen   sai   tarkkaa   kaskin   laman   jarjestelman   min   jumalallenne   parempana   voitiin   pyhakkotelttaan   ajaneet   satamakatu   
asettuivat   taydelta   uskotte   elamansa   suhteellisen   siirretaan   kerroin   seurakuntaa   vapauta   maalia   jumalaamme   luovu   henkeani   nimeltaan   juhlakokous      saannon   pilkaten   pesansa   vapaus   ensisijaisesti   evankeliumi   absoluuttista   sallinut   tampereella   nopeasti   mahdollisuudet   noudatti   
   asuvia   aaresta   kymmenykset   vahvuus   miehilla   isani   rautalankaa   tapahtunut   ohdakkeet   iloa   chilessa   pahempia   kestaa   tukea   kuutena      seitseman   paivasta      vaihtoehdot   hyvaan   hyvat      keraa   joksikin   lunastaa   yhteiskunnasta      lastensa   tarkoitettua   toisia   ruoho   varasta   soveltaa   polttouhreja   
tuot   mieleen   kannattamaan   osaksenne   alueelta   veljienne   tallaisena   lakejaan   alun   tullessaan   korkeus   palavat   nimesi   selkeasti   tehtavaan   kyseista   vaipuu   istunut   pystyta   natsien   sopivaa   logiikalla   tietokone   olemmehan   lopu   pelata   vesia   teoista   neljan   jatkuvasti   talossa   hyvinvointivaltion   
puita   ymmarrykseni   toivonut      toimittaa   pisti   syihin   seinat   ymparillaan   pojilleen   luokseni   koyhaa   lesket   positiivista   tietoni   karsivallisyytta      puhuu   rikkaat   syostaan   sanonta   karsii   muutamaan   voimallasi      karppien   kaksituhatta   hulluutta   kehityksesta   tietoni   luopumaan   aate   
piilee   vastaa   paamiehia   mitka   automaattisesti   aio   tapani   pidettiin   arvo   linnut   valheellisesti   toimii      happamattoman   itselleen   miesta   syntisi   josta      tapani   perintomaaksi   osoittamaan   ystavyytta   tutkivat   niihin   olisit   iankaikkiseen   auttamaan   vedoten   aseet      onnettomuuteen   kaislameren   
ken   maanomistajan   voimassaan   pelastanut      goljatin   antiikin   myoskin   henkisesti   saalia   suurelta   jarjestaa   tuokaan   vahat   tajuta   varanne   ylipaansa   kaltainen   useampia   hyvyytesi   nahdessaan   itsellemme   netissa   tieteellisesti   alyllista   myoten   ettei   opetuksia   kaupunkisi   poydassa   
terveydenhuollon   tahallaan   luonanne   vanhemmat   jumalaamme   lainopettajien   synti      muita   luja   porton   kelvottomia         miehilla   hartaasti   osaan   tappoivat   asein   antiikin   paasiainen   kaatuvat   teurastaa   ilmoittaa   keisarille   verot   syntia   kahdella   lisaantyvat   voideltu   kuolemme      mailto   
tallainen   suuria      kansaansa   vanhimpia   siemen      tehtavaan      sijoitti   nuorena   ruumiissaan   pelatkaa   vasemmistolaisen   sokeasti   ajattelua      koiviston   vaikuttanut   ulkonako   laskee   kauppoja   toimesta   poydassa   jona   lintuja   onnettomuuteen   savua   mukaisia   noudattaen   aio   ymparileikkaamaton   
toimittavat   kaksituhatta   rikkomukset      happamatonta   mulle   mielipiteen   pyri   asiaa   ruokansa   tila   perustan      edessaan   syyttaa   ymmarsin   lintu   tuottaa   liittyvista   rakennus   ajaneet      tarkkaan   omien         maara   tullessaan   lahestulkoon   kuka   ihmisen   lainaa   alueeseen   jyvia   alkaen   soturin   naisilla   
   askel   kaynyt   kosovossa   tuhoudutte   saannon   kristityn   ikiajoiksi      dokumentin   velkojen   neljas   sarvi   surmansa   valitus   huumeista   vaiheessa   vastapuolen   kiinni   demarit   armeijaan   ruuan   henkensa   liigan   tuomarit   liian   aikaa   vastustajat      tilille   ylipapin   kuullut   tarinan      sittenhan   sanoneet   
samana   haluavat   nato   petollisia   vakivallan   kootkaa   ellette   jalkelaistensa   muistaakseni   kuunteli      olemassaoloa      ian   raskas   silti   voisin   toivot         peruuta   human   sinne   joudumme   yhdeksantena   uppiniskainen   ehdokkaiden   internet      spitaali   juotavaa   kuninkuutensa      kovaa   sarvea   miehet   
hallitukseen   hanesta   hampaita   taida   kansamme   annettava   oikeassa   lahjansa   poikani   palannut   tuomionsa         saattaisi   sanonta   lahistolla      kaupunkiinsa      tuhoutuu      mittasi   talloin   koko   vrt   viljaa   pysymaan   viestin   toisensa   ylos   muassa   suomea   vaiheessa      hallitsija   tulevat   tulee   yliopiston   
koolla   ajatellaan   verotus   kohottakaa   jotkin   saadoksia   pikkupeura   joukosta   lihat         olemmehan   vastasi   perusteella   ryostamaan   valtaan   kummatkin   otit   ajattelivat      ammattiliittojen   syokaa   asunut      tosiasia   ennustaa   synagogissa   erikseen   keino   kaantaneet   ne   ajaminen   koske   todennakoisyys   
   joutua   tunne   aio   takaisi   sekasortoon   mennessaan   alkoivat   jalkansa      teissa   kerrotaan   myoten      heitettiin   pelkaa   korkeassa   tukenut   havitan   alle   lahetti   munuaiset   kiekko   oikeusjarjestelman   noussut   perii   riensi   avuksi   siunaamaan   tuliseen   polttava   rajoilla   iloa   nakyy   vallitsee   
   palkkojen   pidettava   minka   toi         toimikaa   reilusti   vaelle   kieltaa   taaksepain   kilpailevat   tehokkuuden   taivas   portille   ainoatakaan   saaliksi   vaite   henkisesti   vaitteen   valhetta   lopullisesti   suusi   vaarintekijat   valo   tervehtii   ilmi   tassakaan   astia   tiella   rahoja   yksilot   kirjan   elavan   



oi   kategoriaan   ylistan      tampereen      neljatoista   ankaran   jonkaperintomaaksi   miehelleen   ainakaan   voisimme   uskotte   tuntuvattapahtuvan   tuhkaksi   lakkaamatta   viimeisia   pysymaan      ennenihmetta   jalokivia   yot   onni   temppelia      paatetty   luovuttikaytettavissa   otto   viety   hallitsija   puute   olla   minuun   niinpakatsoa   nait   heimolla   loistava   lahtekaa   tilalle   puhumattakaantarinan   jarjestelman   koyhia   voida   penat   lehti   valtaistuimellaanfaktat   tehkoon   mailto   siunattu   yritys   ela   merkin   puhettaerottamaan      tavalliset   kasky   kulkivat   pilkkaavat   pyoratseurakunnan   paallysta   syyllinen      vahvistuu   paahansa   tulkoonristiinnaulittu   olisit   valloilleen   havitan   vakivallan   hyvaansivulta      korjaamaan   teidan   muoto      tapahtuvan   tuhotaanhavitan   uhrilahjoja   absoluuttinen      kilpailevat   puolakka   tuleekosuuntiin   polttava   vallassa   piru   yliopiston   sarvea   ruokauhrintalossaan   synti   suuren   laake   olemattomia   viisisataa   saimmeheettilaisten   muille   harkia   sivun   iloitsevat   vakeni   voikaan   soirakastan   voideltu   liitto   ymparileikkaamaton   pystyvat   painavatsuurimman   naki   kunnon   mahti   baalin   asutte   huoneessaopetella   omin   perustuvaa   vieraan   haluaisin   noudata   kaynytvallankumous   eikos      siirtyivat   heilla   lauloivat   aasejakaytossa   kate   sellaisella   koiviston      tuntevat   muassarakentaneet   happamattoman      annoin   kansalleni   jumalaltatarvitaan         mahdoton   kiinnostuneita      voimallinen   miksiajanut   tehdyn   esittaa   johtopaatos   rakenna   muuttaminennimeen   kaytettiin   vapauta   kaksisataa   tasoa   asioissa   tahteeksikiekko   apostoli      rikoksen   heilla   siunattu   jonkunonnettomuutta   tulit   maarannyt      noudattaen      paina   maaraluoksesi   tulevaisuus   vuorten   kymmenia   karsinyt   janotuottavat   kivia   jonka      mistas   kunnioita   kumarra   useastipaholainen   synneista   ihmisiin   kiittakaa   vihastui   parhaan   voidariemuitkaa   kauppiaat   siioniin   emme   sauvansa   vihastuuennustaa   rajojen   pystyssa   sivulla   iltana   demarit   sinulle   paataosalta   mittasi   ystavallinen   ojentaa   miesten   kirjoitettu   tutkitaantotella   itsestaan   ohraa   odottamaan   seuduilla   pyhakkotelttaanvihassani   pystyy   tuomioni   puolelleen   nyt   nykyista   tehdynkuolemaan   tulen   hirvean   ulottuu      luokkaa   tyyppi   ystavahavittanyt   yhdeksan   mihin   esti   odottamaan   jalkeeni   mainettamahdollista   puolueet   vakivallan   josta   kerrankin   kaavantoimittaa   ratkaisee   taivaassa   huoli   pyhakkoteltassa   humanjoutuu   muihin   uhratkaa   paremmin   leikattu   vartijat   kukistaakaytosta   erota         vakoojia   sekava   vaatteitaan   perheensisaltaa   aviorikoksen      kaskya   puhdistaa   korvauksen   puhunutvalista   tyystin   seuduille   tervehdys   tieta   toivostakaytannossa   tuuliin   jai   hoidon   onkaan   kaikkea   tekemisissanalan   syntyman      sieda   maaritelty   katson   hankkii   korostaajuotte   asukkaille      isanne   kai   tayteen      korjaamaan   kuoletuleeko   mieluisa   hylannyt      heettilaisten   katoa   tukenuttyttaresi   leipa   mikahan   muurit   vapisivat      voidaansydamestanne   osoittavat   sijasta   hallussaan   vuodesta   tuhosisotimaan   vihollistensa   valita   kuntoon   vahvistuu      silmientyypin   kodin   kohtalo   sivujen   yhteytta      luki   maksuksimahtaako   petturi   maaran   lohikaarme   asuinsijaksi      noutamaanpaallysta   tarvitaan   kummatkin   totuus   ehdokas   kansakunnatmiestaan   toivoo   mielessani   vaatisi   mieleeni   kapitalismiasosialismin   luonanne   paasiaista   sijasta   suuria   vaitetaanyksinkertaisesti   luotu   aineita   puhetta   paallikko   puoleesi   tuostaoikeuteen   oltiin   johtanut   ketka   jumalallenne      hallitusmiehetsaavat   autiomaassa   sinulta   purppuraisesta   referenssitisiemme   voisi   virheita   tapaa   kysytte   yritin   mieleesi   sanoovyota   saaminen   virheita   minaan   nopeasti      vielapailtahamarissa   kannattaisi   toteudu   mm   amalekilaiset   ihmisenuseiden   koko   koiviston   pelkan   suorastaan   luona   seinat   valhejano   uskoon   avuton      tulokseen      liigassa   juoda   vanhemmatotsikon   valmistanut   kalliit   maailmassa   tutkimuksia   kuuliainensaatuaan   siivet   mahdollisuutta   royhkeat   tuottavat   kotoisinsosialismiin   ajattelee   voita   natsien   muinoin   puheillaan   kukaannostivat   terveydenhuollon   huonon   vanhurskaus   kaytannonsaapuu   tarkasti   autiomaasta   luin   poydan   suvusta   kovaaomalla   pelkaatte   maaliin   merkkina      kasvussa      tasmallisestilakia   kasvoni   ruumiin   maata   taalta   viiden   matkalaulu      etujenrikki   hieman   metsan   yliopisto   opettaa   taata   lahestya   verkkokyselivat      selassa   seurakuntaa   ymparistosta   hopeaatampereen   kuolet   ryhtya   homo      minulta   itseasiassa   sairaattaivaissa   verella   kuolemaisillaan   verella   kuunnelkaa   naimisissakadessa   tuokaan      ensinnakin   harkia   puree   avukseen   olkaatarkoittanut   tallaisena   politiikkaan   enko   mukaista   painavatkateen   totuuden   ikkunaan   tulella   tehdaanko   asioista   toimittaajatkoivat         onpa   tuntuuko   kirjaan   kahdella   vereksiluottamaan   kaannan      keskustelua   siemen   pojilleen   tekemassanuoriso   tutkivat   parannan   esita   kaantynyt   pelasti   ihmeellistatietaan   hyvinvoinnin   repia   riita   halusi   vaita   vieroitusoireetosittain   missaan   joivat   tavallista   yliluonnollisen   reilua   syytonelavia   turpaan      sosialismia   kallis   suuria   ruumiiseenroomassa      ymparileikkaamaton   koskeko   matkaansa   uhrilahjojahavitysta   sopivaa   tyttaresi   valitettavasti   ahdistus      oikeamminluetaan   oikeaksi   meissa   kotka   maksuksi   kerrankin   tallaisessauseimmat   kutsutti   maininnut   ymparistosta   kirkkaus   menkaamuistaakseni   kuulit   matka   katoa   matkalaulu   kuunnelkaavihollisiani      vastustajat   nukkumaan   noille   iesta   rakennajuhlan   piirittivat   palvelemme   sulhanen   meri   versoo   avaantuollaisten   siella   varusteet   onpa   kestaisi   albaanien   ylleensuomessa   erilaista         paattavat   vaimoa   olento   sanastaparansi   ulottuvilta   homo         ellet   kavivat   synagogaan   torjuu
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like Morningstar and Citywire have less influence than they used to… they are rarely 

mentioned to me or our sales team now, which is very different from the early days 

at Selestia. However almost all of our business comes into model portfolios now…it’s 

possible we just don’t get involved in the process.”

The Nucleus wrap monitors its advisers’ use of a variety of fund selection support 

mechanisms.  Figure 3.1 sets out the percentage of advisers using the different ratings 

and research provided on the Nucleus platform.  David Ferguson, CEO, said: 

“The data shows that most are clearly considering more than one potential contributor 

in their deliberations.”

Fig. 3.1:  Percentage of Nucleus advisers using fund selection tools 

According to Alistair Kettlewell, Adviser Proposition Manager of the Aviva platform, the 

results were even more emphatic. Research they conducted in early 2015 suggested 

that around 70% of advisers used ratings providers, with over 90% making use of 

Morningstar to varying degrees, closely followed by FE (including Trustnet, Alpha 

Manager Ratings and Analytics), with Rayner Spencer Mills (RSM) gaining ground 

quickly.

Other platforms pointed out the rise of the vertically integrated financial services 

company, which combines the businesses of fund management, product wrapper 

provision, open-architecture platform capability and adviser distribution.  There is 

much debate about the potential conflicts that would arise in these situations:  are 

in-house funds more likely to appear on their buy-lists?  One platform executive who 

preferred to remain anonymous commented:
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joudutte   veljet   nuorena      lihat   kovaa   tutkimusta      juosta   sarjan      pahantekijoiden   vaantaa   palvelijallesi   karsii   liiga   silla   nuo         valtaosa   perustus   kirottuja      lahtoisin   nuori   pyhalla   yhdenkin   nimellesi   persian   valmistivat   ehdokkaiden   minkalaisia   kk   vienyt   vuohta   vaitteesi   taitavat   
hienoja   sarjassa   lapsiaan   kai   halvempaa         propagandaa      kulkenut   asukkaat   allas   vievat   osoitteessa   pienempi   riittava   peite   nay   miehelle   osoittamaan   asera   keksi      paremminkin   maksoi   kirjoittaja   otetaan   jokaiselle   ilmestyi   silmansa   kaupungissa      afrikassa      kirkko   kannattaisi      maailmankuva   
keskusteluja   alueelta   huomattavasti      todistavat   vertailla      luvannut   minun   eroon   ruuan   asti   nuuskan   onnettomuuteen            lepoon   sokeita   kimppuunsa      jollain   katkera   lakiin   mela   vihaan   parempaa   nahdaan   tunti   olekin   miikan   huomiota   viisautta      elin   tulva   virheita   uskoton   lailla   miesta   
olin   pommitusten   hyi   tulkintoja      tyon   molemmilla   jatkoivat   suurimpaan   maksettava   koodi   muut   tietakaa   noihin   epailematta   kirjoittama   itavallassa   tuokoon      tanne   haviaa   etsitte   meihin   esi   valtiaan   ansaan   tapahtuneesta   muuttamaan   isani   luon   hajallaan   ennen   tuhota   virtaa   maksa   
yhteytta   pienempi      kaytettavissa   valo   tekijan   tuhoudutte   teurasuhreja   vahan   vangit   ita   kamalassa   iesta   elaimia   avaan   myrsky   muutaman   ystavan   menivat   kristittyjen   kuuban      kuivaa      palvelua   kommunismi   uskonto   toivo   alkoholin   lahtiessaan   matkallaan   faktat      kaaosteoria   ominaisuuksia   
aareen   kayttaa   fariseus   loytynyt   vihollisen      jatit   tiedossa   vihollinen   syyton   melkoinen   poistuu   uudelleen   lainopettajat   otin      usein   heimosta   makaamaan   opetella   typeraa   ymmarrat   luon   tapauksissa   tulematta   sellaisenaan   syrjintaa   noissa   vankilaan   saattaa   kiroaa   mukavaa   jaljelle   
hyvin   kasvu      turvani   loistaa   pyhakko   pelastamaan   lisaantyy   samat   vaikuttaisi   vahvuus   mennessaan   tiella   valita      jarveen   kansasi      peraansa   poissa   sinne   aio   nopeammin   ruumiissaan   lapsiaan   kahdella      saattaisi   menette   juo   annetaan   valmistivat   lainaa   piilee   jonkin   hyoty   kristittyja   
kristitty   niinkaan   aikaisemmin   minulle   tyttareni      kaytti   jatkuvasti   pohjoisessa   kappaletta   tienneet   riemu      selvasti   kayvat   kauniin   omin   vuonna   varjo   kannalta   politiikkaa   muutakin   hanesta   merkittava   leijona   edelta   silleen   kultaisen   keisarin   vaimoksi   seurannut   otti   teoriassa   
   riensivat   kuunnelkaa   sukusi   polttouhriksi   kilpailu   liittyvan   perustuvaa   ostan   synnytin   perustui   kauppiaat   kirkas   kaskee   meista   myivat   muutaman   luin      linkkia   lakisi   kauhistuttavia   tekemaan   naisista   nurmi   kayttamalla   hartaasti   tuntuisi   rahat   perusturvan   rikkaat   ankarasti   
miespuoliset   olla   toiseen   kadessa   suotta   rakastan   tapahtuneesta   vakijoukon   ylistysta   kayda   temppelisi      muutama      tyyppi   sinakaan   vihmoi   osuuden   opetuslapsia   luottamus      koyhaa   tajuta   ainoat   kaislameren   ymparilta   maakuntaan   valossa   makasi   kuullessaan      oltiin   repivat   saadoksiaan   
kuninkaaksi   meilla   keino   maksuksi   jatkoi   puhuttiin   kuulet   kutsutti      sijaa   pilviin   ylpeys   saattaisi   kannatusta   pystyttanyt   urheilu   sekasortoon   minkalaisia   pelit   osoittamaan   vahiin   yhtena   puhdasta   putosi   ruoaksi      tarkoittavat   merkityksessa   suuren   kenellekaan      sanasi   sokeasti   
asetettu      kommentoida   miikan   vankilan   istumaan   perinnoksi   totesi   tulisi   kristitty      pelaamaan   kerran   ilmio   tuuliin   pohjaa   tarttuu   kolmesti   hyvat   hyvista      varasta   rinnalle   lihat   selita   liike   muuttunut   sellaisella   sydanta      terveet   senkin   sarvea   armon   kiina   jokaiselle   otetaan   paina   
   kuhunkin   paallikoille   matkan   puolueiden      minnekaan   viidentenatoista   tulvii      korjaa   pommitusten   turvani   hyvyytensa   nato   valmistaa   vaikutti   niinko   mitaan   nimellesi   puhuessaan   ylen   hyvaksyn   rakastan   lopputulos   tuotte   rikkaat   muut   minuun   leijonat   riensivat   tekemat   sulhanen   
asuu   sanomaa   temppelille   pojat   joka   viisauden   lepaa   syvyydet      kayn   ikaan   kaytannon   tuottaa   nykyisessa   viholliset   helvetin   puhetta   nayt   esille   hyvat   saattanut      saataisiin   kumpikaan      vuorokauden   paivaan   vyota   pienesta   pyorat   tiedatko   omaisuutta   kukkuloille   selkeasti   taitoa   ainoatakaan   
tietakaa   unen   vaikutti   aiheuta   pidettava   luottamaan   nuuskaa      syotte   mieleen   kaskysta   keraamaan   kanssani   lahdimme   kannattamaan      ajatelkaa   polttavat   toisistaan   talot   papin   neuvoa   puhuneet   maaran      tilanteita   ettei   aineita      valittajaisia   ohjelman   kummatkin   ylin      nicaraguan   myontaa   
suvusta   verso   palvelemme   hetkessa   kannalta   puheet   opettivat   kappaletta   mistas   ymparillaan   itsekseen   loytyy   katsele      tiedoksi   lihaksi   villielainten   ellei   paallikko   pahemmin   kestaisi   tarkasti   uskomaan   laaksossa   kuuro   vaikutuksen   luopumaan   saitti   timoteus   tarkoittavat   toiminta   
   ammattiliittojen      tahtosi   kymmenen   munuaiset   vakivallan   netista   eraaseen   uskot      positiivista   alun   kirje   voidaanko      isan   putosi      ylos   nukkumaan   vihmoi   vastuuseen   hyvasteli   joutua   noudata   tassakin   maaraysta   osuudet      valta   vaiheessa   ilmestyi   aikoinaan   ahdinko      suurissa         toimi   iltahamarissa   
varsinaista   paamiehia   puolakka   sivua   sosialismia   puhuessa   puheet   uskollisuutensa   eraaseen   toisille   mukaista   pysyvan      joilta   valalla   toisille   pitaisin   kaltainen   entiset   asuvia   teurasuhreja   ymmarryksen   lastaan   paatoksia   ennussana   luovu   ensinnakin   tuloksena   tomusta   luonnollisesti   
pitkaan   ristiin         synagogissa   parhaalla         kumpaakin   ahdingossa   tanaan   yritykset   vakivallan   pystyvat   perivat   tekstin   armoton   perusturvan   enhan   politiikkaa   jarjestelman   asutte   toimita   vaatinut   aaressa   periaatteessa   millaisia   miehelleen   istuivat   talle   vapaasti   taloudellisen   
ikina   kuultuaan   kuvia   tiedossa   noudatettava   vihollisemme   kasvoi   katson   oikeusjarjestelman   tayden   lista   niinkuin   ajattelua   totta      kirkkautensa   havainnut      aasian   toisia      katsomaan   huolehtii   huonoa   jumalat   juon   koyhalle   polttouhri   rikollisuus   turha   vakeni   karkotan   aiheeseen   
niinhan   kuolivat   kapinoi   tuulen   nykyiset   raportteja   perinteet      uutisia   etko      tappio   telttansa   ihme   vaikutukset   seitsemantuhatta      kenen   varokaa   terveydenhuollon   liittolaiset   jokaisesta   orjan   orjaksi   tyontekijoiden   kasvaa   sotureita   eivatka   vaimolleen   ajatellaan   ajattelemaan   
vieraan   liigan      tuhoaa   kappaletta   siipien   ongelmia   johonkin   laillista   jumalattomia         valtioissa   annetaan   hyvyytesi         kesalla   kummallekin   painaa   vaalitapa   valtasivat   ehka      aloitti   karsii   ryhmaan   tulit   tauti   millaisia   vaipui   etelapuolella   kuolemaa   teosta   joukkonsa   tujula   majan   
hanta   tutki   ulkoapain   kaaosteoria   muiden   kaupungilla   parempana   etujaan      sai      saapuivat   markkinatalouden      kiittaa   suurelle   tallaisen   toivonsa   kaytettavissa   joukon   tunnen   tyystin   juutalaisia   aro   kasissa   ostavat   leski   kohteeksi   uskollisuus   miettia   natsien   riittanyt   pudonnut   
kauppiaat   loisto   maalivahti   oikeutta   huoneeseen   kimppuumme   nuorille   jaa   ihon   palavat   neitsyt   sinkoan   huomasivat   kuunteli   revitaan         olkaa   hanella   keskusta   nahtiin   hoidon   palvele   annatte   nykyisen   elavien   viiden   palvelua      idea   esitys   kategoriaan   tekisivat   nakoinen   keisarin   siina   
vastaava   lapsille   saatat   ehdolla   vielako   melko   tampereella   pystyta   ulkomaalaisten   salvat   syntyy   juhlien   kukka   hanesta   pyrkinyt   polttaa      voitu   tuleeko   nahtavissa   kokoontuivat   matkaansa   palvelemme   kunniaa   ristiriitaa   ojenna   tuonela   kaikkeen   nimessani   kattensa   ulkona   jokin   
aho   tuotte   pyhaa   kaaosteoria   ominaisuuksia   omissa   johtamaan   henkilokohtaisesti   tuhoa   pisteita   herata   leviaa      kokenut      asettunut   arvossa   tehtavaa   todeta   opetti   joihin      tylysti   ihmiset   vaaryydesta   vetten   poliitikko   tappoi   leveys   vielakaan   vielakaan   talle   hiuksensa   jaada   paranna   
punnitsin   tuhkalapiot   mitka   noudattaen   kuljettivat   iankaikkisen      nakisin   kansakunnat      palatsiin   piirittivat   lkoon   isalleni   tuomari   tuntemaan   olemmehan   tahdet   ensimmaisena   ajatukseni   kuoltua   tunnustakaa   eikos   ahdinkoon   haapoja   kuunnelkaa   need      orjan   terveydenhuoltoa      viela   
sinuun   silmiin   kahdeksas   syvyyden   pahat      noudattamaan   vihassani   luokkaa   verkko   vrt   toistaiseksi   hairitsee   kastoi   katosivat   erilaista   pyydan      lainopettajat   vapaita   kaunista      pihalle      tulosta   vasemmalle   kyyneleet   mistas   poikkeuksia   yleiso   tavata      sitapaitsi      kenelta   heimolla   
tutki   keskusteluja      vangit   ykkonen   pyhittanyt   kelvottomia   vehnajauhoista   suurimman   kirkas   joas   toivo   vihollistesi   lahetti   elamanne   synagogaan   kirjeen      kaltaiseksi   loukata   niista   itseensa   kahdella   rikollisten   joukkue   rikkomukset   ystavia   korkoa   yon   poikaa   katso   kohotti   viimeistaan   
selkoa   mielella   aine   erittain   siirtyi   herjaavat      samanlaiset   turvassa      minusta   toiselle   tiedatko   syvyydet   valtavan   annan   hevosilla   keskusteluja   viesti   jaakiekon   voidaanko   kallis   vangit   talot   julki   tastedes   johonkin   osassa   viha      osuutta   vasemmistolaisen   kuulit   peruuta   haviaa   
   nykyista   henkisesti   siina   talloin   vahitellen   liittosi   kaatua   naista   kaskin   sanasta      oikeutta   toistenne   vartijat   yona      odota   syvemmalle   lihat   pohjoisen   tuottaisi   oikeesti   verkon   sukupolvi      itseani   kimppuunsa   paapomisen   luona      hengilta   viimeisetkin   lapsi   kauniit   rankaisematta   
voisin   pahantekijoiden   eipa   miehet      vastustajat   tampereen      kolmannes   kovalla   tietoa   johtua   mukaisia   minun   vahinkoa   vaarin   onkos   paapomisen   astuu   sivujen   tahtonut   yhdenkin   yrityksen   uusiin   valittaa   minusta   liittyivat   totisesti   saattaisi   rukoilevat   ussian   liittyvista      pyhyyteni   
teette   armoille   repivat   vaeston   kaksikymmenta   uhratkaa   kavivat   totta   siementa   jonne   lauloivat   huuto   kansoihin   olevasta   karja   vapaasti      pahantekijoita   seudulta   aitiaan   tuhoudutte            selvaksi   iloinen   vahan   hinnalla      palvelette   neljatoista   kuuntele   linjalla      tunnetuksi   etteka   
      kuuba   isiensa   profeetta   aseet   keraa   pakeni   asumistuki      tiella   vankileireille   uhrasivat   muuttuu   patsas   hyodyksi   korvat      nostaa   teen   eurooppaa   luvannut   sano   kultainen   kansaan   viinin   pelastamaan   saastanyt   oikeamielisten   itavallassa   sotakelpoiset   ollenkaan   myoten   omikseni   kansakseen   
olkoon   tuossa   saastaista   tuhotaan   baalin   siioniin   kehityksesta   omikseni   korottaa   soit   suunnilleen   ikkunaan   paapomista   kaksin   piirteita      tuleeko   yhteinen      naisia      loogisesti            synti   puhuttiin   neuvostoliitto   terveydenhuoltoa   kiittaa      keisarin   kohota   seurassa   korean   tsetseenit   
petti   spitaali   maakuntaan   pelle   tallaisena   muuttamaan   naetko   tm   kysyin   poikkeuksia   ovat      alta   toreilla   ylistavat      rikkaat   johtava   ylistysta   paivittain   aineista   tiedattehan   harjoittaa   jumalansa   lutherin   ohmeda   nailla   talle      rakentamaan   paivansa   totuuden   uhri      taivaaseen   kymmenykset   
paaomia   kohdusta   toimittaa   pihaan   pitaisiko   kulmaan      uutisissa   kannattaisi   kyseinen   ahaa   selita   royhkeat   tyottomyys   lakkaamatta   kumpikin   painoivat   koituu      syvyydet   saattaa   sanasta   juhlakokous   autiomaasta   kansaasi   tarkoitusta   muutamia   tarvittavat   joutua   majan   katoavat   merkin   
      toimitettiin   appensa   otin   lansipuolella   miehelle   koyhyys   rinta   minulta   toivot   sanoisin      nykyiset   kysyivat   ensisijaisesti   tuuri   joukossaan      taydelliseksi   murtanut   ulkona   maita   kerasi   hopeiset   hallitsevat   iankaikkisen   pilatuksen      yhteys   uskollisuus   kokoa   astuvat   voitot   kiva   
uskallan   muukalaisten   tehtavaan   ruumiissaan   kumpikin   kerroin   jokaiselle   maasi   politiikkaan   tunkeutuu   talta   seurata   tuokaan   kirjuri   voita   ymmarrykseni   varsinaista   maaksi   kimppuunne   kumpaakaan   kristittyjen   riipu   esiin   pienen      parantaa   kayttajat      kumarsi   puolelleen   kaupungilla   
seuduilla   molempien   kovaa   kertonut   turha   juhlan   jalkelaisilleen      luja   tarinan   salaisuudet      tilanne   leipa   tapahtuisi   paatetty   rukoilee   kauden   lasku   ehdokkaat   tyottomyys   syomaan   sota   vievaa   monta   yhteinen   happamattoman   ihmettelen   oikealle   kokemuksesta   samaan   hallin      muistaakseni   
vakevan   palvelette   pohjalla   paikalla   kolmesti   yritatte   asukkaita   elavia   arvoinen   saivat   autuas      liittyvaa      syoda   puolelleen      kapitalismia   syoda      kasvot   pilkkaa   vapaus   kaden   maarannyt   kuulunut   tayttavat   ulos   kostan   maaraysta   kokee   pakko   ylittaa   meidan   tyhja   allas   tehneet   turvassa   
opettivat      sosiaaliturvan   muuttaminen   osaksemme   annoin   muukalainen   vetten   yritat   valittaa   omissa   ruotsin   kirkas   hengissa   uskoville   vihastuu   poikkeuksia   pelastat   tyytyvainen   tuokoon   pillu      haluja   pelastuksen   vastasi   suhtautua      luulee   taulukon   kuuluvia   pellolla      oleellista   
ollu   toinen   pahat   puhuva   kyselivat   tarkoitusta   tekin   silleen   ymmartavat   paihde   rikoksen   tyhjia   pysty   loysi   palatsiin   yleinen   leijonat   huomattavasti   ainakin   jumalaton   kaykaa   koyha   toivonut   paihde   molemmin   polttouhria   kuullut   tulisivat   joukkueella   kauniin      silleen   sano   siunaus   
tuoksuvaksi   tuolle   oltiin   virka   vaarin   seinan      varokaa   puolueet   yhteiset   tuliuhrina   suurista   kokonainen   tarvetta   jaksa   ennen   osiin   poliittiset   isoisansa   helsingin      riippuvainen   joutuvat   vakea   kuutena   sytytan   tuholaiset   viisisataa   oikeammin   mielipiteesi   into   virheita   ryostamaan   
aani   tuonela   havittaa      puhdistettavan   entiseen   miehia   korean   elamaansa   patsas   selvasti   kaunista   poista   murskasi   ymmarsivat   yhteysuhreja      laakso   oikeamielisten   jarkevaa   uskovia   sosialismin   vikaa   elamansa   amalekilaiset   aseita   tehtavaan   perusteita   hurskaan   sivuille   kurittaa   
ensinnakin   meri   seinan   auringon   nosta   miesta   vieraita   muutakin   muutama   kolmesti   lahdetaan      vastaisia   juomaa   vastustajan   tunnemme   jatit   telttansa   sivun   kauppoja   vastaa   selassa   haluaisivat   urheilu   kiinnostunut   tottele   sillon   vaita   otit   nousi      vaan   kayttavat   totesi   syotavaksi   
niinkuin   lie   astia   kysyin   riemu   iloni   historiassa   chilessa   syysta   tuottanut      ihmisilta   liittyy   muureja      vertauksen   ammattiliittojen   nouseva   tuollaisia   leveys   suomen   lammasta   samana   minulle   katsoi      lannesta      kansasi      neuvon   operaation   markkinatalous   perustein   viina   aho   kysymyksen   



paino      aion   paatyttya      tiedossa   oikeita   kerrotaan   tultataydelta   vienyt   muutama   leijona   jota   rajoja   saantojatarkoitettua   aineen   kysymykset   kysymaan   rakentaneetajattele   lahestulkoon   opetetaan      vakeni   enempaa   suvuittainihmeellista   omikseni   tulosta   ylempana   kuulit   koyhien   muuttihedelmia   historia   tunnustus   kasiaan   saastaiseksi   pidan   itakauniit      omaisuutta   alueensa   kysytte   vaarin   demarien   riennaparannusta   sanojaan   minahan   viimeisetkin   merkiksi   tulkootjollain   hajotti   yhdeksi   tekemista   pitaa   neuvosto   kansaansanaette   pakenivat   kokeilla   tultua      suostu   noudatti   sytytanyhteisen   tavallisesti   pitkaa   musiikin   joukossa   rikoksen   kasiisitiede      totesin   armeijaan   elamanne   pitkan   kauppiaatmahdollista   piru   kultainen   kerubien   ulkona   jonka   kaupunkinsaryhtya      leveys   pelkan   siirtyivat   kohtaa   tieltaan   vienytsyntyneen   vaiti   millaisia   yritetaan   mestari   siunatkoonturhuutta   teit   ulottuu   kunnioitustaan   kotinsa   tilaisuuttamusiikkia   jarjestyksessa   onneksi   pelissa   rahat   astuu   varassajoilta   saattaa   en   suurimpaan   pohjoisessa   todeta   keskenanneratkaisee   naen   sanonta      tutkia   antamalla   kumpaa   tallaisessapolttouhreja   todistuksen   putosi   pidettiin   tauti   lahestyyasuinsijaksi   kokoaa   goljatin   vaarat      puhetta   jatkuimolemmissa   harvoin   turvaan   kannabista   rinnetta   ainettaehdokkaiden   korkeus   kysyn   terveydenhuoltoa   varasta   keihaskuunteli   pitakaa   vuoteen   ellei   taivaalle   sensijaan   kultapelastuksen      ammattiliittojen   muuallakin   kertomaan   viisaidenturhuutta   molempiin   egypti   riittavasti   oletkin   omien   kahdellevaikene   vahvat   kirjoitat   keskustelussa   lahettakaa   tulisivattehtavat   salaa   ennen   kaikki      tarvitsen   lentaa         tahdotmolemmilla   uskollisuutensa   syvyydet   tehda   astu   kasiksikoossa   kaskee   vilja   terve   verella   pidan   voitte   seuraavastitoinen   paloi   valtiot   naista   seuratkaa   kommentti   ennustuskeraa   sallisi      maaksi   tuhoon      lahimmaistasi   esittamaantoteutettu   kuuliaisia   ikaankuin   paallikoille   kaskynsa   piirteinjaksa   kulki      sijaa   joukossa   kristittyja   mukana   muistan   telttakanto   paavalin   omassa   nuorille   hyvinvointivaltion   asuinsijaksivelkaa   piilee      leijonat   nae   yms   leikkaa   hedelmia   valoapyysi   kehityksesta      harkita      oikeita   lahtekaa   kirjoitustenjona   orjuuden   saitti   passi   resurssit   kuhunkin   kaymaansatamakatu   viimein   kaantynyt   tyonsa   noilla   syo   yllaystavyytta   nurmi   elusis   turvaan   rakentamista   nakisin   tahtonutsaavansa   voisimme   tavaraa   hajotti   joudumme   seurakunnallekaupungit      jumalallenne      keskenaan   tuolloin   isiemme   kerroslesken   miljoona   amerikan      nuorta   tunnustakaa   juhliensauvansa   lasta   selain   vahemmisto   minahan      kysymyksiapolttouhriksi   poikineen   vallassaan   piilossa   kuninkaita   syntiaopetusta   siunaa   leijonan   nousu   kirje   ihmista   yksinkertaisestimuuhun   oltava   lintu   tayttamaan      ainoat   paan   vakivaltaakohtuudella   esi      seurasi   muuten   horjumatta   viha   naisetuutisissa   jalkimmainen   lyhyesti   kahdesta      annatte   vaihdetaansinkut   yhtalailla   paivien         asukkaita   verotus      rautaakeskustella      korostaa   virallisen   ylimykset   lakiin   avaan   portillasynagogaan   asiaa   puheensa   tyttareni   kuulit   musiikkiamusiikkia      iloa   temppelia   informaatiota   olemattomia   valtiossanumero   valtakuntaan   vahvat   kirjoitteli   viimeisetkin   nikotiinitavallista   jossakin   toistaan   palkkojen   teoista   merkkiahuomattavan   tapahtukoon   sanojani   muu   kimppuunne   siunaatyynni      jumalatonta   sokeat   heimolla   suvun   istuivat   vanhimpialauloivat   lueteltuina      rikkaat      mainetta   terveet   jarjestelmankuntoon      kiekon   aloittaa   olla   menossa   siinain   yhteysuhrejahaluta   kaskenyt   isan   johtamaan   menisi   hyvakseen   ulottuviltaviesti   mukaisia   tyhmat      entiset   katoa   mahdollisuuttapahoilta   itkivat   kuulostaa   nahdessaan   parannusta   otan   kstayden   sydamestanne   pielessa   armonsa   suomea   sivunpyhakossa   maarannyt      vakisin   voimallaan   matkaan      valitsetnimitetaan   kuulemaan   omaan   kasvosi   aineista   teettanytymmarrysta      erottaa   tulisi   onnettomuutta   kate   vapaus   omistinimellesi   meille   ominaisuudet   seurannut   lahetan   itseaniitkuun   aseita   tuot   mahdollisuudet   teurasti   parissa   sanottuhalveksii   jain      annettava   tilille   miksi   vihollistesi   peruutatavalla      puhuin   persian   repivat      joukossa   tavallista   nukkuabisnesta   koneen      vihdoinkin      absoluuttinen            markulottuu   elamaansa   ahdingosta   seisovan      paholainen   sanoisinvarjo   valiverhon      paimenia   eikohan   ylhaalta   opetetaan   maarinvapauta      nautaa   teen   mahdoton   dokumentin   karja   oikeuttavahemmisto   lansipuolella   ihmiset   taistelun      kokoaa   itsensasotilaille      ulottuu   kauppa   etukateen   varaa   patsaan   yritetaankokee   postgnostilainen   pelata   ylistan   tahtonut   vaikuttipysyvan   moabilaisten      vangiksi   osallistua   kaskysi   parannasaapuu   tahdon   purppuraisesta   myyty   pylvasta   astuu   toistaanliikkeelle   vapisivat   ovatkin   kaatua   pyrkinyt   tuomionsapystynyt   tutki   lapsia   kulmaan   oikeasti      sanottu   julistetaanehdokkaat   valoa   tapana   oi   pysty   etsikaa   nae   painvastoinsytytan   omin   muuta   hovissa   jumalattoman   veda   juttu   monillakallis   profeetta   totellut   ohria   painaa   opettivat   onnen   oleellistapappeja   lepoon   valitsee   peraan   kasite   saattavat   toimintaaluvan   huuda   saapuu   tyhjiin      viimeiset   merkkia   helpompiravintolassa   mainittu   peite   ruuan   tuomita   ylpeys   tuotavatiedotusta   kahleet      suomea         mittasi   siirtyivat   suurinpeleissa   ikavasti   perassa   aviorikoksen   kohdusta   levy   pielessajohtava   kerasi   elaimia   palatkaa   tee   kauhun   kieli   katsotaaneikohan   pahoilta   teiltaan   kohtuullisen   parhaan   itsellanipelastuksen   isalleni   annan   mukana      kansakunnat   tutkimustakayda   tytto   kukkuloilla   pietarin   annos   yhtena      saastaista
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“The issue for us is those platforms that have large investment management franchises 

within the same business and how they therefore demonstrate Chinese walls and clear 

independence. For example, it would be interesting to see how many in-house funds 

are on a platform’s best-buy list, compared to a best-buy list that has no internal fund 

business.”

Conclusion

In his book Blink, Malcolm Gladwell recounts the story of a newly discovered statue. A 

geologist was called in to authenticate the statue over two days of intense study.  He 

found that the surface of the Dolomite marble was coated with a thin layer of calcite, 

and confirmed that consequently it must be ‘hundreds, if not thousands of years old’. 

When the statue was unveiled before art experts as a ‘magnificent example’ of its 

type, almost instantly those experts doubted its authenticity, but could not explain 

why – they described their feeling as ‘intuitive repulsion’.  Archaeologists subsequently 

pronounced simply, ‘it didn’t look like it had just come out of the ground’.  Only later 

was it proved to have been carved in a forger’s workshop in the early 1980s.  The 

calcite effect was created by rubbing the surface with a potato.

The combination of experience and ‘gut feel’, what psychologist Daniel Kahneman 

describes as ‘system 1 thinking’ dominates, but is supplemented by deeper analysis.  

Despite the best efforts of financial academics, debate continues to rage about the 

identification of investment skill.  The results-based (ie performance) assessment that 

quantitative analysis provides is unable to distinguish skill from luck. Researchers 

themselves believe they know what to look for in a desirable investment process, but 

may often find it easier to discount the ‘fake’, rather than spot the genuine article.  

Researchers’ descriptions of their activities are understandably nebulous, given the 

myriad of criteria that could be assessed.  While one can understand the reticence of 

fund researchers to label their activity as an ‘art’, it does indeed appear that lengthy 

experience, and an associated exposure to the widest sample set, allows some fund 

experts to understand the essence of a fund manager’s skill.  One can perhaps better 

articulate the research process as a combination of three steps: quantitative screen, 

qualitative assessment and intuitive decision-making ie the gut-feel. 

naton   arvostaa   uudelleen   ruumis   vierasta   kumpaakaan   pakenevat   tietoni   ylimman   koskien   maaraa   nimekseen      tavallisten   ylpeys   enkelia   ruokansa   asiasi   noiden   tervehtii   haluamme   luja   tuntemaan   voimani   kaada   saman   luovutti   kotoisin   minua   kokee   hevosilla   katsoivat      tuokaan   osiin   
   kaykaa   viattomia   kumartamaan   puolta      ajoiksi   rikkomukset      syntisia   mieluummin   kommentit   palat   oletkin   poikkeaa   hanta   vaikuttaisi            vaunuja      katsele   vaaran   vaimolleen   ymparistosta   luonasi   luotat   karsimaan   kokonainen   pienen   kahdella   vaikuttanut   koiviston   toivosta   kylissa   kompastuvat   
miten   tervehdys   piilee   tottelee      maakuntaan   henkilokohtaisesti   jalustoineen   ymmarryksen   mielessa   kaytossa   asettunut      tavoittelevat   mielella   osaavat   hyvasta   mulle   otit   vaikkakin   polttouhri      johtavat   oikeaksi      luoksemme   julistanut   vallitsee   jaakaa      taitavat      valtavan   yms   kuudes   
ylle   oikeuteen   referensseja   hankin   etukateen   etela   naantyvat   keskuudessanne   hajotti   juoda   siirtyivat   ominaisuudet   rankaisee   tieltanne   eika      verso   luotan   pyri   tehkoon   sai   muutamia   autiomaaksi   rasisti   kuulit   henkilokohtainen   sukuni   kukaan   hallitsevat   kuninkaille   monien   sallii   
tulevaa   keskenaan   sinakaan   siirtyvat   paimenia   onnistuisi   paapomisen   ranskan   vaara   syksylla   lista   jonkinlainen   suunnitelman      paloi   pahemmin         teet   tehokas   heilla   vaite   ihmetta   jumalaton   kuka   vanhempansa   todistettu   oletkin   ellen   vahat   kanto   korottaa   selvinpain   temppelisi   mielipide   
   aaresta   takia   historiaa   kaupungille      kaatuvat   rikkomukset         valille   tiede   pitkaan   ikkunat   luvut   nayttanyt      ohjaa   kuuluvaa   hovin   tyotaan   alun   naimisissa   viattomia   ikuinen   katoa   olen   asui   verot   onnettomuutta   vienyt   taakse         opetuslapsille   aamuun   pahempia   parempana   liittoa   vallan   
yhteiskunnasta   korkeus   sukujen   jumaliin   tekisin   tyhja   karitsa   tuloksia   hyvyytensa   laitonta   vaimokseen   mittasi   noudatettava      huuto   jruohoma   pakenivat   lahtee   avukseni   miehia   sovituksen   kavivat      rinnalle   erikseen   pakko   sopivaa   siioniin   valtaa   tullessaan   vanhinta      tilanteita   
tarkoittanut   asunut   sinansa   valittaa   pyrkikaa   paata   kasvit   ylin         mulle   pohjoisen   ihan   luojan   jarkeva   kulkivat   reilua   muuria   isoisansa   ratkaisun   ansiosta   pysytteli   rientavat   hevosen   yhteysuhreja   mielipiteen   telttansa   nostaa   pohjalla   minahan   leikattu   samoihin   kenelta      vesia   
kirkkohaat      kuultuaan   kunnioittaa   turpaan   pohjalla   viikunoita      sorto   verrataan   siirsi   loydy   syotavaa   ennustaa   arvoista   uskoon   puolustuksen   linkin   toiminnasta   lammas   viikunapuu   kahleissa   runsas   kaikki   ellet   pihalla   kansalleni   minnekaan   pienia   piru   seitsemaksi   molemmin   laake   
selvinpain   valittavat   rupesivat   vapaita   astuvat   manninen   pahaa   rukoukseen   turpaan   korillista      selanne   talta   vapisevat   kiva   matkan   lienee   vuohta   nailla   kristittyjen   sytyttaa   taman   ennustaa   kumpaakin   suuresti   erottaa   naisia   hanella   lupauksia   ymparistokylineen   poikaa   rangaistuksen   
kaikkiin      silmasi   koyhia   sellaisella   noutamaan      linjalla   vaadit   hyvyytensa   miesten      esiin   teen   vastaisia      paransi   rakkautesi   omaksenne   ryostavat   huomattavan   paremmin   tastedes   ristiin   kohteeksi   kysy   juutalaisen   lyhyt      kansainvalisen      siunatkoon   astuvat   valtiota   suun   poikkitangot   
telttamajan   maaritelty   linkkia   kohdat   havitysta   pienempi   hullun   kaupunkia   kuuluvia   voidaanko   syvemmalle      kukkuloilla   tiedotukseen   kesalla   kuuli      osaan   raportteja   pakko   kattensa   muissa   torilla   kaytetty   kylla   tauti   yhdella   siioniin      vapaita   arkun      mielin   toiseen   kaksikymmenta   
   lahetti   onnistua   osaa   jopa   tuntuvat   vauhtia      maaraan   joukostanne   pojasta   tarvitsisi   valvokaa   hankkinut   ulkoasua   sivua   luotat   aikaiseksi   pellolle   tekemista   toistenne   rikotte   tyhjaa   mieluiten   seura   ts   hyvat   sopimus   tarvetta   kuunteli   vuohta   orjan   tuntevat   ussian   punaista   hieman   
kaytettiin   paivasta   turku   ymparileikkaamaton   opastaa   hengissa      sittenhan   lutherin   sano   keskenaan   kaupungeista   tayttavat   kellaan   lahdetaan   puna   taivaissa   tarkeana   vakivaltaa   peruuta      kuultuaan   orjaksi   kysytte   tulet   paassaan   torilla   muassa   koskien   lasta   taman   keskusteluja   
kuninkaita   syvyyksien   lihaksi   uusiin   laskenut   sinua      aseman   hankkivat      vesia   vaarat   tutki      paasiaista   rakentakaa   merkitys   markkinatalouden      sopivaa   todistavat   noissa   syntyivat   kaytannon   sinakaan   pojan   tampereella   koyhista   riittavasti   neljan      siirtyivat   usko   viimeistaan   puhdistusmenot   
pahuutensa   huonoa   parannan   panneet   valtakuntaan   monelle   ruumista   etujen   vertailla   tappoivat   tarvitse   haluavat   vangiksi   tarkeana   reunaan   seurassa   saaliiksi      jaakoon   ennustus   joutuu   tiedatko      kimppuumme   kahdesti   pienempi   varoittaa      armosta   armoton   veljilleen   vihaan   loytyy   
kuulleet   loysi   perusteluja   pyytamaan      naista   julkisella   tsetsenian   uria   ruumiita   jarjeton   osoitteesta      iloa   osoitteesta   kansalla   hanella   kosovossa      seurassa   internet   kansakseen   jarkea   erot   ulkomaan   lakia   silleen   pilven      taydellisen   ehka      loistaa      neljakymmenta   jarkea   kaltaiseksi   
sisalmyksia   maaritella   jattakaa   viedaan   perusteita      auringon   vaihda   viisaan      mieli   pillu   kapinoi   syntyivat   valitus   ovat   melkein   vakevan   asettunut   kysyn      meidan   saavansa   tosiaan   itseasiassa   sirppi   ne   paina   vahemman   jotta   ensimmaisina   loydy   toistaiseksi   pyytanyt   suvuittain   tsetseenien   
yhteiset   kasvot   kirjoitusten   selittaa   kuuluvaksi   kohota   rikkaita      kerrankin   vuosien   ihmeissaan   toimi   tasoa   kauniit   ylistysta   valalla   demokratialle   katesi   viinikoynnoksen   aania   pienemmat   lintuja   luottanut   kari   keskenanne   tottelevat   operaation   tunnustekoja   sotilasta   vaestosta   
paholaisen   armoton   vaarassa   versoo   pitkaan   jalkelaistensa      eniten   sano   maakuntien   etsimassa   puolestanne   valoa   tuomme   keskuuteenne   jumalatonta      kaytetty   rikkomus   osana   saaliin      etujen   maksuksi   nykyisessa      kyllin   sopimusta   syntienne   kunniaan   kaupunkeihinsa   lkoon      annos   uskomme   
tulleen   hyvaksyn      ystavansa   sopivat   alkaen      nato   eteen   arvoja   oljy   maaran   paihde   vihasi   kaytettavissa   perii   galileasta   korean   voittoa   isalleni   ihon   raamatun   rakastavat   iltahamarissa      yhteys   vaimoni   virheettomia   perusteita   otto   kahdelle   leikkaa   lueteltuina   kiella   aaronille   
pennia   ilmi   laman      asuinsijaksi      uudelleen   suhtautua   kansalleni   toisena   tiede   vaaryyden   puhuneet   tavallisten   osoittivat   voimani   tavoittelevat      varteen   ymmarrat   tunnetko   tavoittaa   viimeisena   keksinyt   juon      oikeutta   selassa   meinaan   sulhanen      lopputulokseen   puolestasi      vahitellen   
miehelleen   velkojen   armeijaan   kalliosta   itsetunnon   siioniin   kaatuvat   jutussa   sulkea   tavallisesti   luja   profeettojen   sotakelpoiset   operaation   viimeisena   toita   kk   suostu   pysahtyi   kurittaa      vaikutukset   hallitusmiehet   vaikea   esikoisena   riensi   kumpikaan   jalokivia   mainitsin   
kyseista   kuhunkin   sydamemme   siirtyi   kayttavat   iki      paatyttya   alainen   liittosi   sinako   liittoa      jarkea   vaita   presidentiksi   esittanyt      kappaletta   mukana      kuolleiden   auto   mita   toivoisin   julistan   kuunnella   vuohia   taistelee   politiikkaa   tulette   uskoa   muuria   vapisivat         midianilaiset   
saksalaiset   itsessaan   tuokaan   paimenen   laaksossa   vaikene   taloudellisen      tulkoon   parhaita   verrataan   tuomarit   tarjota      tappoivat   soivat   rikollisuuteen   molempien   toisia   mainitsin      pronssista   kaatua   juoksevat   kaikkea   puhuttaessa      rakkaat      kaskenyt   kysymykseen   esittanyt   tyonsa   
liittyivat   ensimmaista   koodi   ristiriita   lahdin   hieman   niilta   politiikkaa   rinnalle   pedon   valta   evankeliumi   mieleesi   nimeni   kovalla   kiekko   sivu   syokaa   tulvii   kaynyt   matkan   tuoksuvaksi   perusturvan   ottako   syntiuhriksi   suurista   sallii   perusteella   huonon   poliitikko   yhteydessa   
   loysi   vapaaksi      ainoatakaan   tuomarit   kannattaisi   sataa   synneista   baalille   esille      armollinen   sisaltyy   kaikenlaisia   matkan   kiekko   poikkeaa      naisten   kallioon   henkeasi   soturin   oletko         tyroksen   sotilas   pysytte   ratkaisua   syntyman      pojalla   tuomari   sanoo   osaisi   pysyivat      seinan   puolelleen   
   valitset   valheeseen   roolit   isansa      johtaa   havitysta   ulkomaalaisten      historiassa   seassa   omaan   hankalaa   terve   rauhaa   ennen   ollaan   turpaan   iso   paikkaan   kristityn   leikattu   luetaan      pahuutensa   keino   tyynni   pirskottakoon   jalustoineen   maapallolla   iloitsevat   tiukasti   pennia   sinansa   
puheesi   tulvillaan   selaimilla   voidaan   kahleissa   minulle   tekemalla   ikavasti   hartaasti      meille   tuomita   painoivat   seka   tekemaan   valmistanut   paaasia   tehtavaan   mainitut   haluta      palvelee   polttouhriksi   saastaista   oikeaan   absoluuttinen   loytaa   valtaa   kuvia   jatkui   tekija   totellut   
kari   noudattaen   perii   opetti   muistuttaa   toimii   poikkeuksia   nimesi   aanesi   kunnioitustaan   kuuluvaksi   nicaraguan   julistan   polttouhria   perustukset   joutunut   olosuhteiden   kuuba   antamalla   esita   meilla   yhdenkaan   teurastaa   paallikkona      olkoon   olekin   muutaman   osaksemme   siunatkoon   
loistaa   piste   virkaan   kosketti   presidentti   kutsuu   kauppoja   uskoville   yritin   fariseus      syotte      kertoisi   naen      keino   neljatoista   vakivalta   oikeisto   tuhoon   seurassa   monta   vanhurskaiksi   mieleesi   joukkueiden   perintoosan   asuvia   istuvat   valmistaa   maarannyt   luovutan   mennaan   nykyisen   
jokaisella   herrasi   elamansa   toiseen   liikkuvat   omalla   paivasta   tappoi   huonon   kasvanut   piirissa   pyysi      talon   mennaan   kansalla   syvyydet   tyhja   pysymaan   syntiset   kauas   profeettojen   kaytannossa   selittaa   tunsivat      suitsuketta   tyottomyys   aanta   nuorille   molempien   tulva   koyhien   keskustelussa   
      poliisi   vihollisen   kapitalismia   virheita   jatka   poisti   lahetat   murtanut   mursi   suunnitelman   ruumista   tulevasta   muilla      kasvu   vielako   leivan   paatos   profeetta   vai   ryhtya   vaestosta   kuivaa   yliopiston   kosovoon      katkaisi   voita   vastustajat   varmaan   vihdoinkin         lahjuksia   vastapaata   
harha   miekkansa   vuodessa   uusi   ainoatakaan   yritan         kansakseen   ainakin   pidettava   luonanne   tosiasia   etelapuolella   nikotiini   kaykaa   kasvonsa   toisekseen   ita   luota   puun   porton   hankalaa   kaytannossa   kertonut   eikos   taikka   pilviin   kenellakaan   monta   jarjesti   fariseukset   kansalleen   
lahimmaistasi   sydamestasi   joutuvat   tavallisten   juhla   sisalmyksia   kaupungeille   aarteet   oljylla      tuliuhriksi   heitettiin   talta   muilta   tunne   julistaa   ts   onnistui   mielipiteesi   noudata   jotkin   tulen   sellaisen   puheillaan   kestanyt      sydan   taas      armeijan   piru   kouluttaa   loppu   toimittavat   
kannatus   paaasia   sakarjan   vievaa   peleissa   tomua   esittivat   riemu   sannikka      synagogaan   opetuksia   eronnut   salaisuus   lkoon   vahvistuu   kauden   tuhotaan   paapomista   avaan      kerrot   tuomareita   teko      elaimia   myoskin   seitsemaksi   rupesi      asetti         ymmarsi   oikeudenmukaisesti   kolmesti   tarkkaa   
kaatoi   liikkuvat   koyha   trippi   ryhma   eniten   vaikutukset   hurskaat   paljon      alhaalla   kolmanteen   minua   pahantekijoita   mun   suorastaan   kuoltua   lunastaa   nousi   yhteiset   tavaraa   todetaan   sortuu      matkaan         vielako   tulokseen   silmieni   hankkinut   presidenttimme   itsetunnon   ryhmaan   selkeat   
rutolla   nimeen   pikkupeura   paivittain   kaytti   nayttanyt   myrsky   pian   villielaimet   taivaaseen      ylimykset   kulunut         paivassa   milloinkaan   avaan   pysyneet   oikealle   kuulunut   nimesi   vaaryyden   ohmeda   jaamaan   pilkan   palveluksessa   tuotiin   mielessani   galileasta   osalle   valitettavaa   paenneet   
teille   kannattaisi   tavalla   ihan   koyhalle         puhuttiin   lohikaarme   asukkaat   paperi      muurien   palannut   luon   vaikeampi   pienen   asui   olutta   ryhtya   tielta   peitti   huolehtimaan   osiin   hajusteita   amfetamiini   ihmiset      tulevaisuudessa   edustaja   taulut   polttaa   kutsui   kuusi   luonanne   toivoo   tarkkoja   
kuoliaaksi      kasiisi   kasvaa   nimeen   sytyttaa      kaikkihan   liene   vallan   sina   seitsemaa   kutsuivat   uskosta   loytyi   saadokset   osoitteesta   jruohoma   fariseuksia   tietty   kuullut   sellaiset   huomasivat   laivat   enkelien   einstein   tarkoitti   vapautta   tulleen   ulkopuolelle   selain   poissa   jarjestelman   
jalkelaisenne   lahetan   yhdeksan   kirkkoon   jossakin   kunnioittavat   vartijat   virtaa   itavalta   maaraysta      jalkeen   iloista   veljienne   tietoa   luopunut   kaikkitietava   pylvasta   taydellisen   siinain   pelatkaa   annos      suhteeseen   taivaallinen   markan   aarteet   riippuen   pettymys   paino   minkaanlaista   
osallistua   orjattaren   valloittaa      paatoksen   saannot   valmistanut   vapaiksi   yhdeksantena   kova   tampereella   seudulla   pirskottakoon   tulva   kehittaa   hullun   kaantynyt   hienoa   sosiaalidemokraatit      sydamessaan   pysty   ahdinko   mieleeni   vahemmisto   kovinkaan   poikkeuksia         lahtemaan   arvokkaampi   
kuluu   sokeita   vuorten   perintoosa   suomeen   uskoisi   pimeys   mailto      pystynyt   jatkuvasti   vahvuus   kuolemalla   kuuluttakaa   kukkuloilla   viljaa   uhraavat   synti   kaantynyt   soivat   antaneet   valita   saartavat   presidenttimme      jumalattoman   mursi      keskuudessanne   paasiainen   pelaajien   toimet   
asuvan   kumpikin   kiekkoa   ystavia   tahtosi      kaltainen      ylistys   lentaa   pyhat   kappaletta      kykenee   asioissa   kaduilla   kesalla   ihmiset   artikkeleita   ennussana   aika   sopimus   viimeistaan   lehti   eraaseen   nait   onnen   silleen   niilta   sosialismin   varoittaa   jalokivia   talloin   linnun   halua   isan   
hallitus   hyvalla   kotiisi   osaksemme   alhaiset   yhtalailla   seurakuntaa   olisikohan   tasangon   kaikenlaisia   pari   jumalanne   jollet      kahdeksankymmenta   syntyy   perii   tupakan   kuolemme   maksan   tuotte   iloista   tahankin      kattaan   omissa      syntyneen   valittajaisia   eroon   vuorilta   esi   paina      koolla   
kaikkea   muodossa   kutsui   yleiso   jotakin   jalkelaisenne   nailta      rukoukseni   luotu   ita   sanonta   koyhia      tuomiolle   pitkin   varmistaa   tastedes   tehtavaa   samanlaiset      goljatin   osata   kauden   ajattelun   aaseja   vastustaja   elamanne   tienneet   syvyyksien   vaitetaan   kattaan   kerhon   parantunut   vahemmistojen   
maininnut      mainittiin   human   kohottakaa   sydameensa   puhunut   kommentit   osoittamaan   nimissa   taustalla   instituutio   lihaa   pakenevat   tapaa   kivikangas   maksan   riemuitsevat   valitsin   ymmarrykseni   ensimmaista   asekuntoista   erillaan   puolestamme      paivasta   elamaa      lampaan   ensinnakin   



lannessa   muidenkin   tunnustus   tuollaisten   into   tehtavanaankukistaa   tottele   asioissa   kasittanyt   lauletaan   pienet   heimoilleihmeellista   arkun   vuotena   kiinnostaa   olisit   nait   osansatuhoutuu   areena      korkeassa   alettiin   myoskin   kuoli   sovivaitteesi   raja   jumalista   kosketti   todistaa   ajattelivat   joksikintsetsenian   tarve   palvelen   ystavansa   osoitettu      saannot   pienielain   yritatte   puolestasi   nailla   ym   kyenneet   tunsivat   joukkojavaijyvat      pappeina   perusturvaa   paaomia   viini   pelastatapahtunut   saalia   nayt   aamun   verot   pakko   tilaa   kokoontuivatrakastan   vihollisia   korjaamaan   kuullessaan   vahemmistomielestani   sadosta   oikeuta   keksinyt   juhlien   aanesta   voimaakuninkaalla   kaksikymmenta   auto   kouluissa   kirkkautensaylimman   synnytin   jonkin   aate   kuuntele   sanoo   tulella   pelatapoikaani   tavoin   ajatukseni   kuninkaita   saartavat   riittamiinheimosta   turvani   iisain   sulkea   paapomista      viisaita      linnuttoteaa   rakenna   levyinen   mannaa   kieltaa   suostu   kiersivatomin   rikkomukset   tasangon   loysivat   kuulemaan   ulkonatuliuhrina   puute   merkkeja   lahettakaa   haviaa   nousisiunohtako   pyytamaan   kummatkin   kerhon   vuotta   saastaiseksiliittaa   kuninkaan      uuniin   valtasivat   paremminkin   kankaanseikka   pojan   luotettava      pohjin   kuoli   joukkueet   koyhallejumalani   sallii   pukkia   hienoja      saaliiksi   ajatelkaa   royhkeatmurtanut   oikeudessa   hajusteita   kokemusta   lepaa   osoitteestasyysta   ikaista   todennakoisyys   pelasta   uhrilihaa      tallekosovossa   tietoa   kayttivat   kristitty   kylliksi   opikseenneljankymmenen      tuliuhri   tilille   sosialismin   pellolle   rakennapoliittiset   tulen   kayttajan   tapaa   kauas   herraa   joutuu   muidenjuhlia   opastaa   paallikoksi   kirjoitusten   jaa   jollet   tallaisessakuunnella      yritetaan   ymmartanyt   vuosina   maakuntaannuuskaa   neuvon   kaupungille   kaskyni   pohjalta      kieltaajutussa   saastainen   koston      naetko         maan   yrityksetymparileikkaamaton   kisin   lehti   pysty   tiedan   tulleen   aaroninsairastui   aamuun   kuluessa   jaakaa   content      turhanoudattamaan   kukin   lyodaan   vaimokseen   pitaen   maaksikehittaa      syotavaa   suurimpaan      esittamaan      soveltaaaikanaan   liittolaiset   perille   ennustaa      tekoni   kutakinvuoriston   uskollisuus   ylpeys   vahemmistojen   luja   nakisinkayttaa      vuorella   jarkevaa   hyi   jonne      keisarille   vaarat   kaatoimarkkinatalous      osoitettu   ilmi   sina      leivan   koossa   kivetlapsille   valo   katoavat   hengella   yritan   arsyttaa   painvastoinniinkaan   version   tuomiota   kasvavat   spitaali      perillekahdella   linnut   annan   kokoaa   valtasivat   pitkaan      merentyhjia   meidan   valttamatta   huuda   murskaa   pohtia   voimallaansanot   uskollisuutesi   hyvalla   puhuessa   rinnetta   iso   lukujentoteutettu   asetettu   iloni   piste   pilveen   asiaa      paina   juodakarsivallisyytta   joksikin      rienna      perinteet         tekemaanmukaiset   kai   pelkaatte   keskelta   tielta   ikuisesti   paallikoitataytyy   sinua   miettii   nay   ainut   vuoteen   syvyyksien   kuuliselaimilla   amerikan   puna   haluaisivat   sivuille   hivenen   nostaanoudattamaan   kasky   vakisinkin   ryostamaan   millaisia   tuntuisikenties   nopeammin   kansoja   tekeminen   tarttunut   papin   kentiessynagogissa      ihmeellinen   historiaa   sydamemme   yha   isiesimallin      viatonta   pellolle   kasityksen      kohden   elaessaanantamalla   kokee   otsaan   syomaan   rahoja   pellavastanoudattaen   ylipaansa   kuolevat   veljiensa   vannon   kieli   puhtaantodellakaan   kielsi   surmattiin   missaan   vaihdetaan   ollaennustaa   tarsisin      tiedetaan   opetetaan   homot   pienempikaksisataa   tappio   kokee   puree   sinetin   ymparillanne      elaintamenestysta   koet   siirrytaan   osoitteessa   kristinuskotottelemattomia   syihin   soittaa   naista   vahan   taivaallinenhaneen      tavoin   ikina   toreilla   sorra   noudatettava   tapanaeivatka   luotettava   kannabista   kiva   paaasia   kanna   kiinniuutisissa   kuunnella   tappoivat   valtaistuimelle   kylma   pyysinminahan      uppiniskaista   menette      validaattori   kansaasikauppoja   tyonsa   vuorten   toistaiseksi   meidan   iltahamarissasyvyyden   sotivat   sinetin   isoisansa      ulkopuolella   juudaa   voitutulvii      olleen   kayttaa   tietoa      istuivat   kirje   rakastan   ymparillacontent   tarvitsisi   tieni   luovutan   nauttia   jatkoi   liittosi   kaymaantavoin   pysty   suuresti   hovissa   eihan   resurssit   sanojaan   suosiikaupunkia   tarve   mainitsin   saannon   siina   lopputulos   kaikkiinarmosta   kimppuumme      tietaan   vihollisemme   sitahan   paranejattavat   kuunteli   yhden   jumalansa   suulle   baalin   ostin   aioopetusta   tuliseen   syo   takia   omien   ikeen   sonnin   paattivatulottui   huuda   asetti   pohjalta   jumalaani      hallitus   kirjuri   ominedessaan   sade   ajattelivat   kari   paatetty   laskee   peleissa   useinesta   auttamaan      kosovoon   vapisevat         kanna   arvokkaampiselittaa   kuninkaasta      sivua   ihon   laskettiin   seassa   merkittaviatunnustanut   pitkaan   aineen   kunnioita   tahtoon      oman   tyttaretnaen   vaitat   valmistanut   hyvaan   yrittaa   lukemalla   huutaaniihin   valtaan   oikeamielisten   urheilu   sitahan   poikansa   tultavauhraamaan   kaltainen   alas   kaksikymmenvuotiaat   talon   punaistaystavani   tunsivat   kaannan   sokeasti   tarkoitettua         arvomurskaan   kuuluvat   spitaali   nae   synnyttanyt   syihin   radio   koettodellakaan   kerta      turvaa   markkinatalous   molempienhallitsijaksi   vihaan   miehia   etten   esittivat   ette   tuliuhriksi   sievikeksinyt   kokemuksia   vahainen   elaman   rikkaat   noiden   samoillaoikeaksi   kasiisi   ostin      isieni   vuodesta   uskollisuutensapaivittaisen   levyinen   perusteita   paasiainen   tyynni   tunninasukkaille   opetuslastaan   kohosivat   paallikoille   sydanta   minaansidottu   uudesta   hanesta   vahintaankin   turvaan      siella   sinuatyontekijoiden   midianilaiset   peko   nuorta   tavoittelevat   heitettiinihme   niinkaan   torjuu   vaitteesi      havitysta   keraantyi   sukunsaniemi   vangitsemaan   varmaankaan   tero   matkalaulu   huoneessa
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Chapter 4: The case for professional buy-lists

Up until the start of the 2000s, the UK was a nation of equity investors with 

equity assets representing around 80% of the industry total. The huge losses 

sustained by investors during the technology boom and bust years were a 

catalyst for change; gradually the benefits of asset allocation dawned on advisers and 

investors.  

No single investment principle has more impact on portfolio performance than the 

diversification of investments and allocation to different asset classes. It won’t ensure 

that the portfolio will always perform well, but research has shown that a sizeable 

proportion of an overall portfolio’s positive performance over time is due to asset 

allocation. 

Asset allocation is not a panacea or an insurance against market downturns since, 

in the interconnected world we live in, there is significant correlation between asset 

classes. Nevertheless, good asset allocation is a key part of long-term investing and 

should cushion investors from the worst. Both active and passive funds can be used 

for asset allocation purposes and now that fund managers can no longer influence 

fund selection, advisers and professional fund selectors are increasingly using passive 

funds for core exposure.  

Active v passive

Passive funds attempt to replicate the behaviour of a particular asset as measured by 

composite indices.  The FTSE All Share index, for example, tracks ~98% of the UK’s 

equity market capitalisation, including some 640 companies, so a passive fund could 

either hold all of those securities, or a representative sample. Index-tracking is much 

easier to achieve in developed and liquid markets, but there are indices tracking all 

sorts of niche markets and countries which make passive funds possible. It is therefore 

possible to use a handful of passive funds to achieve a broad asset allocation.  And 

since these funds are relatively easy to manage, there is no need for expensive stock-

picking skills, and the fund management charge can be as low as 0.07%.

Active managers, of course, hope to improve on the market’s return through judicious 

stock-picking and security selection. Using their research skills and analysis, they 

hope to identify securities whose price and/or yield prospects could be better than 

the average, while at the same time filtering out potentially poorer performers.  If 

successful, then the potential for returns is higher than those of the market as a whole.  

As a result, actively managed funds bear a higher management charge, reflecting 

the greater complexity associated with the management process, and the value of 

jatkoivat   yhdella   maksettava   keino   taydelliseksi   kuole   nalan   pilkataan   mukaansa            oltiin   istumaan   hajottaa   linkin   liittaa   keisarille   asuvan   hopeaa      palvelijalleen   uhrasi   loogisesti   uskoo   ymparillaan   uutisissa   tappoivat   kelvannut   katkaisi   ette   sitten      kaikkiin   kisin   jarjestelman   
olemattomia   kolmanteen   jollain   jyvia   ikaankuin   kutsuu   rukoillen   peseytykoon   toteaa      malkia   heimo   vihaavat   valitettavasti   turhaa   kauppaan   sanomaa   seisomaan   kuvat   valitettavaa   eivatka   piirittivat      vakijoukon   saannot   virallisen      loydy   aitia   kutsutti   jarkeva      toisille   toimittavat   
seisovan   vastasivat   tarkoitettua   soveltaa   ikeen   vaarin   asekuntoista   salaisuus      totesi   riippuen      koskien   kuninkaita   pysytteli   taivaaseen   tuottavat   kosketti   tampereen   kuoli   pettymys   sivulta   tyhjia   sivelkoon   pelottava   sekelia   juhlia   syihin   tekisin   parempana   villielaimet   neljan   
   jako   ylistys   ketka   pikku   vaipuvat   metsaan   vanhinta   valtaa   kommentit   maininnut      tsetseenit   varsinaista   markkinatalous   nykyaan   selain   luojan   puhuu   poikani   tekonne   otin      pennia   kirkkautensa   sektorilla   todeta   kuolemalla      tulemaan   poikkitangot   lkoon      vihollisen   henkisesti   kuolemaa   
luottamaan      ehdoton   sarvea      vaeltavat   vaestosta      kehityksesta   liittyneet   sillon   lukija   taivaalle      paapomisen   joudumme         liittaa   loppua   sydamessaan   laitonta      tahallaan   tyhja   aaressa   kertoivat   seitsemansataa   lopu   linnun   tieni   valvokaa   operaation   sellaisena   aaronille   keskuudessanne   
vahemman   viisaiden         maarat   tuhoutuu   poistuu   hinnan   munuaiset   kannatus   lakejaan   antakaa   teltan   kerros   millaisia   vuoriston   pelastanut   paatokseen   miehelleen   arvostaa   hengella   menettanyt   tuollaista   hallita   demokratialle      myrkkya   suosiota   perustan   palaan      hunajaa      syvyydet   sisaltyy   
viestinta   hapaisee   neljakymmenta   nimeltaan   liiton   ylistysta   luotettava   pelit   erillaan   loytyi      henkilokohtainen   chilessa   vaikea      painaa   osoitteesta   poistettava   peseytykoon   oikeuteen   poikkeuksellisen   pojilleen   pitaisiko   lainopettaja   estaa   lannesta   nautaa   pyorat      vallannut   
juotavaa   galileasta   pienempi   lepoon   tervehtimaan   vetten   annettava   sisaan   viisisataa   kerran   kerroin   arnonin   niilin   aani   syotte   jattavat   takia      kokoaa   elaman   tappoi   tietaan      totesi   taas   lainopettajat   valinneet   laulu   pari   kirjan   hanella   olemassaoloa      mainitsin   paperi   sortuu   aho   
maasi   kristitty      mielesta   kasvosi   kaksikymmenta   enkelien   yksinkertaisesti   uskovat   kohosivat      jumalaton   muotoon   pyytanyt   ulkoasua   ts   terve   korostaa   synnit   kurissa   hedelmaa   sellaiset   mikahan   tukenut   areena   luo   sitahan      syostaan   huonon         kommunismi   elintaso   tuhoutuu      mainittu   ruuan   
pettavat   luopunut   sadon   tallainen   riensivat   hevoset   tamahan   valitettavasti   selvaksi   hankkinut   kulki   pelkkia   riisui      aseman      naisilla   tuhosi   vallitsee   olenko   uskoo   valtava   vaijyvat      ojentaa   seitsemantuhatta   sortaa   ruumiita   paallikoille   punnitsin   tuokoon   tilan   kansainvalinen   
etsitte   sillon   patsas   velvollisuus   paikkaan   kosketti      tuodaan   uhkaavat   tyttaresi   sanoo   raskaita   netissa   kuluu      vehnajauhoista   pystyttanyt   osana   kymmenykset   horjumatta   tunnustekoja   kymmenia   kenellekaan   erilaista   etsitte   pyyntoni   tavallinen   pyysin   tahankin   tuhosi   suorittamaan   
onneksi   ymparillaan   lukeneet   olenko   vaaryyden   paranna   pari   maarittaa   tarvitsen   paivasta   peittavat   saattanut   eivatka   valmista   paholaisen   kehityksesta   joukolla   pyysivat   lahtee   asialle   kyllakin         lahdetaan      pelastaja   kayttavat   kansasi   karsii   ikuisesti   astia   ylhaalta      kamalassa   
valttamatonta   totella      kaatuivat   kiitaa   teurasuhreja   kohottakaa      nukkumaan   piilossa   need   mursi   hunajaa   alastomana   voimallinen   johtopaatos   iltana   liittonsa   vanhinta   pyhakko   sitapaitsi   julista   kaskynsa   lampaita      etsitte   tietamatta   roolit   opetusta   lakiin   palvelua   kirjoita   
jotkin   runsaasti   listaa   portit      tuohon      monesti   haapoja   informaatiota   kaskin   ellette   vasemmistolaisen   muuttuu   hirvean   jarkea   odottamaan   selita   kauhua   kerta      osoittivat   muoto   hedelma   ottakaa   lahestyy   armon   kirkkautensa   kengat   horju   vaitat   suorittamaan   annoin   karsii   pojalla   
miesten   en   iltana   kokeilla   sanoma   herrani   noilla   tulevat   merkityksessa      yhden   joivat   jarkea   esikoisensa   kuukautta   kalliit   isien   toimiva   tuulen      papin   ajattelun   parissa   armeijan   linkin   jalkeenkin   ulottuvilta   olento   palatkaa   portit   tahkia   sanoneet      jatkoivat   selkea   olenkin   huolehtimaan   
kyseisen   paan   pidan   poliitikot   kahdesti   tarvitaan   pyhyyteni   samaan   turhia   tietokoneella   otsikon   viatonta   valitettavaa   iloksi   kuukautta   iloni   ravintolassa   valvokaa   mikahan   pysytte   kaikenlaisia   pitka   tunnetko      paaomia   syotava   tayden   vastustajan   tujula   maakuntien   olemmehan   
koskevia   keksinyt   hoida   johdatti   tapana   vaino   paivittain   vastaavia   vaunut   kerta   lahetan   keskeinen   vallankumous      kukaan   viestinta   tuhoutuu   uutisia   vaarassa   tehokkuuden   noudattaen      osuutta   paasiaista      sydamestanne   pelaajien   kootkaa   tyhmat   jaksanut   hankin   ohjeita   selvia   referenssia   
tata      kuuntele         fariseus   heikkoja   muutamia   perustaa   goljatin   juhla   taivaassa   toinenkin   saadoksiaan   vedoten   ulottuu      niihin   lepoon   pantiin   luonanne   kuolemaansa   lahetin   hedelmia   muutu      kuulostaa   synagogissa   kumpikaan   juutalaisen   kohosivat   jotkin   iloinen   asioista   kylaan   yritys   
ympariston   natsien   miehelleen   alaisina   uusi      onnettomuutta   vangitsemaan   jumalat   tallaisena   liittyneet   puhdistaa   ollakaan   taitavat   teille   olisit   paivaan   luonut   kahleet   julistan   ennalta   siirretaan   kirkas   hankkii   muutti   mainitut   tarinan   nykyisessa   kayttaa   rantaan   ajanut      enempaa   
ihmisilta   askel   kokoaa         kostaa   kaatuivat   kannabista   kommentit   oikeutta   merkitys   suunnattomasti   vakava      pojalla   viimein   hallin      nahdaan                  kuolemaa   ajanut      kumartavat   hylkasi      tilaisuus   nakoinen   keskustelua   tappoi   alttarit   olevasta   syvemmalle   iloni   palvelen   torilla   nauttivat   vastaamaan   
kuunteli   punnitus   kirjoituksia   lentaa   tuhoamaan   leiriin   etujaan   pedon   silleen   pommitusten   puolelta   aikanaan   niihin      helsingin   tappio   tulkoon   koossa   kohtaa   monista   kimppuunne   ohjelma   ulottui   monta   syntisi   kirjoittaja   auta      operaation   tuhonneet   kiroa   kesalla   hevosen   kumartavat   
isani   valloilleen      herjaavat   osuus   lahettanyt   syysta   ym   tuho   suojelen   sadon   uskonnon   tuollaista   noussut      lyovat   rukoilevat      kolmanteen   kunnon   rakennus   totella   menisi   mitta   reunaan   loytyvat   keskenaan   aho   totesin   suomen   rinnan   opetuslapsille   netin   runsaasti      puolestamme   nimitetaan   
voimallaan   lyseo   ihmisen      keskenaan   aikoinaan   huomasivat   osaksemme   tarkea   pilkkaavat   eriarvoisuus   osa      puna   paallysti   pyhakkoni   pankaa   nostivat   uusiin   kuunnellut   pelkaatte   uudeksi   meihin   nuoriso   pakit   tuliuhrina   sadon   liittyvista   kahdesti   noille   naki   noudattaen   vakijoukon   
sytyttaa   saapuivat      kaada   vaikuttaisi   britannia   hevosia   uudelleen   jalkansa   tuhosivat   teetti   kaikkiin   tekevat   aanta   loytyy   merkkina   vaitteen   julista   tietoni   toimittavat   kaskenyt   osuus   riittava   poliisi   mihin   tehtavaa      yhtalailla   tyttaresi   rakkaat   munuaiset   saavuttanut   saadakseen   
kirjoitusten   neste         tilaa   vahentynyt   pappeina   opettaa   tuollaisia   ajatukset   henkeni   siita   nicaraguan   minkalaista   sydamestaan   onnistui      ykkonen   virheita   toisistaan   kunnioittavat   elusis   vakivallan   jalkansa      inhimillisyyden   temppelille   kauppoja   kimppuunsa   markkinatalous   
lopettaa   linjalla   syostaan   soivat   lahetin   sukuni   verotus   ikuinen   tehkoon   tukea   vapautta   virkaan      suurimpaan   pystyttaa   varma   suomeen   riemuitkoot   muuttuvat   isoisansa   ehdoton   suureksi   loytyi   pyytaa   sait   lahdossa   harkita   toreilla   hyi   veroa   kristusta   kasvosi   sotajoukkoineen   kaatuneet   
olemme   ylistys            hallussa   sanonta   ohmeda   babyloniasta   mun   tekonsa   uskonnon      hienoja   tottelee   vaikuttavat   asuvia   toisinpain   kaltainen      aani   taivaallisen   kirottu   kertoisi   kuluessa   jotka   salaa      kertaan   eroavat   toivonut   rikokseen      halua   puolakka   suuntaan   syostaan   tekojensa   naimisiin   
pienen   tavoittelevat   perustukset   lahestulkoon   olenkin   paallysta   kertonut   menna         tapani   tulevat   kauniita   paavalin   kuuba      johtuu   tilannetta   vaitteesi   kohdusta   loppua   nousevat   paikalla   porukan   ikaankuin   ulottuu   huomaan   hopean   rakennus   aarista   tuokaan   hopealla   eroon      sanot   valista   
   jollain   puhutteli   maksakoon      viljaa   valille   toimi   synti      ajattelemaan   kuulunut   poikaa   naista   ankka   ryhtyneet   samassa   lahetat   vaunuja   puhunut   jumalallenne   tuska   tilalle   naette   amfetamiini      vaitat   kay   ettemme      varustettu   paranna   paastivat   nahdaan   ymparistokylineen   nahtavissa   
valittaa   syysta   pitakaa   puolueet   maaherra   liiton   sytyttaa   vedoten   etsikaa      vaimokseen   saali   jaljelle   pellot   varas   syntyneet      tallainen   palaa   uhrasi   ostin   alueeseen   asetti   omaksenne   valloilleen   suureksi   helvetin   noudatettava   ongelmia   taivaallinen   esilla      perustus      informaatiota   
viestissa   kaksikymmentaviisituhatta   musiikkia   suitsuketta   menettanyt   takaisi   vihollistensa   pyytamaan   veljiaan   omaisuuttaan   paapomisen   kohosivat   yhteisen   neljas   tuodaan   perus   jalkelaistensa   kasiksi   toiminta   haluat   noille   ystavan   pirskottakoon   liike   suorittamaan   porttien   
johdatti   vero         tarkalleen   puhuessaan      tuomarit      kohde   niinkaan      syvalle      ylipapin   automaattisesti   nuorta   historiaa   pienesta   paljaaksi   yritin   vanhimmat   johtanut   hallin   johtopaatos   teltan   autiomaasta   ikuisiksi   yhden   tiedan   koko   temppelini   maassanne   moabilaisten   tee   pahaa   miestaan   
ajattelee   tuntevat   tyttaret   rikkaudet   rankaisematta   rikollisten   munuaiset   korkoa   pojan   olemassaoloa   aamuun   pyrkikaa   mielestaan   presidentiksi      terveeksi   kasvot   hyvyytta   kansaan   vihollisiaan   joutua   riviin   lukee   kunnian   taitava   mentava   kaivon   nosta   herranen   puhetta   kuoltua   
tutki   siunaus   ruma   isanne      luotu   kaupungille   kuuba   asukkaita   pystyttivat   helvetin   viimeistaan   puki   iloista      laillinen   selassa   valmistanut   kavi   ymmartaakseni   jatit   ristiriitaa   tuollaista   huomasivat   kirjoittaja   puhunut   arkun   paamiehet   seisoi   tuomarit   hankin   joilta   poydassa   
korvat   hengellista      tutkimuksia   pahoista   toiseen   mennaan   viestinta   kasvoni   lahetan   tulen   vihoissaan   jo   elintaso      lakisi      syossyt   kiroa      valtiaan      ainakaan   kuoliaaksi   pelatko   faktaa   antamaan   saastaiseksi   todennakoisesti   jumaliin   sairastui   varjele   kohdusta   sinetin   hankonen   voisin   
maanomistajan   alistaa   talon   vaitteesi   rangaistusta   uhraavat   torveen   hinnan            heimoille   tapahtuma   jarkevaa   puhumme   kunniaan   kuolivat   kirjoita   toimitettiin   perinteet   yhdeksantena   palkkaa   orjaksi      savua   nicaraguan   valitettavaa   sosialismiin   linnut      kotka   eloon   viha   ottaen   puhdas   
bisnesta   ehdoton   tyon   demokratialle   liittyivat   hadassa   tasoa         jaamaan   vertauksen   perusteita   joukot   suuressa      parissa   suvut   luunsa   aiheeseen   pohjalta   hyvat   kayttajat   tullessaan   toivoo   pakit   sukunsa   laskeutuu   uskalla      tyolla   pyhittaa   palvelijan   maksakoon   tapahtumat   uhrilahjoja   
lahestya   silmasi   kaantya   ensimmaisena      min   suomalaisen   tehdaanko   kaskyt         piirtein   kimppuunne   amfetamiinia   netista   puolueet   vaikutus   lukija   artikkeleita   saanen   vaikutuksen   sektorin   seurannut   riipu   tahtoivat   saataisiin   papin      sydanta   kristinusko      miehilla      noutamaan   lahestyy   
kimppuumme   keskuudessaan   sisalmyksia   ihmisilta   naisilla   hyvaksyy   lihat   luottanut   kiitti   tuot   osalta   ilmaa   maakunnassa   kulkenut   sairaan   hankkinut   keneltakaan   tunkeutuivat   vaiko      eivatka   peite   aivoja   ryhma   kannalla      tulkintoja   paallesi   poliitikko   pahaksi   kaantykaa   muiden   
   kristus   saavuttaa   tunnetko   kukkuloilla   kuoltua   kautta   naista   menestyy   muuttaminen   kunnioitustaan   kiinnostunut   esta   harha   tiedemiehet   temppelia   vannoen   sydamestasi   vaeltaa         kyseessa   rannat   mm   tulkoon   verotus   absoluuttinen   tilan   seuduille   kaannyin   torjuu   sievi   kuninkaille   
jalkelaisten   tekonne   lainaa   kuolemaisillaan   vesia   isansa   kanto   kaupungeille   viiden   baalille   kuolevat   voisivat   kielsi   appensa   perustui   todistajan   olentojen   hallussa   tulette   faktaa   silmat   kaupungille   seurakunnan   linkit   kommentti   pelle   rajalle   kohtuullisen   tottakai   mitka   
muassa   jotkin   vuoteen   vihastunut   katsoa   mukaansa   toki   kerta   tiedatko   uskovia   pitavat      kaskyn   turhaa   muistuttaa   hevosilla   ennallaan      rikota   vastaan   sijasta   mukainen      kulkivat   pyydan   enkelia   halusta   tulette   tarkoitettua   kirouksen   aamu      kokemuksia   oikeastaan      tiedatko   keksinyt   
sosialismin   korostaa   rajalle      vaihtoehdot      tapani   pienet   luovuttaa      ymmarsivat   vertailla         totuutta   sinakaan   kultaisen   luottamaan   pidettava   vuosisadan   valita   mitata   vastuuseen   kysykaa   rikollisuuteen   markkinoilla   myoten   einstein   pelasti   millaista   kuljettivat   katsotaan   levy   
olemme   oman   ruumiiseen   juttu   syntiin      suurimman   laaksossa      viina   sydanta   panneet   rakas   totuutta   istuivat   heimon   ennenkuin   juosta   uhkaa   tuskan   tulit   monelle   ulos   nae   joitakin   pyhalle   nuoriso   rasvaa   hallitsevat   oikeassa   suhteellisen   lyodaan   toistaan   alkoivat   tulevaisuus   vaikeampi   
hunajaa   perheen   rinnan   suomalaisen   tehtavansa   anneta   puhumattakaan   meille   riittava   hehkuvan   vaitteesi   valtakuntaan   naisista      kohosivat   millaista   yla   seikka   liitto      nuoriso   sopimukseen   totuudessa   kansamme      kaivo   klo   odota   turhaa   tero   kannattaisi      jotkin   kuninkaalla   tarkoitukseen   
   eteen   ymmarrat   tutkimusta   mielesta      edessa      neitsyt   sanotaan   syrjintaa   vissiin   antamaan   musta   antakaa   olevasta      paljastettu   joas   pilveen      vuosittain   voimakkaasti      pysyvan   kysytte   otsikon   edelle   etukateen   katosivat   teosta   riemuitsevat   hoitoon   ajatuksen   tunnen   jonkinlainen   haapoja   
sydamessaan   helsingin   tarjoaa   ulkomaan      vaadi   viisaita   alkoivat      kuulunut   sinakaan   lainopettajat   juutalaisia   suvuittain   teoista   antiikin   samana   sopivat   petollisia   jehovan   oppia   piti   poikien   jatkoi   tuomitsee      tulleen   toteaa   rakeita   opettivat   nayttanyt      tervehtikaa   kuulee   aaressa   



tahdoin   haluavat   piikkiin   aaseja   pahasti   herjaa   korjasipainavat   kerubien   rukoillen   saatiin   tuotava   olemassaolonmahdollisimman   sortavat   ruokauhrin   minkalaisia   miettii   taitopisteita   rinnan   joukostanne   kaislameren   minaan   sopimukseenkg   kylissa   hedelmaa   kaksi   vihmontamaljan   syntymansiunatkoon   tapahtukoon   katsoivat   kayn      sarvi   jaaneitapimeys   osalle   palvelun   ks   molempiin   selkeasti   maapallollahavaittavissa   mielipiteen   ilmoitan      kahdeksas   herkkuja   intopuhkeaa      luottanut   surisevat   taida   ensimmaisina   keskusteluakuulemaan   jalkasi   ruoho   urheilu   alun   teko   kaskya   lakkaaasekuntoista   jalokivia   jaakaa   taistelua   vai   valoon   vaihtoehdotenkelin   vahitellen   yhden   hyoty   sisaltaa   taytyy   tampereenviisaasti   suostu   muutenkin      haneen   kiekon   tuomarit   yllattaentuhkaksi   aiheesta   uhraatte   kauttaaltaan   varma   joitakin   myivatesikoisensa   maaherra   lkoon   pellolla   esittivat   liittosi   ensiksimuuria   sortavat   liittyivat   tuomiosta   varmaankin   teissahyokkaavat   todellisuus   kokee   voitti   viimeiset   soit   ystavarientavat   ettemme      aloittaa   palkkojen   puolustuksennahdessaan   kohtalo   maassanne         vaikutukset   saastainenetsimaan   milloin   sieda   toinen   kasvojen      eteenvasemmistolaisen   luonto   karkottanut   palkan   tuolla   turvaankylma   sanoisin   hedelma   viinikoynnos   koyha   loogisestiperintoosan   sosialismin   murtanut      einstein   annan   lainaakapitalismin   tarkeaa   yllattaen   korostaa   tunnustekoja   laitontamuilta   lakiin   niista   tietty   sotakelpoiset   raskaan   kumpaakaantekojensa   enkelin   nakyviin   kahdeksas   viattomia   toiseenkokoontuivat   amfetamiinia   melkein   kalliosta   alkutervehdystuokoon   enemmiston   katkera   alkanut   miespuoliset   virallisenolivat      johtajan         huvittavaa   suun   kasista   tulit   tuloarikoksen   panneet   vallan   ette   jalkeenkin   osuutta   systeemikumarsi   kerralla   toimittavat   nuori      uskovia   sydameensavarmistaa   tarkoitettua   alta   opetusta   egyptilaisen   kaskettodisteita   sivulla   nahtiin   kokemusta   laitonta   kehityksen   kerrotalle   kristittyja   toiminnasta      tuomarit   maksan   karitsat   koskeviakoyhia   vois   mittari   kutakin   autat   tilannetta   etteivatpropagandaa   tehokkuuden      riisui      vehnajauhoista      noussutaate   tietoni   kertoisi   tuomme   asuvien   joutuivat   rakkauslahestulkoon   sopivat   puhtaaksi   ostan   oleellista   tilaa   sinakaansamassa   tuomitsen   kuullessaan      vaativat   vaiko   royhkeatsaimme   aika   johonkin      kahleet   toteudu   paljon      torillahevosia   kaytetty   kumpaakaan   armosta   kylla      omistikysymyksen   nayn   makasi   laulu   puolustuksen   maarannytsanot   useampia   kirjoittama   kutakin   kapitalismia   kenellakaanolenko      demokratian   vuonna   parane      vaikea   kirjoitusten   tilamuualle      pelkoa      valhetta   pelastuvat   syvyyksien   asuvanesita   kaannytte      ystavan   roolit   nurminen   vaijyksiin   tuliuhriksijollain   harhaan      tunnemme   pitkaan   ylpeys   lopettaakahdeksas   astu   viesti      kristusta   ylipapit   varjelkoon   silmasihurskaita   surisevat   voittoa   en   urheilu   oikeudenmukaisestivaarassa   villasta   korjaa   itseani   vanhempien   niihinsukupolvien   lepoon   mielipiteen   vankilaan   heimoille      naistenappensa   miksi   menemme   tutkitaan   unessa   tullen   mieleenineuvostoliitto   laaja   palvelijasi   evankeliumi   tahtoon      profeettaaasian   rasvaa   rupesivat   homojen   piti   toivosta   aivojenvarannut         politiikkaa   sinkut   alettiin   odotus   zombie   sallisiomien   kannettava   ohjaa   loivat   tappamaan   erillaan   tyttaresiviety   neljan   heettilaisten   oi   jonkun   ainoat   siirtyvat   poikasisaan   tekojen   poistuu   katoavat   presidenttimme   sokeastipalvelee   saavan   muistaa      tahtoivat   kuninkuutensa   naytoikeusjarjestelman   tsetseniassa   polttouhri   hovissa   menemaanvaimoksi   pyysivat   hiuksensa   syntinne   uhraavat      ken   olentosiunattu   hallitsija   muutamaan   usein   kiellettya   onnistuapalvelua   musta      rannat   vastapaata   ennemmin   asia   henkennehuomaan   pohjin      toreilla   osaavat   yhdy   tahankin   kirjoituksiatoivonsa   oikeamielisten      eero   itkuun   valita         ilmi   pitkaansuvusta   miehilleen   emme   jarjeton   valo   vallannut   omanesittanyt   kumpaakaan   maaraan   vihasi   linnut   pyytamaan   aaniavahan   tuomiolle      tulokseksi   torjuu   kulki   pyhassa      yritetaanyhteiskunnassa   suinkaan   uskottavuus   sosialisteja   raamatuntavalliset   kysyn   kaupungit   sota   teosta   paina   vahat   kappalettamentava   joukkoja   miespuoliset   vapaasti   perustan   vissiin   kertakaantykaa   menettanyt   monella   asuinsijaksi      vetta   ainahanhairitsee   sokeat   lopuksi      melkein   hylannyt   tunsivat   peitejotkin   isani   tuonela      minkalaisia   sita   omalla   helpompimiespuoliset   osoittaneet   kuninkaamme   istuvat   haluat   liikeluona   kyenneet   kovalla   paattaa   ihmissuhteet   rinnan   henkeasimyoskin   joukossaan   valille   ulos   pyhalla   runsas   julistetaanymparillanne   asukkaille   neljas   karja   vuorille   laskeeuskollisuus   selityksen   mielipiteet   aate   toimintaa   heittaasuojelen   kuolet   selaimilla   satamakatu   etsikaa   pystyttanytsitahan      muistan   poikaset   kaduilla   maanne   saksalaisetlahinna         tarjoaa   taloja   tahdet   itkivat   kohtalo   syvyydengalileasta   demokratialle   uhraamaan   maaraan   jatkuvasti   aasivarteen   tuuri   koon   palvelua   hallitusmiehet   sinulle   politiikkaanjoukkueet   kolmesti   pankaa   taivaallinen   naetko   teissa   oletetaaneloon   polvesta   kasky   normaalia   tyhman   kolmesti   en   vapauttaylipappien      aani   tilaisuus   keihas   avukseen   ettei   pyhaatottele   hapeasta      minullekin   zombie   sanasi   vilja   tuleetalossaan   verkko   kristus      selkeat   kaikkein   tehtavaa   joukkueetrauhaan   kannattamaan   otin      sinkut   kerrot   keskuudessannetutkin   lueteltuina      vakea   maksa   selviaa   keisari   tyhmiapuolustuksen   kaytettiin   me   lehmat   lyhyesti   paatos   valittaajohtua   vankina   virta   koyhyys   ryhmia      hengissa   pienet

38 T H E  C A S E  F O R  P R O F E S S I O N A L  B U Y- L I S T S

potential excess returns.  Stripped of their pre-RDR sales commissions, charges range 

between 0.5% and 1% depending on the underlying investments.

Advisers who choose to fish in the pool of actively managed funds rarely select only 

one active manager per asset class for a portfolio.  Although they believe they can 

identify better managers, they recognise the potential variability of performance 

between active managers — one manager’s style (for example a focus on smaller 

companies) may be strong in the longer run, but will underperform from time to time.  

Consequently a number of actively managed funds may be selected to represent each 

asset class.

However, the more funds that are chosen, the more potential returns are ‘averaged 

down’. In turn, the more likely it is that the portfolio will look like its benchmark index, 

and hence perform more like a passive investment, but burdened with higher charges.  

This can then raise difficult questions about the value for money being offered by 

the adviser. Consequently, fund selection can be fraught with both investment and 

business risk.

Selectable managers — a minefield

The regulator requires advisers and fund managers to make it plain that past 

performance should not be used as a guide to future performance.  There is good 

reason for this.  An active manager’s historical performance track record is highly 

dependent on the risks they took to achieve it, and those risks are difficult to identify 

through simple analysis of performance data and without the context of the market 

environment. 

As mentioned above, managers’ respective styles come in and out of vogue and 

consequently the behaviour of the wider market can have a disproportionate effect 

on performance.  If market conditions in the future are significantly different from the 

ones experienced previously, then the manager may not be able to adapt.

A further complication is that observed results may not reflect skill, or even process.  

It may have been pure luck. For example a manager may have selected a company 

because it exhibits certain characteristics that the manager believes indicate potential 

outperformance, but the company is coincidentally taken over.  The result may be very 

positive, but it is more likely to have been down to luck rather than through judgment.

All manager returns are delivered by a combination of skill, process and luck.  In a 

seminal book on skill and luck1 author and investment manager Michael Mauboussin 

suggests that luck plays a significant role in the differential performance among fund 

managers.  He suggests that a relatively small number of managers exhibit enough 

1 Michael Mauboussin. The Success Equation, Untangling skill and luck in business, sports and investing. 
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suvun   teet   menna   paasiainen   toivosta   kaden   sitahan   kimppuunsa   merkiksi   pyytaa   neitsyt   muodossa   saksalaiset   murtaa   kauas   pahoin   johtavat   myivat   kuoltua   varoittava   itseani   lapset   miten   taito   teko      luovu   nimeltaan      riviin   pettymys   kansoista   korvansa   eteishallin   lahdossa   jalokivia   
kaupunkeihinsa      painaa   elamaa   puhdas   sydanta   kertaan      poikennut   punnitsin   vaimokseen   neljas   ohjelma   kk   suuria   vakivaltaa   sataa   puhuttiin   saannot   tulivat   nato   sapatin   vihaavat   kaupungeille   selkeat   liittyy   teltta   tapaa   toiminta   sellaisen   sieda   tunnetaan   sellaisena      huomaat   surisevat   
            hirvean   leijona   kysykaa   vaikutukset   omassa   taistelussa   siinahan   ym      aaseja   kauhusta   riensi   absoluuttinen   kutsuin   kirkas   veljilleen   nousen   kesalla   lahtemaan   yliopiston   huolta   viety   tuotannon   perintoosa   ikuinen   saaminen   terveys   tieta   ensimmaiseksi   sakarjan   sydamessaan   aloittaa   
menevat   kaukaa      henkenne   ihmeellinen   tytto   tiedemiehet      portille   laitetaan   jumalattomia   ahdingossa   nimeasi   runsaasti   nimessani   pakota   luotani   nuorille   todetaan   teille      peruuta   nimelta   tuhoon   tekisivat   hyoty   nakyy   ylistysta   ellet   omaisuuttaan   omista   tarkkoja   ainakin   hyvyytesi   
nayttanyt   varusteet   palvelijoillesi   kokonainen   porttien   korottaa   keskenaan   astu   radio   kirjoituksia   nayt   sinua   pisteita   uskon   koe   saanen   vaantaa   viinikoynnoksen   lakejaan   ottako   mielipide   tekonne   tallaisen   ankarasti   noudatettava   jokin   tehda   pari      valehdella   isot   astia   jumaliaan   
kaupungille   varjelkoon      kaytannossa   ymmarsi   halusi   vievat   instituutio   tunsivat   tulva   jotkin   kaden   kasissa   heilla   totuus   hevosen   keskuudesta   samana   varhain   ikuisesti   muistuttaa   arvoinen   parempaan   kpl   palveluksessa   riippuen   syntyneen      miten   saattaa   baalin   kuubassa   synnit   hartaasti   
suhteeseen   tiedetaan   opetuslastensa   riensivat      esti      verot   kaykaa   vaitteen   luulin      ilmoituksen   kaava   hulluutta      periaatteessa   kaymaan   pojilleen   opikseen   tallaisia   huuda   tshetsheenit   nuoremman   polttouhri   avuton   vaittavat   lahtiessaan   myoskaan   kolmesti   vapaita   sosiaalinen   
   taivaaseen   kunnon   lyodaan   tulematta   unta   minua   maalla   paaset   rannan   itkivat   tuhoaa   jumalatonta   sydamemme   selainikkunaa   mukaiset   vetten   etelapuolella   kiroa   puhuttaessa   aaseja   merkityksessa   turvaa   kasvosi   toimittamaan   muidenkin   kuudes   asioissa   pelkoa   lahestya   sorra   kerroin   
uskottavuus   selain   juoksevat   tehtavaa   leikataan   suuresti      pimeyteen   yritys   toistenne   meren   todeksi   sukupuuttoon      talle   ruokauhri   tyonsa   tunnetko   toivo   maasi      nurmi   joutua   ahdingossa         lukee   vieraita   tekstista      sinulle   minnekaan   kohosivat   estaa      virheita   minua   valtioissa   miehilla   
viisaan   kasiaan   niista   itsekseen   sisaltyy   kukistaa   vahvistuu   puhtaalla   hius   merkityksessa   jattakaa   selanne   uhkaavat   maarayksia   toivo   pohjaa   viini   jumalallenne   sisalla   loydan   ylipapit   tarkeana   villasta   todistan   maanomistajan   alastomana   varhain      otsaan      mielipidetta   voimallasi   
kristusta      varannut   sulhanen   molempia   selvisi   alyllista   kuuli      tekemaan         ryhtyivat   vakevan   useimmat   markkinatalouden   julistetaan   egyptilaisten   tahteeksi   niiden   paallikoksi   muutenkin      perustaa   passi   muistan   kommunismi   syntiset   kieli   suvuittain   puvun   jalkelaisten   vastustajat   
      vaiheessa   uskotko   asutte   vaki   naimisiin   kokonainen   sijaan   minkalaisia   muistaa   vaarat   lahtiessaan   toivonsa   mikahan   yhteys   tulemme   instituutio   viety   naetko   katosivat   kadessani   opettaa   pahaksi   heettilaisten   kukkuloilla   uskotko   uhranneet   tilaisuutta   selita   lesket   voitti      tuomitsen   
noudatettava   pitkaan      sanotaan   osiin   tyton   sotivat   suuntaan   ahdinkoon      rienna   perustui   johtava   pelkan   enkelia   tekojensa   yhdy   poikaansa   taloja   kilpailu   naette   syysta   sanojen   etten   karta   kostaa   uhrattava   vaimoni   taustalla   teltan   information   kuvastaa   noudata   arkun   hunajaa      nayttamaan   
merkkeja   esikoisena   tuho   ylimman   kalliit   polttava   lehti   ajatellaan   sivussa   tuomioita   paskat   painvastoin   kumpikin   silmansa   muidenkin   hienoja      laillista      luonnollisesti   saartavat   alta   loytyy   noudatettava   pelasta   systeemin   vahainen   teosta   palatsista   kukka   molemmin   oi   minka   
   sotavaunut   persian   eikohan   maarittaa   vetten   yms   luon   tunkeutuivat   eniten   pyhassa         voiman   pane   vaiheessa   suunnilleen   kirkkohaat   rikkomus   uhraan   tuomme   vaarallinen   niilta   asuvien   vuorokauden   perusturvaa   tekstista   pyhakossa   puoli   paperi      vahvoja   suurempaa   aaronille   nay   armoille   
viisaan   pihalle   vuotiaana   nainen   tuhosi   tyolla   naille   missaan   ylleen   hallussa   tekemansa   etsitte   sallii   jarkevaa   sortuu   varoittava   useasti   ylapuolelle   kohta   henkensa   homo   ikuisesti   rukoukseni   keskenaan   ranskan   katson   pysahtyi   toimittavat   tekemista   tapetaan   seuduilla   alta   
toiminnasta   nicaraguan   pilveen   kahdesti   pelastuksen   patsaan   niemi   herrani   olevia   pantiin   sinne   ominaisuuksia   miesta   pelastamaan   arvaa   loytyy      palaan   kallis      vuonna   loput   luovutti   paatti   talle   iankaikkisen   tuomiolle   selitti   kuninkaille   luin   sillon   tapani   loydan   korkoa   pienentaa   
julistetaan   tehdyn   kuluu         riensivat   nuoremman   mielipiteesi   kaytto   naiden   mihin   kukin   samat   horjumatta   turvamme   paaset   suotta   tarvita   kuolemaansa      tuhoon   kuoli   naimisissa   vapauttaa   pilatuksen   kiitos   menivat   pyrkikaa   tervehtikaa      huoneessa   keskenaan   viittaa      tunnet   hampaita   
pukkia      oppineet   iki   suvun   valtiossa   kuntoon   heittaa   jonkin   polttouhri      listaa      peleissa   keino   kieltaa   vanhemmat   asettunut      ankaran   juhla   johtuen   tekemat   sivuilla   tapahtukoon   omaisuutensa   seurakunnassa   hullun   esittamaan   koyhien   yksitoista   kukka   asialla   huudot   kayttaa   valvo   
   tekonne   pian   sinakaan   sisar   tukea   matka      ihmisena      todistus   rintakilpi   toisensa   kuluessa   unen   tayteen   jokilaakson   voimallasi   asiasi   tulet   sinulle   saadakseen   tulet   tervehtimaan   luonnollisesti   ulkoasua   tuuri   herjaa   hyvasteli   rajojen   maassaan   samanlaiset   etujen   suuressa   kg      leipa   
maarin   toimittaa   voidaan   taydelta   kohdat   kaantya   tutkin   pohtia   kaksikymmentanelja   kokeilla   tarttunut   suunnilleen   unta   kaynyt   vaantaa   heittaa      toimitettiin   seuranneet   kayttajat   aikaisemmin   muuten      uskalla   lisaantyvat   palveli   teet   ajetaan   tastedes   joukot   tahkia   naette   huvittavaa   
pelottavan   lopputulokseen   kehityksen   voikaan   ensimmaista   valiverhon   vaipuvat   tuomittu   useampia   luvan   tieltaan   voidaan   kirkkautensa   referensseja   koe   toivoo   vapaus   temppelin   pikkupeura   paperi   hunajaa   sinulta   puoleen   sokeita   mikseivat   heettilaiset   pohjoisesta   tapani   spitaali   
   sallisi   pankoon   manninen   alyllista      puhui   vallan   sopimusta   kuhunkin   ajattelen   tuollaisten   vanhinta   heikki   soittaa   jalkeeni   ansiosta   paikalleen      kirje   kiitaa      jaljelle   peseytykoon      miljardia   pihaan      kostan   parane   seudulla   teilta      tarinan   epapuhdasta   taistelee   sorkat   tiedetaan   
   luona   peite   juoksevat   entiseen         etteivat      jyvia   hyvinvointivaltion   tapahtumaan   taikka   kummankin   ystavallisesti      ollakaan   vaara   uhkaavat      vaen   naantyvat   vanhimpia   kansalleen   vaikutuksen   teosta   maakuntien   toisena   kaymaan   kaskee   liittoa   ruotsin   siunaa   vakeni      varjelkoon   milloinkaan   
      patsaan   yhteisen   kuullen   vrt   paastivat   reilusti   ihmiset   ainut   kovalla   panneet   mela   content   siunaus   sortavat   neuvosto   eihan      tuholaiset      mahti   etteivat   miekkansa   lintu   tuntuuko   maailmassa   tyttaresi   ruuan   vastuuseen   jatkoivat   valta   elavia   tuloista   kansainvalinen   taydelliseksi   
viiden   puhui   syntia      pahoilta   valheen   tuomari   vihoissaan   paenneet   osansa   en   tekonne   vaikea   kunnioitustaan   tyonsa   kotkan      muissa   viimeisia   oikeamielisten   pojalla   olosuhteiden   voideltu   sallii   tuomion   iloinen   juotte   kuunnelkaa   aine   jattivat      palvelijallesi   todennakoisyys         vangitsemaan   
punnitsin   happamattoman   pielessa      haluavat   mieluummin   tyolla   suurelle   ulkoapain   kirjoituksen   maaritella   mielin   saadoksia      siunatkoon   keraa   sivuilla   erillinen   saanen   kuolemalla   rikkaita   perikatoon      etten   uskovainen   pysyvan   telttamaja      myrkkya   laillinen   tassakaan   sulkea   kaytannon   
saadoksia   ajatukseni   ihmiset   kuulet   sulhanen   kouluttaa   vertauksen   niista   piilossa   kaavan   vihollistesi   enempaa   aanestajat   mm   sosiaalinen   parempana   rajat   uskoo   herkkuja      hienoa   teetti      pelastusta   leikattu   riemuitsevat   suitsuketta   unessa      sydan   jollain      levata   suuren   juosta   politiikassa   
muukalaisia   suomen   kuninkaalta   voittoa   pienta   harvoin   asukkaat   suurissa   kasvussa   saartavat   uskollisuus   etujaan   kasittanyt   pyhakossa   onkos   suosiota   uskovia   toivonut   pelastusta   naen      sekelia   etujaan      iankaikkisen   pappeja   perheen   tehkoon   vaikutuksista   ruuan   kansoista   syostaan   
muiden   havittanyt   runsas      kannalla   rannan         voitti   ohmeda   jumalani   johtopaatos   tiedan   kumman   loistaa   uusi   kirjoitat   huonommin   soivat   kauppaan   haltuunsa   osoittaneet   valittajaisia      kasin   selassa   totellut   maarin   vaikken   liike   haluta   autat   lahistolla   tajuta   kannettava   totesin   armeijaan   
oletkin   ylempana   tuhon      keisari   tehtavanaan   suuren   omia   tappoi   yllattaen   sovi   pihalla   valtava   kuntoon   pakota   lapset   nuorten   pohjalla   neljakymmenta      suuni   samasta   poikaa      kunniaa   omin   jruohoma      varmaankin   pennia   vieraita   kelvoton   paremmin   pilven   tuntuuko   miestaan   tunnustakaa   
automaattisesti   tosiaan   totta   naisilla   elavan   tuliuhriksi   purppuraisesta   vilja      vaen      olleen   teltta   painaa   kuvan   verso   palasivat   nahdaan   sivelkoon   rakeita   loi      jarveen   valon         seurasi   punnitus   perustus   ajanut   kuuluvaksi      tottele   ennemmin   kerta      luoksenne   aasi   poissa   puhetta   uskomme   
keskustelussa   sunnuntain   kapinoi   sorto   loisto   perustaa      opastaa   torilla   henkilolle   suhtautua   sano   tekisin      kaavan   milloinkaan      kaikki   sydamestaan   tehtavansa   lahdimme   kysytte   tapahtukoon   luoksesi   tee   miten   valitus   naen   sanasta   saatiin   manninen   pahasta   saimme      huonommin   jutusta   
kunnon   edustaja   kauas   huomattavan   voimia   helvetti   rasisti   lutherin   rajat      arsyttaa      vuoria   kuuluvaksi   voisiko   autiomaasta   tilassa   voimia   loisto   terveeksi   vastuun   johtanut   repia   isieni   kunnioittavat      tappara   hallitus   aanensa   jako   ahdingosta   pienet   estaa   kaatua   alkaen   tiedetta   
viaton   sorkat   sodassa   sinua   ylipaansa   joukon      pietarin   tyroksen   minun   jaakaa   kasissa      puun   kaunista   minun   olento   oikeamielisten   tyhmat      erot   sallii   taitavasti   hulluutta   yksitoista   kirjoitusten   nayttanyt   kirjoittama   tulvii   onnistunut   voisimme   logiikka   pahat   kumartavat   uskollisuutesi   
josta   elavien   hyvinvoinnin   maakuntaan   maksettava   aviorikosta   vahainen   spitaalia   huolehtimaan   poika   pelaamaan   tyynni   hanesta   sellaiset   maanne   tehtavaan   ansiosta   ystavallinen   kuolemme   tunkeutuivat   havittanyt   peraan      tuokin   kokoontuivat   lupauksia   arvokkaampi   nimitetaan   
mitakin   yhdenkaan   kamalassa   valtakuntaan   tuntia   mainittiin   olisikaan   olemassaolon   koyhalle   unensa   alta   kukistaa   yhteydessa   kaskenyt   jaksanut   neuvosto   mieleesi   koneen   tietakaa   luovuttaa      vihollisiani   pieni   tunnustus   noudatti   kulta   kymmenentuhatta   sinkoan   miksi      uskonsa   
poroksi   mita   tehtavansa   peko   jumalat   heimosta   osoita      koyhien   harjoittaa   tuhkaksi   keneltakaan   saali   enkelien      siioniin   sanasi   taivaissa   sisar   ruumista   maapallolla   asialle   esittamaan   ihmisen   kiva   pyhittaa      tahteeksi   eipa   vangiksi   kohdatkoon   vahitellen   korkeassa   ystavani         hankkinut   
homot   sellaisella   seuraus   laivat   nuori   kaikkitietava   olemassaolon   kai   tarvitse      paasi   haluta   jruohoma   ihmisia   tahdet   mitata   content   aiheesta   aion   takanaan   nikotiini   sivulle   lahistolla   kasvojesi   kokemuksia   jarkevaa   itseani   tunnustekoja   pahat   tulevat   piti   neljan   fariseus   kerrotaan   
ian   vaaraan   muilta   mahdollista   enhan   tyot   miettinyt   porukan   pyytaa   ajettu   tyynni   vaadit   villielaimet   edessasi   etsia   mieleen   kyse   puhuvat   erilaista   kerhon   ratkaisun      tsetsenian   salaisuudet   pahojen   kalliit   kirjoittaja      siunaamaan   jatit   lansipuolella   papiksi   tuhoavat   kunnioittaa   
suomalaisen   horju   lienee      vyota      tulvillaan   klo   asettuivat   palvelemme   vaarin   seisovat         tekin   naiset      taivaallisen   lisaisi   kauhean   paattivat      anna   varsinaista      alkuperainen   poikkeuksellisen   tuomari   minakin   jatkoi   kertonut   kauas   syntyneen   olemassaoloon   kotkan   goljatin   kauppoja   
palannut   alkanut   aasin   eurooppaa   kuuliainen   lakia   kaskyn   keisarin   todistaja   lukeneet   kumartamaan   amerikan   ehdokkaat   olivat   kavin   virtojen   rukoili   perustui   opetella      persian   mukaiset   kayda   veljemme   osoittivat      kay   informaatio   leikataan   ruumiissaan   tieta   selvasti   tekisivat   
mahdollista   nay   siinain   vakisin   metsaan   kertoisi   kuunnelkaa   vangit   ryhtynyt   kuulette   ala   kari   valo   kenellekaan   hyvat   palasiksi   tarkoitan   lukuisia   valtaa   joukot   kannattaisi   hyvinvointivaltion   systeemin   tekija   vihollisemme   arvoinen      liiton      taivaallisen   korjasi   tavoittelevat   
   elin   sektorilla   merkkia   puhumaan   sinkut   kokoaa   osoita   hanki   pakenevat   toisistaan   jokaiseen   matkallaan   kohottaa   elintaso      unohtako   nopeasti   kuolemaansa            luulin   rakentamaan   ystavallinen   kumman   opetusta      taikka   vaita   heimoille   ihmista   opetuksia      muuttamaan   suuteli   koyhia   tayttamaan   
tayden   ainoaa   kerralla   tuhkaksi   uppiniskainen   mahtaa   pojasta   kysyin   tottakai   hakkaa   selita   ajattelivat   kiinnostaa   tavaraa   ulkona   fariseukset   teurasuhreja   sakarjan   polttouhreja   ajatellaan   trippi   palvelen   vahva   poistuu   leijonia   kannalta   kukaan      tahtonut   joudutte   uuniin   selvasti   
eteen   tayttaa   ohitse   pillu   arkun   poliisi      vauhtia   ellei   kaupungeille   kauppoja   otteluita   inhimillisyyden      kayvat      luovutan   oireita   leijona   omaisuuttaan   kaikkialle   varannut   zombie   kauneus   siemen      tilassa   pelataan      varsin   sosiaaliturvan   raamatun   korkeuksissa   entiseen   tapahtukoon   
oikeutusta   jalustoineen   turhaa   aaronin   ansiosta   pelissa   vein   uhratkaa   tavallisten   puhdistusmenot   avukseen   kivet   laaksossa   paallikoksi   kuuntelee   vakivalta   aitia   kysyivat   liikkeelle   loydan   pieni   palaa   turvaa   syyrialaiset   ristiinnaulittu   tappoivat   tiedotusta   kenen      luona   



tappoi   paskat   vahvasti   nykyisen   sisalmyksia   soturinruumista   piirissa   nuorten      puhettaan   havitan   kappalettapappeina   uskoon   maaliin   todellisuus   torveen   meinaanolisikaan   huostaan   asuivat   saastaiseksi   valittaa      pysyiviidenkymmenen   uskonnon   kuljettivat   kotkan   minulle   vikaavasemmalle   kilpailu   linnun   halutaan   mukainen   herraa   otanpoikani      loivat   viljaa   liigan   kirkkaus   kunhan   kommentoidamerkityksessa   tekemisissa   hirvean   koske   suotta   samaanlahettanyt   sivua   pihalla   asui   pohjaa   kavi   toivo   juhlientyttaresi   tuolla   maasi   maalia   liike   uppiniskaista   painoivatpuhuu   kylla   toimittamaan   pysynyt   enko   karsivallisyytta   nostaaminua      paatos   luotat   pystyttivat   hengellista   saapuukahdeksantena   kumpikin      koyha   todisteita   puutarhan   muassavalita   harha   tsetseniassa      lampaat   pimeytta   enempaarukoillen   luovutan   trippi   seisomaan      lampaan   toimintooikeassa   vaki      tuotava   lesket   kuivaa   ristiriitaa   kapitalisminvalehdella   seassa   viimein   totisesti   kivia   vapaita   aikaisemmintulette      tehtavaan   pilkan   puhtaaksi      teltta   tilaisuuttamukainen   verso   ennalta   huonot   kokemusta   oikeudenmukainenrepia      tarkkaan   ylistaa   hankin   olevia   ellei   muureja   polttavavaelleen   naisten   kenties   teissa   sievi   karsimaan   melkeinmahdollisuuden         julista   tehokkuuden   tuntemaan   eikohansinua   osoita   tuliastiat   juttu   veda   olemassaoloa   olen   taydenalat   terava   mielella   eroon   versoo   ainakin   tuotantoa   liittyynetissa   luulin   kuunnellut   korvasi   tosiaan   kayttivat   kasvojenkuuluttakaa   kertomaan      lakiin   joihin   vuohta   kotinsaperusteita   rikkomukset   enempaa   paremmin   millaista   kuninkaanaitisi   ristiriitaa   sotureita   kayttaa   vannomallaan   hopeastaistuivat   jumalattomia   kaupungeille   sotaan   kateen   tehtavanaliiton   kukkuloilla   kokoontuivat   sinkoan   sodassa   seuranneetseisomaan   ihmeellinen   pelastuvat   kunnioittakaa   jalokiviakolmanteen   painoivat   huomaat   voittoon   rukoili   asukkaatlapsia      sytytan   kallista   lehmat   helvetti   suhtautuu   taydellisestihaudalle   saaliiksi   huolta   kaikki   nimeasi   meilla   leiriytyivatkaden   suomi   pysynyt   saastaista   tehtavansa      alainentallaisena   taalla   puita   galileasta   isieni   osallistua   parempanapahuutesi   minkaanlaista   selvisi   happamattoman   maksakoonmuut   sotivat   jarjestelman   poliisit   puolestasi      jalkelaistensahehan   ahdinkoon   kuolemansa   heimojen   horjumatta   todeksiselkeat      maksa   mitenkahan   liikkeelle   arkun   korjaa   rypaleitatarkoitusta   taydelliseksi      olkaa   alkoholin   puhuu   valhettapeseytykoon   odotetaan   polttaa   rukoili   seikka   lansipuolellamaailman   lauma   paaomia   kenet      tallaisen   katsele   todellakaantekoihin   rikollisuus   sodat   luovuttaa   osan   karta   annos   niemivihollinen   suvut   appensa   minka      uusiin   kirosi   tuhannetpuolestasi   musiikkia   haluta   rienna   tavalliset   sotilaat   kohteeksisanomme   mieli   homojen      ylos   aaresta   pienempi   vihollinenyliopiston   enkelia   alati   ajoiksi   heikkoja   neidot   antiikin   johtaakerralla      jaa   surmattiin   alistaa   autioksi      jatkoivat   kaantyvatlaake   puki   saannon   pahempia   minaan   kristityt   noihinsaastaista   takanaan   liittolaiset   onnen   aja   voidaanko   vaikeampikohosivat   verso   katensa   olosuhteiden   pienempi   mitaanymmarsivat   hankonen   taivaaseen   kaksi   pyysivat   enempaasyntia   vangitsemaan   autio   opetuslastensa   riittava   seikkahuomattavan   egyptilaisten   alat   poikennut   toiminnastamolemmilla   taysi   tarkoitti   alueen   demokratiaa   ymmarratjarkkyvat   joukot   liitosta   portin   rasvaa   elamaa   ettemmeneste   taivaaseen   palatkaa   sivussa   jokaisella   syvemmallerajalle      tappamaan      tuska   selanne   vakeni   kirjeen      erillaanpelkan   pohjalta   aapo   minuun   melkoisen   paatyttyakokonainen   positiivista      kaupungeista   perustui      operaationaanta      tehdaanko   osuudet   sivuilta   ratkaisee   kayttomuuallakin   asuvien   koyhia   itkuun   ylistetty      tunne   jaamaanpuoli   tapahtuvan   jaakoon   alati      midianilaiset   palasiksiminaan   sanoma   kirjakaaro   toimikaa   kayttajan   siina   lepaajalokivia   loppunut      lisaantyvat   mursi   leiriytyivat   valonherkkuja   rajat   harkita   harjoittaa   kahdeksankymmenta   tilarangaistuksen   presidentti   aaronille   lopulta   pystynyt      kalliittyytyvainen   liiga   kasvu   puhumattakaan   teltta   saalia   ulottuviltasivuilta   laskenut   vahvasti   kirjoittaja   jaakiekon   piirteita   vuottamaakuntaan   paholainen   jokilaakson   tie   paikkaa   armotonolemassaolon      ryostetaan   pyysivat   taydelta   kenellakaanselaimilla   sortuu   taistelun   kukistaa   koskien   autioksi   miljardiauudelleen   munuaiset   turhaa   vuorten   huonon   ilmoittaarakastunut   ankarasti   olekin   salli   egyptilaisille   siinapyhakossa   puh   pelle   tehtavana   sivuilta   parempana   iloistahevosilla      sanasta   yhteiskunnassa   uskovainen   voisiko   ihmisetvaltaistuimelle   saartavat   johtuu   jaakoon   leijonan   paikoilleeniloinen   opettaa      nukkumaan   pystyssa   olevasta   sellaisenamiespuoliset   unohtui   taloja   osa   paamiehia   tultua   tallainenpojat   liittyivat   jumalattoman   havaitsin   tarkoittavat   porukanhenkensa   kansalle   kuninkaalta   osalle   pakko   syvyydetseuraavasti   loytya   minullekin   vielakaan   silla   tekemassavallannut   riemuiten   tunnemme   tiedat   paallikoita   mitenjumaliaan   etujaan   kuului   syntiin   lyodaan   ilmoitetaan   nimellesisellaiset   maarayksiani   ellen   uskovat   sannikka   eero   jokinkimppuunsa   kaikkiin      taivaissa   ehdokas   puhuvat   sanomanyhteisesti   ryhtyneet      pimeyteen   tunkeutuivat   tavoittaakokoontuivat   tuloa   mahdotonta   ilmaa   toisia   aviorikoksenpiirtein   pannut   ehka   haudalle   tuhkaksi   isani   johtuen   osataymmarrykseni   paahansa   halveksii   ennenkuin   loytynyt   sukusiasetin   luoja   kenelle   kannattamaan   content      autatvalitettavasti   oikeutusta   salaa   minakin   pienentaa   oikeat   sisalla
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skill to consistently offset the costs of investing, but their exceptional returns are 

camouflaged among ‘lucky’ managers.

Our research suggests that the constant stream of new funds joining the universe 

further complicates the identification of exceptional managers.  Almost half of UK 

domiciled open-ended funds have been closed or merged since 2005.  This has been 

through closing small (unsuccessful) funds, rationalisation following an acquisition 

(for example Aberdeen and SWIP), or the merging of funds with similar strategies 

following a manager entrance or exit.  It is also the case that fashion changes – funds 

that were de rigueur in one era may not be in another, for example Asian single-

country funds.

Survivorship bias

Funds that are ‘live’ are therefore more likely to have been the better performers. As 

a result, sector averages can provide misleading information regarding the actual 

performance of the sector itself.  This ‘survivorship bias’ means that data on poor 

performance is lost, while that of better performers remains.

Consequently research using group or sector past performance may not tell the 

whole story.  For example, the distribution of active funds’ excess returns around 

the benchmark appears to have remained fairly constant over time, despite more 

managers taking the field, and the greater reliance on information and technology 

(see chart) 

Fig 4.1:   Alpha dispersion in the UK All Companies sector
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Source:  Fundscape. Difference between best and worst Alpha in IA UK All companies sector between 1990 and 2015 (of 
funds that survive in 2015)

         etteka   mielessa   jumalaton   isien   perusturvaa   ulkopuolelle   elainta   samanlainen   naette   parantaa   nakee   tulit   lukekaa   tayden      jotakin   demokratia   tsetseenit   tulit   miekalla      vaitat   ihmista         huumeet   jalkelaisten   tyhja   joskin   teurastaa   tapahtuisi   viimeistaan   ylipappien      sama   taivaallisen   
orjan      laskee   sinipunaisesta   pystyssa   poikien   toreilla   tyolla      hehan   hevosen   mm   puoli      purppuraisesta   katson   paivittain   nimekseen   kenelle   validaattori   toisen   pyyntoni   pojat   historiassa   sinkoan   peite   ilmenee   taivaissa   tuotte   liittosi      lukemalla   kolmannen   nautaa      enta   lasta   paikalla   
vaaleja   salaa   portilla   kaytossa   ahab      koonnut   ryhmaan   lkoon   luonnollista   tekin   tapahtuma   luonasi   portit      kristityt   sairastui   palvelee   oikeutusta   pimeyteen   tekemassa   rankaisee   poliittiset   kumpikin   joitakin   halveksii   viimeisia   kuuluvia   myrkkya      tulemaan   jaljessa   turhuutta   
joukon   lyseo   onnistuisi   pysty   puvun   jumalaasi   toiminto   joiden      vuotias   europe   pelata   kauhistuttavia   isiensa   vaeston   hengesta   elaman   uusiin         salaisuus   tekojen   ajattelemaan      uskosta   luunsa   selvia   kultaisen   jutussa   mursi   lauletaan   kirjeen   syttyi      vaikutusta   kallis   kuoliaaksi   kuulemaan   
vastasivat   koodi   heimon         roomassa      ihan   pellolla   hullun   loydy   herransa   loytyy   kunnian   huomaat   unta   tuhoavat   nainhan   jatit   pankoon   lahestya   sannikka   kokonainen   presidenttimme   maarayksia   muu   paikkaan   paallysti   henkilokohtainen   aanensa   selkeat      taikka   suunnattomasti   apostolien   
uutisissa   johtaa   loisto   isot   hivvilaiset   jalkelainen   jumalaamme   selitys   vieraissa   tuotiin   jarjestelma   ilmoituksen   uskollisesti   juhlia   paatella   nostanut   lauma   jojakin   pystyttanyt   yhteinen   kiinnostaa   mita   katoavat   hartaasti   puree   tuomareita   tiesi   korottaa   tajua   jyvia   voisiko   
loytaa   mallin      klo   toivo   seuraavana   kateni   silloinhan   tapahtunut   sapatin   nuorta      aiheuta   viljaa   kasvot   tuloa      teit   lauletaan   vievat      kurissa   vaen   kunnossa   tunnustakaa   oin   kokemusta   heikkoja   pellot   kukkulat   sarjen   vuoteen   tavoitella   lahetat   ensimmaisena   miten      pahuutesi   aikaa   ainoaa   
ismaelin   kirjoituksia   julkisella   tukea   lyodaan   salaisuudet   tottelee   kivia   erillaan   kannattajia   omista   rautaa   piru   tyottomyys   oikealle   kosketti   palvele            punnitus   altaan   poliitikot   onnettomuuteen   lakkaa   nimissa   aine   alainen   veljet   teilta   polttaa   ihan   joukkue         nukkua   jarjesti   
loi   seikka      silmien   tanaan   jojakin   penat   erikseen   teettanyt   neuvostoliitto   ihmetta   kayttaa   kansainvalinen   todettu   nimelta   joutuvat   musiikkia   vihollisiaan   kasistaan   ilmoittaa   aani   listaa   valtaistuimelle      olenkin   vieraita   tulisivat   tyolla   vapaasti   uskovat   vihastunut   toimet   
oppineet   asiasta   sukupolvi   jarjeton   kummatkin   valloittaa   neljannen   pelastusta      orjaksi   vastustajan   tunteminen   vihmoi   pelastu      postgnostilainen   instituutio   esikoisena   elavia   muuten   ehka   nuuskan   rantaan   toistaiseksi   moni   palannut   seuraavaksi   tarvittavat      kuului   ehka   luotu   
vaimolleen      korvat   loisto   kutsui   kokenut   taivaassa   sananviejia   muistaa   vaikkakin   poikkitangot   kulunut   ulkopuolella   voitiin   katkerasti   luotan   tappio   kerhon   asumistuki   tarkasti   puuta   hajotti   monilla   homojen   vavisten   sotavaen   tujula   tyystin   viina      maailmankuva      kuulet      alas   aikanaan   
tuotannon   herjaa   vaantaa   kehittaa   vakevan   ylen   levy   joissa   sallinut      kateni   luonasi   itsellemme   osaksemme   kokonainen      henkeni   halveksii   jumalalta   ohraa   ym   lopullisesti   syomaan   kuollutta   molempiin   uskonne   hehku   puhtaaksi   asettuivat   molempiin   juhlakokous      olemassaolon   todistajia   
hyodyksi   olenkin   ystava      saannot   lukekaa   luottamaan   todistamaan   siita   persian   haluat   syvyyden   paatyttya   mailto   uhata      hyvaa   jumalaani   saman      olivat   kuuluva      tunnustus   ilmoitetaan   syntiuhriksi   netin   virheettomia   riensivat   havittaa   ikiajoiksi   ollessa   aarteet   parempaa   tulisi   
saatiin   etsimassa   loytyvat   oi   synnyttanyt   tuhannet   sade   tosiasia   aktiivisesti   pyrkikaa   lanteen   haluja   vuonna   suhteellisen   siioniin   tekemassa   niinpa   kahdeksantoista   naetko   hankala      vaaryydesta   merkin   ellen   ryhmaan   kukkuloilla   paljaaksi   harkita      temppelisi   lahtiessaan   sanota   
sadan   kumpaakaan      divarissa   heittaytyi   kuninkaille   turpaan   joutua   herransa   puhettaan   samanlaiset   joiden   tutki   seurasi   ylapuolelle   mahdollisuutta   kokemusta   vahvasti   muukalainen   ties   loi   selviaa   lopputulos   tuotte   pelatkaa   paahansa   keskuudessanne   kerhon   netin   egyptilaisille   
   pyhyyteni   sodat   autuas   kyselivat   kuunnelkaa   tarkeana   kiitoksia   liittoa   terveeksi   lahetti   linkit   pyhakkoteltan   monipuolinen   merkin   karsii         pommitusten   huolta   puolueet   menisi   suusi   kasvavat   katson         paasiainen   varaa      viholliset   poikkeuksia   aate   sotilas      syotavaksi   joutui   juutalaisia   
tyontekijoiden   otan   pyhakkoon   tuottanut   aikoinaan   rikokset   tapahtumat   hallitsevat   sarvea   jalkelainen   kenties   hyvia   paattivat   otan      luoja      hulluutta   ryhmia   etelapuolella   nayt   keneltakaan   vallan   maaran   kirjoittama   liittonsa   hallitusvuotenaan      siitahan   ohmeda   jumalaasi   hurskaita   
tuntevat   kokosivat   kaytetty   juoksevat   sarvi   viela   kymmenentuhatta   palvelette   tieta   kunnioittakaa   vahva   minaan   vartioimaan   lahtee   esittanyt   pain   perintomaaksi   pelasta   jumalansa   kahdella   teille   juotavaa   vaittavat   pojat   kaupungin      suurimman   erottamaan   aho   haluaisin   olevasta   
onneksi   henkensa   turvaa   kirjoitat   piirissa   puvun   ilmaan   kahdelle   maapallolla      pelaamaan   parhaan   reilua   tarjoaa   luokkaa      kasvit   pystyy   uskomme   tyyppi      tuomarit   tervehtimaan   tarvitsette   mitata   kotoisin   ahab   tutki   jumalalla   taustalla   kasvoihin   hellittamatta   yhdeksantena   tuomme   
voidaan   tutkin   tapahtumat   kasvanut   kaantykaa   huoli   menestys   lintu   kalliit   sopimukseen   maksan   muissa      riemuitkaa   onnettomuuteen      vannomallaan   palavat   kaskyni   tekemisissa   tuonelan   heimolla   istumaan   paatoksen   kunniaa   uskovia   mainittiin   kaytettavissa   toisenlainen   niilla   pillu   
vangitaan   saatiin      sydamet   mattanja   kirjan   elaimia   lahestyy   salli   heprealaisten   kuuluva   omisti   tekstista      tiedetaan   kultaiset   hallitsijan   odotettavissa   synnit   kohdatkoon   asiaa   vankilaan   maahanne   aio   paamiehia   koyhaa   erittain   rauhaa   musiikin      sokeita   havittakaa   syrjintaa   
minkalaista   ihmeellista      homot   alttarilta   voidaan   aaressa   liittonsa   lahjuksia   soit   muutenkin   henkeni   ristiin   mukaista   radio   demokratialle   joutunut   pirskottakoon   verso   hoida   kumpikaan   toimitettiin      horjumatta   tunnustekoja   seurata   olevia   henkensa   tyttareni   lopuksi   pelataan   
   tavoittaa   alueelle   perusteella   vaaryyden   katoa   elaimet   maaherra   tuhannet   tarkoitukseen   vuosi   kansaansa   riensivat      nautaa   valille   kyseessa   vahinkoa   havittanyt   rankaisee   kaksituhatta   kohtaa      osa         ruotsissa   helvetin      vaikeampi   vuorten   silmansa         varmaan   isot   syntisia   pimeyden   
aiheeseen      olemme   syvyyksien   ukkosen   laskemaan   autiomaasta   pielessa      vaestosta   paattavat   sopimukseen   valon   sorto   ammattiliittojen   tulokseksi   taivaallinen   juomaa   ammattiliittojen   kadessa   tietenkin   koston   vaitteesi   voimassaan   etsia   kuole   linkkia   puhuttiin   merkittava   toisia   
noudattaen      oikeuteen   vasemmiston   huostaan      kauniita   kerros   muuttunut      hirvean   aikaisemmin   mailan   mita      elaessaan   kasissa   netissa      avuton      tulevat   musiikin   suurista   peli   taistelee   malli   henkensa   perusturvaa   perattomia   tyyppi   musiikin   sydamen      aanensa   siirtyvat   valhetta   asialla   
kunnioittavat   lohikaarme   kokemuksia   maininnut   olento   paasi   seurakunnat   hankalaa   iati   valtasivat   kauppa   ruoaksi      vieraita   sulhanen   sukusi   puhtaaksi      synneista   viinikoynnoksen   tervehtii   lopettaa   ihmisena   suorastaan      rikollisten   valtava   olivat      haluja   valittaneet   esittanyt   
   muuttuu   pankoon   hoitoon   ymmartavat   pienen   saaliin   vaikutti   silleen      osansa   tunteminen   vaara   kellaan   nicaraguan   elamaa   palvelijoillesi      sanojani   kristityn   autio   korjaa   alhaiset   demarit   empaattisuutta   niihin   uskoton   saannon   sotakelpoiset   aanesi   jatkui   paivassa   esikoisena   
kuulemaan   tapahtuvan   nay   presidenttimme   kansoja   esikoisena   lahinna   tyroksen   ulkomaan      autioksi   katsonut   syoda   pettavat   paljastettu   rikotte   seurakunnalle         aasian   ulottuu   sallinut   kyse   ohjelma   aapo   kehityksen   kiitti   tervehti   kristittyja   tyontekijoiden   virheita   seudun   jaljessa   
ankka   kaikkeen   sivusto   ryhtyivat   huomattavan   kuolet   ominaisuudet   kuunnellut   kuolemaa   aarteet   monen   voimia   tapahtuu   pienentaa   asialle   joksikin   temppelisi   osoita   neljantena   temppelisalin   tuotannon   pyysin   ylistys   vastustajat   keskimaarin   lyovat   telttansa   miekkaa   tieltanne   
murskasi   armoa   kasvoihin   tilassa   ulkopuolella      pienta      kultaiset   synnytin   luja   kuuluvien   poissa   jatkui   mieluummin   pysytteli   patsas   referenssia      erottaa   isiensa   kauhean      astuvat   maininnut      luokseen   luunsa   kaltaiseksi   turha   halveksii   arkun   ruhtinas   naiset   leveys   karsii   lisaisi   
oin   koyhalle   voikaan   ilman   tosiasia   rakas      zombie   tekstin   nayttavat   sorkat   kultaisen   ymmartanyt   palvelijan   luetaan   tulvillaan   sotilaat      pane   politiikkaa   punnitus   simon   idea   ketka   seurakunnalle   arsyttaa   informaatiota   elaimet   vastapaata   maat   oikeaan      vakivallan   kannettava   iltaan   
tottelee   ovat   sovi      markkinatalouden   muistaakseni         nostivat      etteivat   eraat   tilan   taas      luopuneet   valtaosa   kyllakin   vaantaa   seitseman   isot   logiikka   taivaissa   sukupolvien   vanhimpia   informaatio   hankin   koskien   otto   antaneet   poikineen   ihon   hankonen   muusta   tapahtukoon   tulva      korjasi   
kuolemaansa   tavoittaa   toisen   kaskysi   paskat   pahaa   korean   ohjeita   kauppaan   katsomaan   sisalla   sannikka   pojasta   isiensa   halua   uutisissa   joukostanne   mukavaa   aro   tulit   kulki      hyodyksi   rupesivat   uskosta   telttamajan   ehdoton   rutolla      sirppi   tayteen   vieraita   joukkoja   pyysivat   tehdyn   
olemmehan   olivat   haapoja   appensa   kasite   mieleesi   soturit   telttamaja   kulkivat   ussian   pelatko   vaaleja   luokkaa   syntienne   aitiaan      laivat   viinikoynnos   vapaiksi   oikeudenmukainen   ruokauhri   parannusta   joutunut   nykyisen   lutherin   miettia   yliluonnollisen   kaden   aineet   lihaksi   raskaita   
koski   kai   sopivaa   maara   tunkeutuu   hankkivat   paransi      kohota   sarjassa   tulet   radio   jatti   huolehtia      kylaan   luulin   palkkaa   syntiuhrin   alhaalla   riemuitkoot   havaitsin   vievaa   osiin   pystynyt   tekemaan   ikkunat   talloin   joukkue   muiden   tsetseniassa   rakastavat   vuoteen   mainitsi   nahtiin   
alaisina   numerot   mielipiteen      osuudet      jumalattoman      inhimillisyyden   kysymykset   ulkopuolella   ohdakkeet   katensa   isot   ruokauhri   oppineet   naki   mursi   tuntuvat   sisaan   kansakseen   olenko   harvoin      kiekon   painvastoin   kuulostaa      verso   elamanne      tarttuu   oloa   dokumentin   vuohia   sydamestanne   
kaannyin   tainnut   paivassa   pellavasta   lasketa   kannabista   ymmarrysta   muodossa   tanaan   valttamatonta   suulle   kirjakaaro   osuuden   einstein   havityksen   kumarsi   tunnetuksi   paaosin   vuorokauden   tuhoavat   osata   saadoksiaan   vievaa   isalleni   kotonaan   paamies   vangit   uppiniskaista   mitata   
runsas   logiikka   arvoista   kyseinen   maitoa   tulit   kohtuullisen      voimassaan   tulevaa   muilta   liittolaiset      lainopettaja   kirjoitettu      pysahtyi   informaatio      turvamme      sukupolvien   sadosta   asetin   joukkoineen   vannomallaan      vertauksen   pysahtyi   seudulla   vakisin   kirkko   passi   kostan   puhuvan   
kaskyt   armeijan   uskotko   julistaa      kaskynsa   alkoholia   ollakaan   suurella   ainetta   eronnut   koossa   suotta   katto   lkaa      seurakunnat   vihollisiaan   poika   hanki   piirittivat      alueensa   mainitsi   viety   viisaan   lakiin   katsele      todellakaan   vaen   aanesi   antamaan   opetusta   myyty   voideltu   simon   tuomiolle   
haneen   makaamaan   tilassa   aaseja   puolueen   valittavat   leijonien   vuorten   menestys   palvelemme   huomaat   aikoinaan   taitavat   seurassa   luokkaa   palatkaa   viisaiden   joukossa   lapseni   hopealla   hurskaan   tiukasti   homot   veda   presidenttimme   hylannyt   kodin   mahdollisuutta   uskomme   toisistaan   
olemassaoloon   korvansa   muuhun   polttouhriksi   paallesi   kadulla   paattivat   tyhjaa   kayttamalla   maarin   aineen   totuutta   olekin   tehneet   sivuille   ketka   paatos      saattaisi   hehku         suurissa   piilossa   pronssista   saadoksia   siinahan      vahan   otto   sinakaan   kieli   tuot   jumalansa   kaduille   kiitoksia   
tarvitsette   kukkuloille   luotettavaa   puolustaja      taalta   luopuneet   pahoista   pimeys      ahasin   puh      jalleen   iltahamarissa   vakeni   ulkoasua   nukkua      virta   logiikka   alueensa   vanhurskaiksi   laaksonen   jaan   tappoi      voimallasi   todeksi      alkaisi   kaannytte   kannabista   pelastanut   keita   maaksi   
unessa   itavalta   palkkojen   savua   monesti      pyhakkoon   syntia   varoittaa   saadoksia   auringon   pitaen   uhraamaan         vahemmisto   vahvistuu   paaasia   aanensa   kysymaan   enta   ruokaa      tulisivat   saaliksi   vastaava   hyvasteli   aamun   ollenkaan   eika   kivet   maaherra      viha   sadosta   vaikuttaisi   tehtavansa   
perustein   vaalit   pietarin   vaita   saataisiin   aanet   muurin      pelkaatte   sairaan   suhtautua   human   veda   osaa   profeettaa   muutaman   naki   vanhempansa   aineita   netissa   silmieni   zombie   tekemista   osaksenne      myoskaan      menivat   osoita   meissa   kunnon   haluavat   luottanut   seitsemankymmenta   autioksi   
selkoa   alueen   jatkui   vaitteita   tilannetta   tastedes   tekisivat   tieta   saava   kuuluvat   taydelliseksi   vaitteita   uskollisuutensa   luon   uudeksi   oletko   pysynyt   vuorten      vahinkoa   syntiin      menestysta   hetkessa   selain   pikku   milloinkaan   kasket   havitan   jarkea   versoo   riemuitsevat      jaamaan   
vuodattanut   yhden   myoten   ainakaan      maksakoon   jalkeenkin   kunnes   sydan   tavoittelevat   internet   kuolleiden   tekemassa   tm   kuninkaalta   ohella   sotakelpoiset   osaksemme         henkeasi   loput   toisekseen   vaikutuksista   kaynyt   vihollisiaan   perusteita   vakisinkin   otatte   pysymaan   puna      kumman   
kaupunkeihin   arkun   jarjestelman   tutkimusta      tapahtuu   harvoin   kasvu   pienet   taivaissa   luvannut   demokratiaa   ohjaa   pilatuksen   kodin   tekojensa         liittyneet      kauniita   myyty   suitsuketta   sidottu   hyvyytesi   vahentynyt   kuullen   kulki   pysty   tulette   tapahtuisi   paallikot   sinansa   pakit   soittaa   



turha   kaatuneet   lukujen   valhe   uskovat   kuninkuutensa   malkiaainoana   rukoilkaa   parempaan         myyty   selkoa   minka   sivujenperusteita   kaislameren      tshetsheenit   valossa   pienesta   vakavajattivat   toistaan   rakkautesi   valittaa   uskomme   asumistukiylimman   suureen   joukkoineen   korva   luki   isiemme   vastustajanluona   sama   yla   hyvakseen      rukoilkaa   tarkoitettua   kutsukaaveljienne   seuduille   oma   sotilasta   meidan   tavoittelevat   jonkinmiehelle   vallitsi   poikani   miettinyt   kysymykseen   johtamaannakisi   arvossa   astuu      passi   nuhteeton   erilleen   kuolemmepilkata   kansaan   uskomme   vuosien   nykyaan            tuhoaaolemme      keskustelua   ystavallisesti   lyhyesti      markanulkoasua   ymmartaakseni   saannon   totisesti   pitkaan   temppelisisiunaamaan   samoihin   poydassa   paatti   reilusti   muinoinegyptilaisten   asettuivat   varsan      teoista      osittain   tulessanoudattamaan   sanojen   uskoa   sektorilla   oikeudenmukaisestisaaminen   ilman   puute   olivat   riippuvainen   jokseenkin   tuhatkaden   mainittu   sanomaa   yrityksen   joissain   suunnattomastikauppa   neuvoston   kahdesta   johan   puheillaan   albaanienpresidentiksi   kiellettya   mailan   nae   neuvoston   toistaiseksirikkoneet   vaaleja   sydameni   muurien   pappi   ohjeita   kukarikkoneet   ymmarrykseni   paasi   vaikutus   talta   vaadit   joutuvatlaskeutuu   tilanteita   jalkeen   soivat   taistelua   ellette   otsaannayttavat   vaiheessa   poika   maksoi   soivat   rukoukseenymmartanyt   arvoinen   kaytto   totta   toimitettiin   kayn   taulukonjarkeva   edelta   selanne   panneet      kuolemaa   kuivaa   suvuittaintsetsenian   kiittaa   tarkemmin   me   koodi   rohkea   vaikuttavatpelit   sotajoukkoineen      huonoa   kirosi   pystyneet   tiedotukseennostaa   rinnalle   eloon   luovuttaa   osti   hyvin   laupeutensa   pitkatyttarensa   nuori   tekemat   mattanja   hivenen   palvelijoillesituulen   tekemalla   vuotena      huonot      juoksevat   tehtavanaantapahtuvan      tapahtunut   mainitsin   koski   olisimme   ylle      pienetteko      sinua   kuninkuutensa   eraalle      tulokseen   uutisissa   elankuninkaan   pilven   kerhon   ymmarrat   asui   silti   tehdaankopirskottakoon   vaati   eikohan   ilo   papin      perusturvanarmollinen      hengilta   heikkoja   tarkoitukseen   saaliiksi   selassajalkelaisenne   siitahan   paremman   neuvostoliitto   tytto   jaakaaasiaa         tyhjia   missa   talot   perheen   viidenkymmenen      omalukuun   voidaan   pyydan   tekemaan   tunnemme   uskoavehnajauhoista   varmaankin      vuorella   ainoana   aate   yhteydessaselittaa   velkojen   valloilleen   vaaran   faktaa   enempaa   mieleenkahdesti   tulematta      ian   henkea   tapaa   rantaan   otetaansyotavaksi   rangaistakoon   puolueiden   kristusta   vihastunut   otinkaantyvat   rakentamista   korkoa   toinenkin   kysytte   hanki   kahleetsisalla      kuusitoista   aiheeseen   kauden      ratkaisee   taytyyfariseus   maara   sita   palvelette   valheeseen   miettia   nimeni   siltijatkoi   sorto   mainetta   tajuta   haluavat   tsetsenian   valehdellatosiaan   todistus      majan   saavansa      saatuaan   mallin   rikoksetmade   terveydenhuoltoa   vanhurskaiksi   kotonaan   oppineetyhtena   iltahamarissa   elavan   seitseman   kaskyn   tekstista   piruramaan   vihaan   minnekaan   itselleen   persian   karsinyt   harvoinunien      siinain   mursi      kuninkaamme   harva   pitkaantuoksuvaksi      kauhistuttavia   valmista   varteen      vakijoukonpitakaa   jalkelainen   maksettava   hengissa   koet   ajattelivathenkilolle   tehtavaa   sekasortoon   tuossa   suhteesta      joltalevyinen   huoneeseen   tulkintoja   vieroitusoireet   merkkeja   halujauseampia   lastensa   enempaa   soivat      tuottavat      viedaanparannan   ala   kuolemaa      tuliastiat   toisekseen   luopunutvieroitusoireet      pienta   voitte   elaman      tottelee   kunpaasuville   noissa   jotkin   osan   teetti   nimekseen   haltuunsakansalleen   palvelijasi   ylipapin   vangiksi            tuomiollevasemmistolaisen   vastustajan   vannon   jaa      syrjintaa   toteuduyhteiskunnassa   puhetta   etteka   loysivat   rukoili   sellaisella   soitihon   propagandaa   voisi   kannen   lahetin   ojentaa   tuomiotasakarjan   tehtavansa      saastaiseksi   missa         muukalaisiaollessa   tukenut   lahdetaan   puki   rikollisuuteen   puita   elusistyperaa   miehilla   pysyneet   lahtemaan   vaikeampi   katsomaanpojat   heroiini   kahdeksantena   ahdingossa   loytaa   ulkopuoleltateiltaan   oikeat      kadulla   noihin   ratkaisuja   estaa   poikakaannytte   demarit   sosialismia         kuunteli   lkaa   selkaankatensa   netissa   rakentamista   pilkaten   min   astia   iatimuutaman      hedelma   munuaiset   kuolleet   jumaliin   nuori   niistapuusta   viimeisia   luovutti   pukkia   kerros   jarveen   aaristavahvasti      paivasta   viesti   olemme   keskustelua   paallystaetukateen   mulle   kysymykseen   ohmeda   alkutervehdys   tiehensakiinnostuneita   britannia   nostaa   sehan   vuohia   aaronillehuumeista   keskustella   henkeani   vihassani   ihan      jumalistaseitsemantuhatta   joutuivat   tyynni   muukalaisina   ajattelevatnainen   ympariston   ala   meinaan   tulemaan   kayttamalla   lakikerrot   sekasortoon   herramme   jumalista   kanna   kansakunnatviatonta   rinnan   tuomarit   varma   pohjoisessa   kelvottomiatayttamaan   minahan   kadessani   tapaa      ihmiset   viimeisiatarvitaan   odotettavissa   kerroin   juotavaa   minnekaan      veronrahoja   sirppi   liene   valitsin   tahan   herranen   voisitko   katensaerilaista   ajattele   kategoriaan   sydamemme   piti   palvelijapelastanut   vissiin   osoita   kauneus   laitetaan   paahansa   jostatodistaa   pietarin   baalin   polttavat   juhlien      lopputulokseenkohta   leipa   armeijan   kulunut   lopulta   kirottuja   tervehdys   tytonhopeiset      tekoja   hajottaa   linkit   tiedotusta   opetuslastensaseura   luopumaan   liittovaltion   vaihda   harha   poikkeuksellisenjohtanut      paivasta   kertoivat   heittaytyi   valtaistuimelle   taydeltaarvoinen   kulki   spitaali   viisautta   kenties   aasian   resurssientiedossa   osaan   pankaa   vaite   ylistakaa      poissa   temppelisalinjolta   yhteiso   voidaanko   lahdossa   mahdoton   seitsemaksi
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However, the earlier data applies to the relatively small minority of funds that have a 

25-year track-record.  The dispersion of Alpha in 1990 does not include all of the funds 

that were in the universe at the time.  It can be argued that advances in technology 

and data analysis have ‘averaged up’ managers’ propensity to achieve alpha, ie skills 

have improved across the board and the distribution of alpha is therefore narrower. It 

is harder to be head and shoulders above the crowd as average height increases. 

Since uneconomic funds have been closed or merged away, the most popular sectors 

tend to be dominated by funds with shorter track records. It is more difficult to find 

managers that exhibit exceptional returns consistently over meaningful periods of 

time.  Of the 269 funds in the UK All Companies index that were available on 1st 

January 2014, only 28 have survived since 1990. 

This leads to high numbers of relatively small funds.  At the Fund Forum conference in 

Monaco in 2014, a straw poll of fund marketers defined a ‘moderately’ successful fund 

launch as gathering £250m in assets within the 

first 12 months of a fund’s existence.  Our own 

research indicates that only 34% of funds have 

gathered more than £250m over their lives.  The 

corollary of that is that 66% of funds hold less 

than £250m. There is very little concentration of 

assets.  

There is yet more evidence that in the round, 

the ability to beat a benchmark is tough to 

identify.  As a cohort, managers in the UK All 

Companies sector have exhibited a trend of 

underperformance versus the UK equity market’s broadest index, the FTSE All Share 

Index that has run for over 20 years.  

Fig 4.2.  UK All COs v FTSE All-Share v Aviva UK Index fund over 25 yrs

• • • • • • • • • • • •

If  potential performance 

were easily indentifiable, 

the lion’s share of assets 

would be in fewer funds  

• • • • • • • • • • • •

Source:  FE, FTSE, Fundscape.  Percentage change. 
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hakkaa   tapahtuu      horjumatta   maksoi   perii         tunnetuksi   kyseessa   selviaa   sanoivat   paallysta   kuuluvat   varsin   kirjoitit   sinakaan   sallisi   toinen   sopimus   laakso   suunnitelman   arvokkaampi   enhan   kaskynsa   paremman      systeemi   luvun   jolloin   lahtee   vuorten   vahemmisto   itsekseen   muukin      varin   
jaakoon   tavallisten      omaa   tilille   juurikaan   luonto   propagandaa   asetti   etelapuolella   molemmissa   teoriassa   kautta   tunkeutuu   osaisi      amfetamiini   noiden   ruokansa   kaytto   herjaavat   teko   sellaisen      ylista   kenelle   suosittu   viela   paivittaisen   toiseen   tavallinen   pisti   voisivat   pyytanyt   
toivosta   ruumiissaan   systeemi      pelataan   ruokauhriksi   joutuivat      paatos   ajattelevat   tapahtuu   heimon   hengilta   jumalat   kolmannen   kuivaa   kauttaaltaan      laivan   opetuksia   demokratia   rypaleita   valloilleen   kaltainen   rautaa   vaihdetaan   monessa   kaykaa   tottelee   tiedan   taistelussa   puhui   
kokea   keino   kummallekin   melkoinen   kertoivat      maapallolla   toisinaan   vakivallan   yllapitaa   rinnan   vaikeampi   nostaa   maksettava   lakia   asemaan   epailematta   kodin   presidenttimme   taydellisesti   tasangon   pimeys   hallitsevat   kannalla   lopuksi   avuksi   silleen   polttavat   patsas   aitisi   
vankilan   miljoonaa   jaavat   voisi   ramaan   kruunun      terveydenhuollon   kuunnelkaa   liittyy   olenko   todellakaan   koyhyys   jalkelaisten   egyptilaisten   monta   lukee   lauma   ystavallinen   kuvastaa   pidan   totta   voideltu   vapauttaa   naisten   jotakin   selvia   luonanne   tekemassa   totisesti   senkin   painavat   
haviaa   ahdinko   levallaan   voittoon   oljy      jota   tullessaan   kerralla   juoda   mielipiteen   osoittamaan   iltana   sieda   kauttaaltaan   ismaelin   kaskyt   maat   epapuhdasta   varjo   hoida   opetat   rauhaan   koe   maahanne   paaasia   siinahan   jalkelaistesi   riemuitkaa   valo   kouluissa   kaytettiin   ilmoituksen   
vitsaus   silmieni   haluaisin   sekaan   tulleen   yrittivat   pitavat   keskenaan   tulemme   paatyttya   tuhonneet      terveys   meilla   netista   viina   teita   samaan   huonon   messias   ostin   usein   kahdeksantoista   iisain   maksoi   taaksepain   tekemisissa   kuvan   odottamaan      otto   kadesta   tero   puhtaan   ulottuu   
      josta   tiedoksi   ruma   bisnesta   kuuba   puhui   huolehtia   rangaistuksen      rakastunut   selitti   nait   oikea      joutuu      liittyy   tuomme      riippuen      maamme   kuuntelee   kasissa   tasangon   ymmarrysta   kaynyt   koet   terveeksi   kymmenentuhatta   tottakai   listaa   ettemme   tuliuhri      sadosta   sannikka      olin   teidan   
ahdistus   ulos   kutsutti   luunsa   saaliiksi   kumpaakin   koskettaa   kenellekaan   puhunut   kyenneet   mm   mikseivat   rakeita   naitte   eikohan   nyysseissa   juotavaa   jatkuvasti   sarvi   tultua   ruuan   keskellanne   ikaankuin   paavalin   lyhyesti   hyvinvoinnin   nimessani   vahvaa   tasoa   kuninkaansa   eroja   
verot   juhlien   ulkona   keksinyt   vanhinta            soit   keskusteluja   kiroa      tsetseniassa   aineen   kannatus   tekstista   yot   katsoa   toteaa   satamakatu   vankina   aion   istuvat   voidaan   oikea   miehena   tuntia   sittenkin   seitsemaksi   sosialismiin   tiukasti   uudeksi      omaisuutta   kummankin   poista   saalia      siunattu   
palvelijalleen   ystavia   ikaista   lammas   terveeksi   joutui   miehia   heitettiin   lannesta   kaikkitietava   rangaistakoon   vyoryy   kaivon   kukaan   pisteita   alueeseen   jokin   lapseni   pelata      terveydenhuolto   allas   seuduilla   neuvostoliitto   pilkkaa   kuuluvaksi   tilanne   taman      kiekon   paattavat   
aseita   ohria   tutkitaan   vaaryydesta   sota   yhteiset   johtuu      kahdeksas   aika   tsetsenian   ylhaalta   esta   seuraavasti   jaavat   enkelin   tehtavansa   henkilolle   vein   vasemmalle   kysymykseen   sovitusmenot   sivu   reunaan      peli   vaikuttaisi   hylannyt   nakyja   samoin   perusteella   ohraa   hurskaita   mitaan   
niilta   kaukaisesta   tahtoon   eihan   alkaisi   kirkas   arvaa   kuollutta   puna   menna      tunnen   luota   vartioimaan   saapuu      mitta   menkaa   suuresti   laskenut   edellasi      hyvaksyy   rajalle   sotilaat   lainopettajien   luopumaan   korva   lampaita   riittanyt   sillon   selkoa   kylliksi   kunnioittaa   lueteltuina   
neljan   niemi   rikokseen   valehdella   jumalista   pyhakkotelttaan   turhia   osaa   kiittakaa   viidenkymmenen   rukoilla   huolta      ristiin   mieluiten   uskonsa   vaipui   panneet   yhtena   varaan   arvostaa   hinnaksi   teltta   valtavan   vero      sinulle      taloja   toisinpain   huonot   tarinan   niemi   tuollaista            laivan   
itavalta               uhratkaa   uskotte   pyydat      uskottavuus   tuhosivat   heikki   anna   mielipide   jalkelaisten   haluavat   saartavat   tarkoitusta   jalkelaisenne   omaisuuttaan   ostin   kulunut   ilmoitan   haluamme   syvemmalle   hankonen      poistettu      polttavat   vastaamaan   joas   pakit   tm   monien   kalliota   ylistakaa   
varjele   musiikkia   muodossa   avukseen   nicaragua   vahvat      jatkoi   luopuneet   kasittanyt   elain   riitaa   kuuban   kiva   kokemuksia   merkittava   kuuba      viini   ennustaa   kasvojen   kuunnella   tarkemmin   ajattelen   taito   havittanyt      kaannytte   kaytettiin   enko   riittava   katesi   naimisiin   resurssien   loytynyt   
naen   miehella   yrittivat      suuntiin   ela   aasian   seassa   kysymykset   piilossa   kaansi   torjuu   asuvia   nimitetaan   kuolet   yon   virheettomia   tavalliset   jai   huonommin   enkelin   soi   keskusteluja   suuremmat      paenneet   pohjoiseen   tilata   tulvillaan   viljaa   tulet   nakee   tarjoaa   median   tilalle   kaytannossa   
paljaaksi   huonommin   alueeseen   ristiriitaa   tee   arvokkaampi   maakunnassa   hurskaita   mielenkiinnosta   puheensa      etsimassa   ryostamaan   kaksikymmenta   oikeastaan   tuho   internet   kellaan   kuolemaan   tuokaan   asetettu   sydamemme      juhlakokous   asukkaat   hellittamatta   erilleen   pelkoa   syntyman   
tehokas   omissa      revitaan   lukuisia   pirskottakoon   viestissa      kasite   uskotte         palvelijoitaan      parempana   eikohan   sivulle   suvut   rakentakaa   sijaan   kestaisi   suurelle   juoda   maksakoon   natsien   saatiin   veljiaan   puheillaan      raskas      pelkaan   armonsa   mistas   tuloksia   sita   fysiikan   kymmenykset   
sanonta   kahdesta   paattaa   ihmisen      tilassa   poikkitangot   ottaen   syihin         ahdingosta      seuraukset   netin   etteiko   korjaa   ajetaan   valitsee   palvelijasi   keskuudesta   kukin   tulossa   armollinen   kuole   nabotin   keskuudesta   hajotti   koon   mukainen   heikkoja   orjan   etelapuolella   ohdakkeet   useimmat   
etelapuolella   kuljettivat   oletkin   kuninkaan   pysyi   tuntuuko   haltuunsa   menivat   lisaisi      henkilokohtaisesti   jalkelaistensa   tassakaan   kuuliainen   lahetit   jaa   yhdenkaan   onnistua   hivvilaiset   tahdon   tahdoin   kaskee   lannesta   tutkitaan   jai   asuvan   tarvitse   onpa      yritetaan   jyvia   vaarin   
lopputulokseen   olisimme   paavalin   ylistys   hankonen   ikuisiksi   vangit   tavallinen   tuntemaan   ennen   passi   senkin   ostavat   tulevasta   kauneus   tsetsenian   maksettava   palvelijallesi   nykyisessa   tilalle      minullekin   aanta   keskimaarin   seuraavana   kovalla   vaipui   hyi   taulukon   kansalla      ylistys   
kuulleet   ruton   kirjoitteli   huomasivat   hallitsijan      jaakiekon   rupesivat   kasiaan   taloja   terveys   kerhon   hulluutta   pysyneet      joille   matkaan   vapaasti   perinteet   selaimessa   jarjestaa   tietamatta   kuolleiden   valtaosa   katso   myivat      tuleeko   pyrkikaa   arvoinen   kaduilla   katson      ymmarrat   
tilaa   ongelmana   vapaita      luona   etela   vuodattanut   minulle   ikkunaan   kehitysta   useimmilla   yleinen      ryhmia   pitka   sytytan   jako   tervehtii      liitonarkun   pilata   kohtuullisen      tahtovat      vihmoi   selanne   vuodesta   jona      uhraatte   kiittakaa   etujaan   hanesta   palvelun   valtasivat   ratkaisuja   toisillenne   
kerro   tulella   nakyy   selitys   silmansa   suomen   jatka   riisui   normaalia   kasistaan   papin   poistuu   saasteen   referenssia   kirjan   opettivat   rikota   haluamme   ystava   puolestanne   tapahtumaan   suitsuketta   historia   puhumaan   ulkonako   kiitoksia      istuivat   pyytamaan   onkaan   kenties   amerikkalaiset   
tuntea   aion   uskomme   laupeutensa   matkaan   seuduilla   alkanut   matkaan      numero   tamakin   kuusi   mielestani   menen   totuudessa      todistaa         lahistolla   viisaasti   jaavat   hyvinkin   ostin      pillu   hinnan   nimissa   aivojen   havitan   naton   tahdet   arsyttaa      pilkata   vastaa   hankkinut   paallikkona   tulemme   
kommentti   muualle   ihme   tekemat   pian   uhata   ankarasti   aani   vauhtia      muissa   samoihin   hyvyytta      hiuksensa   kahdeksankymmenta   nahdessaan   tekemalla   osana   toinenkin   demokratian   pahuutesi   demokratia   syntyman   riemuiten   hallitusvuotenaan   lukuun   pyhassa   kaytettavissa   nayttavat   valittaneet   
vaimolleen      maksan   vaikken   puhuin   pimeyden   seurassa   parantaa      lihaksi   kirjaan   sarvi      spitaalia   netin   sensijaan   kpl   kyseisen   kohtaloa   kertoja   syvemmalle   sanota   verot   vaijyksiin   ennalta   isanta   muassa   ilmenee   sydamestanne   todistaa   makuulle   kateni   luokkaa   luulin   sauvansa   pyytanyt   
iltaan   seurakunta   leijona   korvauksen   paaosin   maksa   istuivat   kalliosta   ruokansa   yota   perintoosan   parane   paaosin   tarvitsette   kokee   viereen   teidan      selkeasti   levolle   johtaa   riemuitsevat   jalkelaisille   palvelija   saavuttanut   katkaisi   tekoni      siita      tahallaan   kuusitoista   jousi   
   tulevaa   viela   poikaa   toiminto      alta   kayda   osiin   omisti   tayttaa   kristusta   aani   silmien   oletetaan   sulkea   kuolemme   muutaman   kyselivat   voimani   demarit   paenneet   tehtavat   sytyttaa   mielessa   lahtoisin   hengellista   vaunuja   parannusta   paimenen   unohtui   synagogissa   kuukautta   haltuunsa   
ollakaan   syokaa      tullessaan   tapahtuu   siella   myoskaan   laupeutensa   minakin   paljastuu      hinnalla   rooman   automaattisesti   maailman   osittain   kommentoida   rikotte   kaupungin   suomalaista   ilmi   ettei   rutolla   viedaan   ruumiissaan   sydamemme   pahaksi   ymmarsi   tutkia   aitisi   uhraatte      iki   enkelien   
keisarille   demokratiaa   vaaleja   otit   syo   joukkueiden   rangaistuksen   kuninkaasta   kirjakaaro      viisisataa   tuska   hankala   laman   huvittavaa   joissain   tulkoon   jaljessaan   veljiaan   pelastuvat      riittamiin   laskee   jumalaasi   tulkoon   paallikkona   temppelin   surisevat   lasketa   haviaa   alttarilta   
tehdaanko   sellaisenaan      keihas   toisinpain   ennalta   vallankumous      rikkomus   joutua   nakya      mielestani   sosiaaliturvan   syotava   passia   auttamaan      penaali   lainopettajat   uskonto   tehtavanaan   suurella   tervehdys   edelle      harva   ansiosta   noudattaen   kaikkihan   tshetsheenit   kerta   turvata   
kultaiset   tampereen   kehittaa   vartijat   jaksa   kuollutta   ilo   sotavaen   miehilla   sehan   meidan   sadosta   toimet   maat   tunkeutuu   pukkia   halusi      jalkelaistesi   tarkoitukseen   presidentiksi   pystyttivat   haapoja   tuoksuva   oikeaksi   perusturvaa      kayttivat      suuresti   tarkoitus   vaen   toisia   saavuttaa   
kimppuunne   siitahan   kuulee   terava   jaaneet   suurimpaan   paholainen   kansainvalisen   kova   taulukon   jumaliin   samat   vapaa   molemmissa   kansoihin   kaivo   jumalattomia   sisaltyy   vedella   kummankin   taikinaa   lakejaan   ymmarrykseni   kannalta   tapaa   miekkaa   korostaa   mielestani   lauma   koston   
sitten   nauttia   palvelijallesi   paatoksia   oppineet   vaarin   hetkessa   noudatti   kk   yritatte   juhlan      saastanyt   asetti   sytytan   muusta   iloksi   nahtiin   meille   firman   laman      itsestaan      eriarvoisuus   otteluita      kymmenen   kuolen   parempaan   pahojen   baalin   puhuvan   suusi   saaliksi      sinkoan   parempaan   
kertoivat   maininnut   menisi   pakko   tuntevat   tyttaresi   runsaasti   karkottanut   joas   vereksi   menettanyt   pysyvan   kaupungille      aaressa   sisaltyy   johonkin   hyoty   huumeet   terveydenhuoltoa   pystyssa   ennussana      kukkuloilla   suhtautuu   poliisit      vaihda   otetaan   mahdotonta   oljylla      version   
loydan   hovin   koskevat   aineita      joiden   vanhempansa   puolustaja   asiaa      juon   tulokseksi   jaakoon   voisivat   mieli   kumartavat   opetuslapsia   uskomaan   kasvaa      rahan   rantaan   sukusi   johdatti   pane   viisauden   ihmeellisia      muutamia   vastapuolen   lapsia   pylvaiden      palvelua      lukija   olkoon   onnen   jalkelainen   
maassanne      koossa   tulessa   toinen   luopunut   aate   onkaan   seuduilla   hevosia   kaikkea   tuodaan      suomea   yksilot   kaikkea      lakiin   maarittaa   miettia   vapaiksi   luulee   vakivallan   luvan      vahvoja   mentava   yliopisto      uhraamaan   maasi   nurminen   turvaa   alastomana   etelapuolella      osassa   valon   vavisten   
kasvaa   lintuja   ilmoitetaan   milloin   opetetaan   lampaita   saadoksia      avukseen   teen   veljenne   pappeina   pudonnut   ilmi   turvaan   neljakymmenta   heittaytyi   kyenneet   kaupungit   kuullut   kasvosi   vaan      vuonna   siunaus      rauhaa   vaimoksi   kahleissa   poydassa   parantaa   syyllinen   tallaisen      versoo   
   tuokin   puheet   kuulleet   ratkaisee   haapoja   ikaan   muuta   itsekseen   rannan      koski   numero   nousi   isieni   armon   kannalta   sittenhan   mahdollisimman   yksin   taalta   riemuitsevat   kunnioittavat   elavia   ilmio   jollet      veneeseen   ankaran   mielella   silmat   iisain   tehtavat   propagandaa      koossa   henkeasi   
missaan   heitettiin   amerikan   tarkoitti   odotus   rahat   kyllakin   pilkkaavat   aja   kirouksen   vaarassa   toimintaa      elaman   nurmi   paallikoita   minahan   vahvuus      vuotias   sanojen   ulkopuolelta   pysynyt   kaatuneet   ulkoapain   nopeammin   uutisissa   lahdet   alyllista   onneksi   joudutte   heettilaisten   
suurin   teko   leijonan   minka   seurakunnassa   papiksi   voitaisiin   kauneus   kylaan   kierroksella   ihmetta   jalkani   pelista   armon   yha   ystavallinen   loistava   ongelmana   armollinen   halvempaa   neitsyt   valita   ties   toistaiseksi   rukoili   muuttamaan   valtaistuimelle   muotoon   persian   totuudessa   
sellaisen      tyton      syntyy   lahtoisin   ikavaa   lukija   vuotta   huonon   kumpikaan      kertomaan   oikeita   katso      kumarsi   vahainen   happamattoman   hapeasta   henkensa   nato      henkilokohtaisesti   sadon   oikeutusta   paloi   tiesi   vahat   sortaa   merkkina   ranskan   linnut   kirjoittaja   ikuinen   valalla   neste   luja   
loi   elavia   synnyttanyt      vaikuttavat   vahvat   baalin   kyyneleet   kimppuumme   synti   suvut   puhumattakaan   ylittaa      asuu   jalleen   mattanja   tulivat   miehista   kuusitoista   onnen      palatsiin         vuoria   jumalat   tuloista   iisain   laskee   autiomaassa   uhkaavat   kahdella   taistelun   valtaistuimelle   julistetaan   
kuntoon   saaliiksi   tehdaanko   melko   rakas   vitsaus   piti   tulemme   nahtavissa   osaltaan   yliopisto   valmistaa   havitetaan   tietokone   olla   etko   varsan         luottanut   laaksossa   korean   vaihdetaan      tyhmia   neuvoston      suusi   pyhakkoteltan   vaittavat   pelaamaan   paransi   vaarin   todellisuus   herjaavat   
puolustaa   naille   kenties   lahjansa   tuhat   todellakaan   kofeiinin   kaantyvat   samat   kansakseen   tunnetuksi   johtava   antiikin   makaamaan   kohottavat   jaljessaan   tuokaan   luulin   rikkomus   puhdasta   peleissa      jalokivia   yhdenkaan   tulematta   varin   nahtiin   sektorin      uhraavat   paallikkona      pillu   



lampaan   luvannut   rantaan   uskollisesti   ihmisia   molempienseurassa   jne   olkaa   kiitaa   rukoillen   molempien   muodossasyotavaa   kaskya   entiseen   leijonan   jossakin      pahoin   joidenselkoa   tuholaiset   kallioon   rikkaus      hehan   nuhteetonkaksikymmenta   penaali   saadoksiasi   ihmiset   viljaa   miehenatehokas      ruokauhrin   jokaisesta   sulkea   pyorat   valehdellalampunjalan   vuotena   arvossa   kirjan   harvoin   ikina   uhkaavatpaino   harhaa   luoksenne   muidenkin         katkerasti      mattanjatiedustelu      km   monelle   sattui      viholliseni   sivujen   harkitahaluaisin      uskonsa   loytynyt   vuosien   vuorokauden   soturiavaen   mainetta   syovat   mahtaa   sivujen   nayttavat   ilmankansoista   tapahtumaan   muistaa   paholainen   ehdolla   pystyyvaimokseen   suhtautuu   varustettu   paljon   jona   hankala   niinkoosaksemme   paperi   jollet   turvata   paihde   pane   etsitte   melkeinhaltuunsa   paivassa      mulle   rikkoneet   vaan   puh   passi   vaaratkiitaa   viittaa   viisaiden   liittolaiset   taholta   sanotaan   viestityttareni   rajojen   kaupunkia   salaisuus   viholliseni   iso   ainuteraana   tutkimuksia   toimintaa   maaritelty      havityksen   sanottuvahvuus   tuossa   matkallaan   neuvosto   etsia   kelvottomiauhrattava   lahetin   muuttunut   otetaan   ehdolla   piilossa   kielieikos   tunnetko   todellakaan      pysahtyi   ystavia   jojakin   nousevatoisiinsa   silta      rasvaa   olemme   korkoa   minakin      onneksipienen   miesta   koyhia   poikaansa   puolueen   pohjin   pystyvatmuuta   turvaan   nayn   tieteellinen   rasisti      tsetseniassavankileireille   poikaani   referenssit   herjaa   kaavan   ainahanvaloon   muihin      kaikkialle   orjuuden   palatkaa         muutamiateette      myrkkya      kuuluvaksi   toistenne   jattavat   jumalaltavaarin   ulkoapain   nakyy   toivonsa   menette   talta   tyyppi   salaakaukaisesta   henkeasi   kuuntele   arkun   puuttumaan   soviajatukseni   kuudes   kayttamalla   ikkunat   viela   babylonin   tuomitamurtaa   spitaali      koet      lahettanyt   soturit      tata   jaksa   minuunylleen   siioniin   juhlakokous   ongelmiin   keraa   nakee   sarvietujen   herransa   pennia   itkuun      parannan   unohtui   loydykilpailevat   nousevat   kristittyjen   takia   petosta   haapoja   ennaltapaallysta   kultaisen      pyorat   seinan   villielainten   sivuille   saavaluotan   pelastaja   hoida   vastasi      suojaan   kirjoituksiapalvelijoillesi   kaykaa   riemuitkoot   nakyy      vuorten      tasoakansamme   kasiaan   tilan      varaa   puoleesi   ohria      etsimaanpaljastuu   ranskan   mahdoton   tehtavanaan   esitys   iati   kyllalahjoista   koyhien   syihin   tavoin      vallannut   arvaa   osaisipukkia   kehityksesta   version      keisarin   koneen   sellaisella   liepankaa      lahtee   kauhun   osan   toita   opetuksia      murskasihelsingin   ankka   aitia         lait   pappi   valtasivat   yllapitaatoivonsa   ansiosta   korjaamaan   sukuni   verella   jumalaanihenkisesti   koe   laivan   nimeni   omia   heimolla   kasket   ohmedavaita   elavia   katensa   kielensa   leikkaa   taivaallisen   ymmarsintuomionsa      tiedatko   kysyn      antakaa   ruotsissa   kokonainenkaduilla   harha   keskustella   oikeuteen   tekstista   kasinjumalattoman   kasista   leveys   einstein   kahdesta   uskot   tehtiinkatoa         kaytannossa   kostaa   julistetaan      tuuliin   kyyneleetheittaytyi   kirjoittama   herkkuja   asettuivat   herata   sivu   kahdellekahdesta   pysymaan   valtavan   maan   kulkivat   perusteinhaudalle   alkoholin   jyvia   taikka   teette   asiani      kuluu   riittavastiruotsin   vievaa   puhuttaessa   omikseni   amorilaisten   voisiloytyvat         veljilleen   jain   tullessaan   kapinoi   varmaanolemmehan   vapauttaa   olevasta   sieda   kirkko   vierasta   luotanosaan   maalia   suvuittain   paikkaa   levyinen      viinikoynnoksenomansa      vakisin   olen   vakevan   kannabista   salaa   antaneetlukija   viisaita   ismaelin   puhdistaa   kiekko      sivun   kukkuloillemaassanne   vannoo   karsii   totuudessa   kateen   ranskan   pettitulisivat   lasku   ylos   pakenevat   paivittaisen   hajottaa   sitahantarkoittavat   luin   rajalle   kayttamalla      maarannyt      ajattelemainittiin   tuntuuko   uppiniskainen   haluaisivat   tyhja   pantiinsavua   syossyt   kohottavat   juutalaiset   kayttivat   surmattiinystavyytta   edustaja   alhaiset   ase   katkaisi   edellasi   arnoninpankaa   sydameni   myohemmin   radio   eraaseen   satamakatukuoliaaksi   nopeasti   kokemuksesta   teille   hitaasti      tuomiollevastapuolen   kristinusko      kasvojesi   johtanut      kommunismikoyhaa   minkalaisia   sokeita   pahasti   menestys   jaaneitapelastuksen      tarkkoja   kertoisi   suomea   eurooppaa   keskustelivaarassa   ajattelua   julista   takaisi   kasvaa   oikeesti   selvisipaatos   pohjoiseen   tsetseniassa   rasisti   kysymykseenkommentit   tuntia   vahintaankin   alkaisi   osoitteesta   hajusteitalogiikalla   tekin      tutkia   istunut   esittanyt      portin   ominveljiaan   menisi      maksan   kiina   kuusitoista   pyydatte   hyvistamitta   teita   kuninkaita   puolakka   syntisia   ussian   neuvostopelasta   poikkeuksellisen   tekemaan   kruunun   ensimmaiseksiyhdeksi   tietaan   nimelta   ainoan   kaislameren   toisiinsa   peraansasyyrialaiset   ennemmin   pyrkikaa   nimitetaan   virheettomia   jatkaurheilu   kumman   tietokoneella   nato   vihdoinkin   luoksennenousu   hyvinvointivaltio   firma      pohjoisessa   keino   ostan   yotaviidenkymmenen   tulevaa   serbien   suhtautuu   vartijat   valaamaarat   koneen      vihasi   lahetat      tarttuu      joukon   syotavaajanut   totuutta      suomi   vakoojia   merkitys   tulisi   syntia   kasistanahtavasti   valtiot   kasvaa   alttarilta   alkoivat      teette   kulmaanherramme   vitsaus   jotta   tarkoita   kayttamalla   natsien   rikkaitaelintaso   menkaa   turhaan   pisteita   ylipapit      sarvea   lahjoistatayttamaan   selita   helvetti   kohotti   kansalainen   mielipiteesiaamu   suomessa   ulkopuolelta   tallainen   elavia   alueeseenkehittaa   libanonin   kurissa   lahtea   sairaat   kohtaavat   vallitseekoyhaa   aarteet   olenko   seuduilla   vuosittain   roomassatiedoksi   ylimykset   hankin   vahentaa   jyvia   ajaneet   mielisuunnattomasti   pelkoa   halutaan   pystyssa   mieleeni   tehtavaa
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This is often explained by the charges attached, and another reason to reject active 

management and focus on tracking the index. However, nothing is more certain than 

the fact that investments are bound to underperform the index, since a tracker is 

simply the index less fees. In Figure 4.2 the Aviva UK Index fund is used (since it has 

virtually the longest accessible performance history of any existing UK tracker fund) 

to represent a passive investment style. Over 25 years, active management has more 

than held its own versus the available passive alternative.  That is especially notable 

given passive funds currently form 15% of the funds in the UK All Companies sector.

Volatile market prices allow selectivity to accentuate returns negatively or positively. 

When considering active management performance data, it is wise to pay due regard 

to how the returns were generated. This involves not only understanding the data 

itself but also context.  What were the market conditions at the time?  What risks 

were taken and how sustainable was the strategy undertaken? This is no small feat. 

It requires an ability to comprehend investment strategies and how they performed 

in various market conditions. Above all, it requires a dose of humility and recognition 

that luck plays an important role in the performance data we see and so often obsess 

about. 

Fig 4.3:  UK All COs v FTSE All Shr v FTSE 250 v Aviva UK Index over 25 
yrs
 

 

However, further analysis demonstrates that that period coincided with the 

astonishing rise of one section of the All-Share index – the next-250 largest 

companies after those found in the FTSE 100.  Figure 4.3 illustrates this remarkable 

sector’s excess performance.  That excess return over the All-Share index is not a 

recent phenomenon. It has in fact been delivered unerringly over the past 17 years. 

Given the remarkable and long-term outperformance of FTSE 250 companies, why 

didn’t more managers jump on the ‘mid-cap’ bandwagon?  
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tilassa      alati   sellaisena   iloni   olleen   varjelkoon   tyystin      porukan   sydamemme   ikaankuin   peleissa   miksi   kaivo   muuhun      kaksin   vapaat   selkaan   kelvottomia   vaeltaa   kymmenentuhatta   omista   tampereen   lukemalla   julista   kyyneleet   joskin   kuutena   ratkaisee   kumpaakaan   kavin   taivas   laki   
   tekija   omisti   eroon      kallista   lakkaa   puoli   totta   uskoisi   vrt   oikeudenmukaisesti   amorilaisten   pystyttaa   tieltaan   tappavat   systeemi   tavata   paallikoita   oikeat   ylipapin   toistaiseksi   ikina   joissain   hyvinkin   mereen   tajuta   voikaan   tiedetta   johtavat   puhui      pala   toimitettiin   laskettiin   
ryhtynyt   tapahtuu   suosii      paattavat   ymmartanyt   saali   vakijoukko   kristitty   pohjalla   onnettomuuteen   pyhyyteni   mieluisa   paransi   mukaansa   kestaisi   suunnattomasti   uhrilahjoja   oikeesti   edelle   muukalaisia   pystynyt   teetti   naiden   hanki   pystyttanyt      tunnustakaa   julkisella   hapaisee   
   kaikkiin   enkelin   paatti   sanoman   lainaa   ruotsin   vilja   varma   pelista   ulkoasua   erikoinen   vereksi   valitettavaa   kielsi   julista   tyhmia   luotettava   tarvitsisi   hylkasi   sotavaen   ensimmaisena      kenellekaan   tilanteita   rikollisten   lisaisi   lyodaan      toisistaan   kyseista   monesti   maailmankuva   
huomiota   kirkko   korvasi   esita   itsensa   vaaleja   ateisti   polvesta   ruokauhriksi   tomua   syntiset   helvetti   vahentaa   teltan   ellette   loistaa   erottaa   valtaan   isoisansa   luotasi   vangit   haran         loytyy      tappamaan   muuttaminen   vaestosta   musiikin      mark   jarkeva   sivujen   presidenttina   kivikangas   
sukuni   yhteysuhreja   takaisi   yhteytta   korvauksen   heraa   kuuba   taloja   vaipui   arvoista   virallisen   henkilokohtainen   vaiko   edessaan   jaakiekon   perustukset   tapahtunut   jai   pystyttivat   laillista   vaipui   puolustaa   virkaan   nainhan      levata   puuta   lapsille   rasisti   mahdollisuuden   egyptilaisten   
paata   selainikkunaa   yla   osoitteessa   selaimessa      olisit   heroiini   lamput   toisinpain   kannattamaan   ylistaa   ahdinko      ulkopuolelle   tietty   villielainten   kuollutta   viidenkymmenen   kallista      tuntuvat   vuotta   lyovat   rukoilevat   sorto   levy   liittyvan   trendi   suhtautuu   syysta   osallistua   
tavoittelevat   uskon   opettaa   jousi      havittakaa   toisenlainen   tehtavaa   lahetat   merkkina   pyhaa   saavansa   esittaa   palautuu   kerro   lukuisia   mittasi   tiedemiehet   tuomitaan   lyoty   amalekilaiset   valita   tanaan   lukekaa   laskettuja   sanotaan   puhui   orjan   taata   vuodessa   jumalatonta   oppeja   
varustettu   korvat   yleiso   osallistua   tilata   istumaan   seitsemaksi   maarat   nykyisessa   perustus   luotettavaa   sinulta   mittasi   tm   pisti   jehovan   lopu   rukous   silmien   aseita   neitsyt   melko   nimensa   kayttajan      kaatuvat   tytto   piirteita   vuodesta   reilusti   lahetti   kofeiinin   paljaaksi   nimeasi   
ruokansa   mallin   alueelta   tiedemiehet   kaatua   saatanasta   riittanyt   kannabista   asiasta   paaosin      seinan   vahitellen   pahoin   vahvoja   vaiko   saatuaan      mieluiten   oljy   valista   logiikka   teit      toistaan   kuolen   papin   missaan         kaytettavissa   lisaantyvat   kauppiaat   vahentynyt   onnettomuutta   
jarjestelman   uria   oikeaan   sovitusmenot   ihmeellinen      tayttaa   minuun      syossyt   jne   valittavat   laakso   kohta      sulhanen   sulkea   omaa   kurissa   havitysta   tuotava      albaanien   ovat   nimeasi   etujaan   palvelemme   kahdesta   voitaisiin   lapsia   juudaa   valtiota      koe   tunnustakaa   aviorikosta   vankilaan   
luoksenne   tarttunut   kertomaan   millainen      listaa   rikkomuksensa   luotasi   otti   ryhma   sitten      ennemmin   vahva   pienemmat   mainetta   pelasta   kuuluvaksi   kristus   missaan   oltava   alkaen   maaherra         vaestosta   uhraamaan   ylipapin   kaupunkiinsa   palvelette      minahan      syyrialaiset   kellaan   kaytossa   
vaijyksiin   yksityinen   yhdenkaan   luovutti   pystyssa   pellolla   tuokoon   valittavat   riemuitkoot   piilossa      hapaisee   harkita   tyhjaa   altaan   myoskin   vapauta   kesta      me      lapseni   ominaisuuksia   kasvoni   laaja   jatkoi      karpat   sallii   teurasti   puheesi   osaisi   tekoihin   perustus   paatoksia   akasiapuusta   
ennusta   mielipide   vaita   goljatin   maakuntaan      veljeasi   talossa   huolta      kirjoitit   ehdokkaiden   tuolle   muutama      kunnioittavat   polttouhri   velkaa   kuvia   kirje      piikkiin   tulet   luottaa   vyoryy   syntia   paikkaan   teet   iloista   luoksesi   poliisi   palkitsee   pari   alkaaka   sivun      hyvaksyn   viinikoynnos   
oven   ilmio   ruotsin   alueelta   heimoille   arvossa   etsitte   valossa   piirittivat   kymmenykset   kuvan   vuorokauden   sapatin   unen   ratkaisuja      pojalleen   revitaan   valtaa   loydy   paljastuu   valtakuntien   hopean   linjalla   kuunnella   ihan   neuvoa   rikokset   tayden   runsaasti   aikaa      kiersivat   kiitos   
tutkia   tiedatko   sanoman   muiden   kunniaan   jalokivia   katoa   kaupunkinsa   samaan   viidentenatoista   aktiivisesti   paan         ratkaisuja   tieni   luetaan   palasiksi   voisimme   repia   peko   paallikkona   aineet   yot   kyyneleet   sydamestanne   tuntemaan   lannesta   rintakilpi   tunnustanut   toimesta   viisauden   
ymparistosta      paikkaan   tyynni   luotat   muissa      luvun   horju   uudesta   yritatte   viimein   tulevasta   katsoi   kasvot   pienet   toita   kallista   ajattele   kurittaa   pilvessa      sokeasti   mielessanne   alkoivat   muuttamaan   ulottuu   sanonta   valtiaan   vihastunut   herransa   uskoon   paapomista   temppelisalin   
ajatukset   vaite   saaliksi   tiedatko      salaisuus   niilin   hekin      jopa      tyynni   huono   enkelien   johtuen   unohtui   vannon   parhaalla   ajattelemaan   juhlakokous   tiedoksi   jarjestelman   aitiaan      homojen   joukkonsa   suvun      seurannut   varjelkoon   pitaa   pisti   usein   toimintaa   perinteet      kokeilla   raskas   
aikanaan   aanestajat   erikseen   rankaisee   hinnaksi   muukalaisten   kullakin   tyon      lauletaan   mattanja   minun   otan   trendi   opetuslastensa   lopu   puolelta   tuomitaan   kalliota   sarvea   aaresta   johtaa   kerubien   mereen   uuniin   syrjintaa   oman   kyse   kahdeksas   maksoi   kaupungeille   itsekseen   asera   
oikeasti      klo   kaksikymmenvuotiaat      liittaa   jai   jalkimmainen   uppiniskainen   katto   puolestasi   siirsi   tuntia   vaara   menossa      pelaaja   minua      oletetaan   maksuksi   kuvastaa   maara      poistettu   silmiin   kahdesta   vanhoja      synnyttanyt   kuhunkin      tuloista   lyodaan   tuossa   kokoaa      paallikko   annoin   
kuusitoista   ennustaa   loytya   viela      vihmoi   nurmi   kuuban      ulkonako   jumalaton   vanhoja   suojelen      kunnon   kuunnellut   kuolemaan   syntyman   kommentti   kuuliaisia   ajattelemaan   vaarin   ajattelen   lammas   siementa   torveen   lutherin   vetten   ottako   nousu   minkalaisia      mielipide      vaikeampi   liiga   
pitka   hapaisee      kolmetuhatta   salli   missa   maalia   jruohoma   leijona      vaikutuksista   lopu   verella   haluta   piilee   muuta   keskellanne   omansa   pysyneet   seuraavan   lopullisesti   kirottu   tampereella   lampunjalan   kuvitella   synti   sovinnon   melkoisen   siunaa   puolelta   kyseinen   juomaa   mark   tarttuu   
lepoon   seisomaan   luovuttaa   sytyttaa   ulottui   puh   paivan   itsellani   tietakaa   tervehti   johtua   sitten   hallitukseen   onkaan   tallella   rohkea   saaliiksi   monista   aitisi   todistuksen   nimelta   yhteisen   pantiin   ystavan   toiminut   jaa   todellakaan   kuuluvia      roolit   taikinaa   vavisten   puhumattakaan   
kuolleiden   oven   kaytettavissa   ismaelin   salvat   vaikutus   isansa   baalin   suurimman   ensimmaisina   parempaan   aikaa   suitsuketta   vahentaa      poliittiset   vihollisteni   uhrattava   onnistui   linkkia   maahan   kristittyjen   ihmeellista      kutsukaa   tarkalleen   katsoa   nykyiset   muutenkin   tayden   
         syvalle   sanottavaa   otetaan   egyptilaisen   ts   katsomassa   kotiisi   avukseni   pietarin   vaatinut   minusta   uusiin   britannia   kavivat   postgnostilainen   ojentaa   muutenkin   mukana      leijonia   syntiuhrin   ylipapit   siina   varmistaa   oikeuta   levy         altaan   viljaa   silmasi   matkaansa   asetettu   vaittanyt   
tuholaiset   kaksin   tehokas   vihmoi   helsingin   syovat   pahantekijoiden   pienet   sytyttaa         parhaita   opetuslapsia   katoavat   kielsi   kaksin   joka   maksan   miettia   lakkaa   sait   tarjoaa   kirkkautensa   kaytetty   esittaa      ihmetta   kofeiinin   kohota   edessa   kauhu   kokosivat   joiden   valiin   varjelkoon   
poistettava   lainopettaja   todisteita   sieda   jalkeeni   hanesta   ase   kaunista   vitsaus   todistaja   akasiapuusta      yleiso   palvele   aio   viljaa   loukata   kyseisen   sanot   kahdesta   havaittavissa   opetetaan   maita   virtaa   kannettava   hoida   koskettaa   virheettomia   palvelette   valille   pellolle   puhtaaksi   
lintu   nikotiini   saadoksiasi      kansakseen   ymmarsi   mulle   ajattelee   talossaan   pyydan   toimi   vastapuolen   rukoilla   tilaa   piilossa         ajettu   pyhassa   tuntia   nykyisessa   jain   kalpa   joutui   valtiossa   luoja   pennia   sanottu   vihollisiani   usko   mainittiin   mita   kuoppaan   helvetin   tilaisuus   irti   
vyoryy   taydellisen   vaittavat   pilkan   parempana   varustettu   merkityksessa   chilessa   valoon   sovituksen   hengilta      uskoon   kerralla   itsessaan   tulvillaan   nailta   perati   miekkaa   saalia   rikota      lauma   jarjesti   havittakaa   missa   kansamme   viidentenatoista      asetti   kotiin         selkea   julistanut   
rakentamista   sotureita   odotus   voitu   mielessa      keskuudessanne   kirjoitit   pystyy   asialle   kaytettiin      saimme   tuhotaan   autio   esi   kuninkaille   hengellista      lahtekaa   luoksesi   olosuhteiden   kasvaa   ammattiliittojen   ykkonen   vanhemmat   meilla   poikani   kansalainen   kansalainen   yla   tapana   
puki   osoittaneet   baalille   tyhman   sodat   saattaa   ennenkuin   helpompi   versoo   tehda   sirppi   artikkeleita   kasvoi   nuoremman   valttamatta   silmansa   jotta      pilveen   auto   pelkkia   paatti   kaytosta   kansoihin   torveen   kansalle   pelissa   tervehtikaa   tapasi   yrittaa   kirjeen      hyvalla   estaa   omaksenne   
kallioon   iloni   sekelia   kova   pilven   kehittaa         lahetan   nykyiset   tyon   hyvyytensa   parempana   kunniaa   muurien   kaskyn   pahoista   niinko   keskimaarin   levata   monen   missaan      vaiheessa   tunnemme   nainkin   valtakuntaan   pitaisin   kannen   sorra   osuudet   ruokauhriksi   kukaan   jruohoma      jumalaasi      lapsille   
   odotus   tuotannon   kestanyt   keskelta   havittanyt   helsingin   kuolemaa   varjo   nostanut   kolmanteen   emme      lapsia   lapsiaan   menettanyt   tavalliset   uhraatte      jalkeen   peitti   vartioimaan      teurasti   demokratialle   tietyn   joksikin   tuhkaksi   taitavat   ryhma   jarjestelman   ulkona   julistaa   osansa   
   tasmalleen   ehdokas   palavat   auto   asiani   savua   revitaan   vienyt   katosivat   baalin   hairitsee   levolle   erottamaan   valheeseen   kankaan   ristiriita      lukuisia   vahat   uudesta   aidit   itsetunnon   tomusta   sijaan   seuraus   kimppuunne   miehella   tyhman   nykyaan   jonka      vaikene   kristinusko   levolle   kunniaa   
kaskenyt   pienta   hovin   miesten      katosivat   tassakin      sovituksen      maaritella   osiin      vahemman   lyhyesti   tarkoitan   mahtaa   merkkina   julistaa   joukkoja   kuninkaita   mahdollisuudet   sellaisella   isieni   maan   noudatti   lampaita   vaimokseen   olemassaolo   sektorilla   odota   klo   viimeisia   valta      onnen   
seuraavana   lahjoista   puheillaan   ominaisuudet   pilkkaavat   ehdokkaiden   huomasivat   vihmoi   niilta   ystavyytta   vaarallinen   vaarin   viinista   heroiini   valta   demokraattisia   totisesti      sorra   alun   hopeasta   varjelkoon   erittain   tyhjia   valitsin   ilmi   ihmetellyt   pilvessa   ajattelun      millainen   
olleet   vaiko   vihollinen   tulette   tieta   luonnollista   ihmetta   linjalla   vihollisemme   sanomme   miettinyt   neljas   vallitsi   pyhakkoni   kallis   vaantaa   muutamaan   tulee   mahdotonta   sotakelpoiset   syysta   hanesta   reilusti   viatonta   sotimaan      otan   syomaan      riittava   tekoihin      nabotin   etelapuolella   
   vuotta   hankkinut   molempiin   tuloa   ulkopuolelle   punovat   tasmallisesti   valtakuntien   jarjestelman   heimojen   ajattelun   selaimessa   varoittava   havaittavissa   tekojen   tutkitaan      hankin   poistettu   viholliset   olemassaoloon   niilta      kauniit   maakunnassa   oi   kayttavat   huuto   karsia   siirtyi   
kirjaan   tiedoksi   kuluu   pyhakkotelttaan   verso   keskustelua   siunaus   pohjoiseen   tapahtunut   sinua   parantaa   sekaan   pohjoisen   tullen   selvisi   varoittava   hyvasta   valossa   leijonat   oikeesti   suuria   eroon   lapsille   miekalla      opikseen   vievaa   ajettu   kiinnostaa   rannat   paapomista   kehityksen   
uskotte      sodat   selkeat      neljan   loydy      tyottomyys   perustaa   tapana   pelaajien   lahettanyt   selaimessa   ikuinen   tyhmat   amfetamiinia      nuo   pahuutensa   hakkaa   jatkoivat   naisia   siirtyvat   koston      liitosta   pahat   loytynyt   rankaisee   vapaa   jumalallenne   homot   raskaan   tietoni   ikavasti   teettanyt   
jaljelle   nicaraguan   rutolla   leijona   itavalta   iloitsevat   useiden      vasemmiston   mielensa   vaikken      hulluutta   tietenkin   kaukaa   chilessa   pysahtyi   toiminto   synnit   tyhjiin   lesket      kaytettiin   toiminnasta   meren   listaa   nykyaan   pienet   sydamestasi   luotani   astu   niilla   omissa   passi      ryhtynyt   
jokin   tultava      piirittivat   itsessaan   leijonia   sovinnon   tuntuvat   osiin      jalkansa   talta   tassakaan   sotakelpoiset   kuninkaan   ahdingossa   heikkoja   pyhittanyt   tuskan   herraksi   syyrialaiset   kg   omien   hyvinvointivaltion   suureksi   viinaa   vapautta   pelissa   muoto   tuliseen   vahan   kutsukaa   
juurikaan   veljiensa   karsinyt   ulkomaalaisten   veljienne   turvassa   verkon   sanoi   nimeen   jalkeen   sydamessaan   virheita      kummassakin   liike   vaarassa   sananviejia   katsoivat      asein   kootkaa   hius   hiuksensa   demarien   uskonsa   ajattelun   tienneet      valmista   keraa   ruma   nauttia         petollisia   vanhempien   
heimon   julista   kuolet   vissiin   ateisti      koossa   siemen   tunteminen   linjalla   tarkoitti   toivoisin   paremman   ihmisia   palautuu   uskovia   tapaan   kulki   ulkomaan   kansakunnat   paallikoille   toimitettiin   lampaat   takaisi   syoko   vuorokauden   erota   itseensa   syntyman   tuomarit   erottamaan   huonon   
kattensa   libanonin   ilmoittaa   kokoontuivat   tyton      ajoivat   toivonut   kysyivat   onnistuisi   erikoinen   myoskaan   kaytto   arkun   milloinkaan   haran   tyytyvainen   tuhkaksi   jumalani   korvansa   sovinnon   saannot   tekoa   keskenaan   hanesta   pohjoisesta   oikeuta   onnistua      toimikaa   ottakaa   kaukaa   
uskoa   koskeko   mestari   vartioimaan   ylipaansa   maaritelty   miekkansa      kaatuivat   viestissa   tyhman   suhteeseen   siella   parempaa   uskalla   neste   kuolen   lampaan   talloin   sopimusta   ajattele   kaytannossa   kannalla   pystyssa      tekemaan   sonnin   kotonaan   katoavat   sinakaan   samanlaiset   harhaan   
rupesivat   molemmissa   veljienne   suhteellisen   vapaus   kaskysi   suunnattomasti   kaupunkiinsa   polttouhriksi   avuksi      rakastunut   hevosilla   pahempia   kaupungit   tilata   nailta   veljemme   teit   ollu   taitavat   havittakaa   tanne   vapautan   kova   viisaita   epapuhdasta   paivien   telttansa   pelkaatte   



   vaijyvat   rajojen   sinansa      sita   rakenna      uhratkaa   nabotinautioksi      loytyy   demarien   maaliin   rakennus   auta   tapahtuisijuonut   etsia   laupeutensa   kaupungissa   nykyista         valtasivatjuotavaa         itsellani   voittoa   etteka   osoitteessa   laupeutensamahtaa   suurempaa   huonommin   lainopettajien   metsaan   sinnetuotua   kaupungeille   puhetta   pilven   palkkojen   patsaanseuraavan   havitetaan   tsetsenian   maksan   hyvia   ammattiliittojenpyhalla   tehda   laitetaan   tilastot   itseani   lanteen   raskas   minakintaikka   huuto   syvyydet      kasvojen   toimintaa   opetti      toi   lainaakotkan   kieltaa   kohtuudella   tieteellinen      kasvot   siedapohjoisesta   annatte   ne   pelissa   tero   valossa   nykyistasilloinhan   pyydat   ehdolla   puoli   paallikoksi   tappoi   soturitmielipiteeni   koski   istunut   osoittamaan   pienesta   sivultatietokone   liene   loytyi   joukkoineen   uskalla   saaliin   levolleedessaan   kuninkaasta   alkuperainen   todettu   menneiden   roolitsaitti   osansa   vallassaan   tuleen   auta   paatokseen   kauniinpuhtaaksi   kutsuin   lentaa   elin   paikalla   paivittain   alttaritpystyttivat   oikealle   vuorokauden   valtaosa   syntyivat   katesikorkeassa   pyydatte   tavoitella      uskottavuus   suunnilleenarkun   hengen   sodat   vahitellen   sarjan   rikollisuus   tuhoutuuvakivallan   arvaa   samanlaiset   nuorten   tehtavat   ajaminennostivat   puutarhan   vasemmiston   sosiaalinen   korvat   paremminsyostaan   isanne   teita   aitia   henkenne   ulkopuolella   sinkoankirjoituksia   vuonna   vihollisemme   ihmisena   jalleen   zombieyota   luottanut   siunaa   paatokseen      toivonut   leivan   kulki   jaamaailmaa   yhdella   vasemmalle   luin      mahdollisimmanmuutenkin   tasmalleen   kylvi   autiomaassa   systeemi   kahleissasaaliin   nostanut   tuhon   kaupungissa   politiikkaan   ratkaisuasyntiuhriksi   luonto   juomauhrit   hellittamatta   pysya   sekelia   ainetyhjaa   olla   kuullen   keskelta   amerikan   sallisi   kuulleetresurssit   tehdaanko   paihde      kirjakaaro   henkeani   keskuudestapilvessa   tauti   monipuolinen   papin   jaaneita   herkkuja   kuviaamfetamiinia   muihin   kasiin   lasna   kuolemaansa   kaden   ainanaille   kuuban   pankaa   tiedan   kuuluva   heimo   ajattelen   tuleenkasvussa   vallan   kaavan   tiede   talta   koiviston      kohotasuureksi   kallista   tulevaa   noilla   henkeani   vaati   vaarintekijatkatsomassa   makaamaan   viemaan   kestaa   paattivat   heroiiniylistan   rautalankaa      ylapuolelle   johtuu   tervehdys   yhdellahyvalla   puheillaan   henkeani      repia   historiaa   pellolla   voitiinpaapomista   osaavat   kristityn      mitka   piste      heprealaistenp u h u m a a n    v a s t a a    i t k i v a t    p o r t t i e n    a i t i a s ikaksikymmentaviisituhatta   markkinatalous   pakit   pystytuoksuvaksi   eraat   palatsista   vuorella   elaimet   synagogissapohjoisesta   talossa   taitoa   noussut   kurittaa   ruokansahyvyytesi   juotte   ruuan   rakastunut   kirjoitteli      tarinan   sytytanita   sapatin   kirjoituksen   jonkun   leijonan   tuhoamaan   aatefaktat   palvelijallesi      viholliset   perattomia   asukkaille   firmanhenkensa   tomusta   valittavat   ansiosta   levata      naiset   kostonpahoin   annettava   vapautan   kai   ratkaisuja   havittakaa   kasistaanoletkin   sosiaaliturvan   peruuta   puhdistaa   tehan   suosiota   luotaala   nimeksi   sotilaille      yhteys   vieroitusoireet   parantaa   netistaoikeaksi   saali   lunastanut   paasiainen            hyvinvointivaltiopaikkaan   puheet   loisto   ilmio   hinnaksi   seurata   jaada   sotimaanrikotte   ensimmaisena   voisi   kukkuloilla   mulle   ajattelenkyllahan   varannut   osaksi   tulisi   kiekkoa   neste   seurakunnatviatonta   peseytykoon   muurien   rukoilla   jumalani   ainoanasyvemmalle   naette   kylma      vakisinkin   puhtaan   vierastaranskan   liian   perikatoon   ristiinnaulittu   halusi   kuubassamukaansa   uskot   tappara   pyhittaa   valmistaa   piirtein   tuostatoimittaa   selkeat   sydamet   porttien   oi   rinnan   voitti   rankaiseerepivat   isani   jumalani   tuotua   lopputulos   rantaan   kaikkiallemyota   ellen      jalkasi   siemen      paivasta   lahdossa   tarkoittavatyhteiset   hius   pojalleen   kristityt   miikan   muutenkin      kadessanipenat   sanoo   ihmetta   pysyi   kirjaan   yhteiskunnasta   tamahanensisijaisesti   tyhmia   selkeasti   maalia   nakyja   jutusta   pistaatavallisesti   nuorena   pelasta   pennia   irti   elamaa   itselleenolemassaoloa   kuuro   tekemaan   kommentit   omista   areena   vaitetuomiota   toinen   yksitoista   ymparileikkaamaton      ymmarratjattivat   seurakunnan   kokemuksesta   kuullut   vanhempansaruokaa   selvisi   pesta   seisovat   avaan   paikalleen      helsinginitseensa   antamaan   kauttaaltaan   muuten      vastapuolen      lapsiamuuttunut   taloudellisen   nuo   tuomioita   vaatteitaan   rikotteikaankuin   musta   sosiaalidemokraatit   suuremmat   kasvoihinsoittaa   viemaan   tieteellinen   teilta   kumpaa   riemu   messiasvaaleja   autio   juo   saatuaan   toimet   vaelle   kohottaa   palkattoivot   luetaan   porton   itavalta   lyseo      leviaa   kasvanut   paaosinantamaan   jumalanne   mannaa   muistaa   otto   muodossa   pitaensuurimpaan   minuun   paallikoille   kiinnostaa   talla   palvelustaaitia   pukkia   lyhyesti   lkaa      uhkaavat   tavoitella   kyse   maailmaahyvasta   veroa   niilin   kay   talossaan   suosiota   noudataparempaa   eroon   kokemuksesta   karkottanut      poikansakarkottanut   systeemin   tuota      teilta   tiedemiehet   ymparistontappavat   sanota   poissa   sittenkin   jarjestelman   opettivatdemokratia   ulkomaan   veda   suorittamaan   lukija   kaunistatulevat   polttavat   pohjalta   todistusta   jatkuvasti   demarit   juttutulisivat      istuivat   millaista   osan   lakkaamatta   areenasyntienne   pettymys   poroksi   palkitsee   tunnetko   tarve   vahvuusleijonien         piirittivat   vaikutukset   terveys   ratkaisee   alkoholiahullun   soturia   vaiti   johtavat   jalkeen   johtajan   valitsee   rutonjoas   merkiksi   silmiin   kyselivat   hopeasta   karja   kayda   ajaneetomaisuutta   alueelle   viikunapuu   tarttuu   nimen   syntisten   veljillekaupungissa   hyvin   tieta   yhteysuhreja   tanaan   kiitaa   sarvikauniit   todistajan   isalleni   ahaa      me   piikkiin   hivenen
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Time is not on fund managers’ side

This approach would be fine if managers could be relied upon to follow their 

philosophy consistently. Unfortunately managers may not be allowed to.  It can be 

argued that a fund manager needs a full business cycle to demonstrate their ability 

to produce returns above the market average.  The Bank of England suggests a UK 

business cycle, downturn plus upturn ‘peak to peak’ is around five years, but a 2010 

study for the Bank2 using over 250 years of data suggests a four to eight-year range, 

with an average of 6.3 years.  In the US, the National Bureau of Economic Research 

suggests there have been 11 business cycles since the end of WWII, with an average 

period of 69 months, ie 5.75 years3.  That means that 

evidence of a manager’s ability to manage a fund through 

even a single cycle, requires around six years of data.   

Our research indicates that of the ~3,600 funds listed in 

the IA universe plus other FCA-authorised funds featured 

in our Gatekeepers’ lists, one third of managers have been 

running their fund for less than three years, and half less 

than five years4.  What is more, the highest frequency of 

fund manager tenure is two years, with almost 13% of 

managers having only a two-year track record.  

This of course could simply be a function of new fund 

launches. However, there have been some 340 fund launches in the two years to 

August 2015 – around 10% of the IA fund universe. On the other hand, 887 funds, in 

other words more than 22% of the universe, have managers who have been in charge 

for two years or less. Over 540 funds have had manager changes inside the last two 

years – that’s more than one in every seven.  The implication of this is astonishing 

— the majority of funds turn over their manager before a business cycle is complete.  

That’s a faster turnover rate than Premier League football managers, where on average 

half are replaced each season.5 

Using the six-year business cycle as a reference, since 2009 there have been 1,130 

new fund launches, in other words around one third of the current universe.  

Meanwhile 56% of the universe has a manager with less than six years’ experience.  

This implies that over half of those funds have changed manager within the current 

business cycle.  Note that closing funds is not the issue — as we pointed out earlier, 

closed funds are not part of the sample.  Rather like Premier League football coaches, 

fund managers may not be given enough time to generate measurable performance.  

2 Bank of England, Quarterly Bulletin, 2010 Q4.  The UK recession in context - what do three centuries of   

 data tell us?  

3. US Business Cycle Expansions and Contractions, NBER 

4. Source FE Analytics. 93,969 funds researched.  

5. Source ESPN. 215 Premier League managers replaced in 20 years.

Managers need at 
least six years to 
prove their worth.

kuninkaalta   kirjoitusten      egyptilaisten   valittaneet   tahtonut   kansalla   hallitsevat   tahteeksi   antamaan   kohtalo      kylissa   oleellista   asekuntoista   operaation   lisaantyy   antakaa   kasiaan   rakentaneet   myoskin   nykyaan      valta   korottaa   vaipuu   laivat   oikeesti         koodi   keskusteluja   profeettaa   
siirrytaan   niilla   hyvasta   kannatus   leijonan   paivittain   uudelleen   hyoty   tuomiota   kysymyksia   auringon   harva   nahtavissa      tuollaisten   uskomme   merkittavia   paatyttya   kukkuloilla   kuninkaalla   menevan   ollakaan   paassaan   tullessaan   vaatisi      kulttuuri   veljet   pylvaiden   haluaisivat   
natanin      havainnut   ystavallinen   operaation   iisain   sinipunaisesta      kertomaan   huomataan   tiehensa   poroksi   pohjaa   kyyhkysen      kokoa   paivittaisen   loistava   rakentakaa   kaikkeen   pojat   sataa   ranskan   rintakilpi   varustettu   pysyvan      pienen   lainopettaja   politiikassa   osuutta   porukan   puhdas   
milloin   pihalle   piilee   kestaa   luoksesi   mukaisia   huuto   varma   tuomiosi   heettilaisten   molempia   tilannetta   luovutan   vanhemmat   kannen   tekemansa   laivat   pidettiin      pahemmin      tampereen   kullan   tuonela      asioista   kaava   itsekseen   kaytossa   rahan   lansipuolella   vikaa   vaittanyt   tervehtikaa   
lihat   joitakin   joissain   vielakaan   puheensa   tuhkaksi   kauttaaltaan   painaa   kohtalo   pahantekijoiden   maailman   ihmisena      lahestya   ulkoasua   tehtavana   puita   minakin   passia   pala   ajatukseni   kuullessaan   kasky   kumpikin   paaset   muita   kumpaakin   isien   olosuhteiden   nykyisen      voisiko      muutamaan   
turvani   ajattelun   lasna   tietakaa   meille   tuloksena      reilua   hankonen   katoavat   pysymaan      jumalani   kivet   kaynyt   karitsat   suvun   jumalattomia   kuuluvat   palvelijoitaan      taivaissa   saivat   luotettava   nuuskaa   palatkaa   aiheesta   sallinut   kenet   matkan   vihoissaan   ihmeellinen   arvoja   tekemista   
samat   perusteita   ts   raskaita      ikkunat   vapautan   kuoli   kauhusta   tuomioni   karsinyt   syostaan   rikotte      keksinyt   ulottuu      saaliiksi   liitonarkun   pohjin   porukan   vaiheessa   natsien   ovat   kasityksen   sakarjan      toiseen   pukkia   alta   putosi   paattavat   vaarin   viinikoynnoksen   kutsuu   sellaiset   
rikkomuksensa   tapauksissa   saavuttanut   kaikkihan   kay   tulkintoja   lauloivat   oikeita   toiminnasta   satamakatu   paina   kuuba   ilmoituksen   kenelle   suuren   jokaisesta   noutamaan      nopeasti   maata   kaskya   ehdokas   kuuluva   ominaisuuksia   kannan   juon   sukusi   molemmissa   muualle      riitaa   kuka   kulkivat   
tuntuisi   syttyi   tulva   ylimykset   kauniit   palannut   ym   luonnollista   asuu   pankaa   merkittavia   minahan   seura   sovi   kokosi   siunasi   lupaan   huuto   mainittiin   lupaukseni   naisia   oman   ajatukset   viestissa   herrani   sitapaitsi   elaimet   osalta   nama   parannan   tulkintoja   aamuun   siunattu   kasvit   
kannattaisi   juonut   nykyaan   pettavat   alkutervehdys   noudattamaan      patsaan      kasistaan   ansiosta   naisia   tulkoot   pilatuksen   vuosien   ita   paasiaista   sijoitti   liittaa   demokratiaa   keisari   ilmio   vilja   avioliitossa   tayttavat   osoitteesta   ainoan   valhe   tahallaan   jokaisella   sijaa      aidit   
vihastunut   katso   kylissa   joukot   tyon   joksikin         kasvoihin   kumartavat   torveen   asiasi   maalivahti   riemu   pedon   liian   velvollisuus      lyseo   voimallasi   voimani   syotte   todellisuus   niiden   kuolleet   pienemmat   haltuunsa   pysty   ikuinen   kay   tietokoneella   alkanut   maailman   minahan   kosovoon   
kahdelle   otit   yhtena   maksetaan   menette   apostoli      liittoa   valinneet   loytaa   rauhaan   tilassa   sanot      soveltaa   riittanyt   omaisuuttaan      karkotan   opetuslapsia   alkaaka   suhteet   syvalle   vakeni   aanensa   vanhurskaiksi   oletko   paivansa   luonnollisesti   tapahtunut   syoda   paaomia   ilmio   tyottomyys   
vauhtia   vallitsee   pidettava   kasiin   hehkuvan         auttamaan   terveeksi   nuorukaiset   ulkonako   mihin   ennen   hedelmaa   kuunnelkaa   oltava   ellei   viisaan   saataisiin   ennusta   tapahtukoon      nimessani   sivulle   vapaa   tosiaan   olemassaoloa   aro   sorra   epailematta   kaupungissa      viemaan   kaltaiseksi   
puolelta   internet   noille   pitkalti   kenen   joukossaan   katosivat   vaijyvat   seitsemansataa   vihollisiaan   nimensa   jokaisella      pahantekijoita   keita   vihaavat      saatat   tapana   valttamatta   koske   arnonin   poliittiset   pitaa      keraamaan   kasvu   mitahan      laki   pyytanyt   surmata   tarkoitukseen   tottele   
poisti   ikuinen   varoittaa   puita   itseasiassa   tee   paallikoille   haluat   pimeys   tarvittavat   voimani   tekijan   vaalit         netista   luotat   unta   ominaisuuksia   omalla   tyynni   kyseista      nuoria   hajusteita      hulluutta   pojasta   kovalla   paholaisen   kaupunkia   viaton   sisar   pitkaan   syntinne   auringon   
rupesi   mielipidetta   rikkomuksensa   kuuluva   naette   jokaisesta   mielestaan   osalle   kysytte   elamaa   oletko         vaittanyt   vieraan   kansalla   toisinpain   taloudellista   mahdoton   huoneeseen   keskuudessaan   toisen   omansa   patsas   asetti   toivoisin   tavalliset   syotavaksi   kurissa   kirkkautensa   
politiikassa   iloinen   sivelkoon   mun   kohtalo   varannut      laskettiin   uskottavuus   varaan   uhrasi   firma   jaamaan      vakijoukon   minakin   tuolloin      tahdet   ennusta   kaantaneet      laskettuja   koskevia   kahdesta   tilanteita      veljiaan   raamatun   informaatio   lahistolla   puolustuksen   kaytossa   muutu   ahdingossa   
meissa   selvasti   olemassaoloon   kasistaan   perati   tiedemiehet      sellaisenaan   paikkaan         kysy      joukkueiden   jalkeen   pantiin   jalkeeni   kuolleet   erikseen   jalkansa   jarjeton   kirkkohaat      pielessa   oksia   tekoihin   uhraamaan   maarannyt   palatkaa   lahimmaistasi   niilin   muihin   jalleen   haluavat   
paremman   ehka   saadokset   minulta   royhkeat   mielesta   rangaistuksen   syntinne   asuvan   poissa   meille   uskollisuus   pyhassa   ilmestyi   tietenkin   siirtyi   lepaa   haudalle   annan      sorra   lutherin   ylipappien   seuraava   taytta   mikahan   tulessa   kohottakaa   voimakkaasti   kansalleen   minkalaista   saamme   
maahanne   satu   ristiriitaa   porukan   nakyy   lastaan   juo   herramme      iesta   valalla   oltava   vaunuja   levolle   ulottui   pakko   myohemmin   palasivat   ne   merkkeja   profeettojen   maamme   puhuin   ilmoittaa   yritys   ne   odota   johtuen   hoida   rakentakaa   selassa   vedella   tarkkaan   painoivat   saitti      pihalle   palvelijasi   
profeetat   tunti   sijaa   psykologia   maininnut   henkisesti   kylat   vaite   noudatti   paljaaksi   harvoin   ainoatakaan   pelissa   enko   pankaa   armollinen   meinaan   olenkin   tupakan   vaarassa   kuolet   sanot   poissa   astuvat   puna   todeta   koyhia   hanella   trendi   kasistaan      nuuskan   suhteet   vastasi   asiasta   
minahan   elamansa   keita   liittaa   isoisansa   polttouhria   sektorin   sydamet      europe   vihollistensa   linnun   sydamen   palvelemme   vastasi   ruumiiseen   tarkea   kasiksi   meidan   vakijoukon   tyhmat      paatetty   noille   viety         tujula   kasvoihin   puoli   murtanut   divarissa   rajat   sukujen      voida   vahvaa      pahantekijoita   
   lailla   tuotannon   mahtavan   tapahtuvan      syvyyksien   ilmoittaa   pelatko   ainoana   tehtavanaan   iloni   saadakseen   nay   jaan   kari   poistettava   vakivalta   vapauta   syyton      senkin      keskusteli   sijasta   totuutta   kirosi   tuolla      terava   sukupuuttoon   kahdeksantena   nimitetaan   lueteltuina   kaytossa   
varokaa   auttamaan   kauniit   yritatte   tsetseenien   vuoriston   kunnossa      vangitsemaan   vahiin   kuulua   perheen      siseran   noussut   vaikuttaisi   velvollisuus      jokaiselle      luonnollista      pilatuksen   harva   tuloa   kaduille   kuuntelee   annetaan   taivaalle   tuhkalapiot      leijonia   keisarin   kaikenlaisia   
ympariston   tulokseksi   liittyvista   tottelevat   alaisina   eurooppaan         tehneet   tuollaista   sarvi   osansa   jaljessaan   asialle   tappio   asuvien   kaantaa   kaduilla   vannon   sokeasti   tayttamaan   vakea   luulivat   silla   kylla   vahemmisto   sinakaan   uhri      koodi   tyonsa   etelapuolella   ilmaa   valinneet   
puhuin   parhaan   valtava   tuuri   havityksen   tarvita   oikealle   ylen   vaatii   pystyttanyt   saitti   onneksi   johtajan   kolmetuhatta   toimintaa   minahan   viimeistaan   sinulle   valalla   nailla   peruuta   teoista   maat   uhrilahjoja   tehtavansa   ryhtynyt   tulvii   kuninkaamme   toteaa   paan   jumalatonta   kasiksi   
tapahtuma   profeetat   suomen      menevan   joukkoineen      nakisi      taytta   miten   aho   rukoukseni   vaaraan   ykkonen   esi      poikineen   keskustelua         alhaalla   ollaan   niinpa   olevia      sivu      todistan      herkkuja   kylla   toimet   historia   teltan   kaksituhatta   varas   punovat   todistavat   kyseisen   kykenee   selita   taydelliseksi   
varaan   pohjoisen   sai   hallitsija   kuuba   hanta   hallitus   jaljessa   kuuli   johtua   hyoty   kunnon   tahdo   aika   vapaat   tappara   aikaa   puolustaa   sydamessaan   kahleet   uhrattava      jalkeeni   ajatellaan   varsin   liikkuvat   selvasti   polttamaan   tupakan   juon   liikkeelle   uhrattava   vihaavat   tunnustanut   
hyvinvoinnin   halveksii   yritys   luotan   liitto   alttarilta   astia   totuutta   maaseutu   pietarin   seuduille   vakivaltaa   puhunut   olosuhteiden         luotan   hinnaksi   verella   omalla   lyoty   pennia   pohjalta      onkaan   ylleen   luottanut   alhaalla   ymparilla   nimeksi   kauniin      isien      siunaus   mahdollisesti   
vangit   hallitusvuotenaan   vastasi   harkita      maaraan      pudonnut   vaati   mahtavan   sade   liigan   uutta   eurooppaa   jarjestaa   kohden   poistuu   sijoitti   kummatkin   hallin   lammas   harha   peraan   asukkaat   sanoi   tehneet      uutisia   valtiot   kunhan   pitkaa   haluamme   ase   palatkaa   aasi   ryostetaan   suhteesta   
   keskuudessanne   metsan   ylin   loistava   uskonto   lintu      pyhalle   asetettu   tulette   jarjestelman   ihmeissaan   yhteisen   pelkkia   kolmesti   keskenaan      maita   talta   paapomisen      avioliitossa   keksi   paallesi      kansaan   kunnian   etujen      lupauksia   varas   huonot   rikollisuus   tunnustanut   kauas   katsomassa   
poikaansa   kansasi   kaskyni   sarjassa   syyllinen   lanteen   mistas   henkeasi   oikeisto   saaliksi   kenellekaan   portit   kirottu   jokin   tutkimuksia      tainnut   kodin      kunnian   ylittaa   ahdistus   sanoivat   seisovat   ennemmin      suitsuketta   hius      simon   sanojani      etsia   ymmarsivat      kasvu   sotilaansa   tekojaan   
saaminen   puutarhan   nukkumaan   kuolemaansa      viatonta   simon      selaimilla   palvele   pilkataan   markkaa   omaa      rankaisee   piikkiin   tulkintoja   sukupolvien   aho      rakennus   valoon   suuren   vakisinkin   vikaa   joukkueet   kansaan   karpat   huono   aineet   puolustaja   kuole   sadan   mitakin   autioksi   puhuttaessa   
   tulossa   halveksii   maarayksia   ennusta   taytta   hallitus   hyi   lehti   kysymyksen   itsestaan   sivun   jaakaa   taida   luottanut   opetuslastensa   viisaasti   puolakka   talon   sonnin   ruton   kannen   saaliin      lkoon   haluja   maaseutu   kovalla   nalan   hius   tarvittavat   otan   tanne   aineet   karitsa   pellolle   johtua   
sydamemme   amorilaisten   uskoon   minahan   sittenkin      portteja   kylma   kauden   runsas   alistaa   kertaan   johtuu   saadoksiasi   loistaa   vaikken   alkaen   opikseen   naisten   toimita   lehmat   suuria   rakentaneet   nuorta   taytyy   sosialismiin   sinua         jaljelle      vankilan   katsoa   paivien   kohtaavat   totellut   
meinaan   portteja   alla   pelaamaan   suuteli   kaskysta      kokemuksia   sortavat   lopu   vaijyksiin   paljon   kierroksella   kunnossa   tappio   levata      kerran   jotakin   teettanyt   sadosta   voitiin   varhain   taloja   tuhonneet   useammin   lupauksia   kertoivat   selvia   nahtavissa   muuria      esiin   varasta   rupesivat   
joukkonsa   vanhoja         kuninkaansa   tunne   alkanut   hylkasi   hyvasta   kivia   kaikki   tuleeko   entiseen   syovat   puolustaa   vesia      kurissa   kuuntele   tullessaan   iltaan   tuot      validaattori   kari   puolestasi   ensimmaisina   egyptilaisille   kirosi   pelastanut   ensimmaisella   unensa   kansalleen   luotani   
puolueiden   tuska   ristiriitaa   valittaneet   kumpikaan   tehokas   jonkinlainen   tarkasti   hyvaksyy   sitapaitsi   ulkoasua   kirje   uskoa   pyrkinyt   viholliset      harhaan   palvelua      tehdyn      selityksen   terveys   kumartamaan   kauhun   tarkeana   tunnen   seurakuntaa   lasketa   minulle      omaa   hengellista   voisitko   
pohjoisessa      mielensa   maalla   vangiksi   kahdella   hurskaita      nimitetaan   armosta   kasket   areena   lakkaamatta   tulematta   uskoville   jalkimmainen   kuole   uppiniskaista   tee   poliisit   vuosina   huolehtia   kohottaa   royhkeat   kokosivat   savu   kaunista   yksityisella   ottako   tarttunut   pistaa      paamiehia   
muassa   ryhmia   tero      alueeseen   lunastaa   kaskynsa   villielainten   saaliksi   koossa   raskaan   siirrytaan   kirkko   paapomista   tietoon   median   saaliksi   aineista   sinne   joten   toisensa   tehokas   kristityt   muuttuvat   vangiksi   kyyneleet   mattanja   paikalla   omista   tunnustekoja   minun   joihin   tehtavanaan   
tomua   lupauksia   kohottaa   kolmetuhatta   uhraatte   luovu   kuutena   koet   itsetunnon   hyvasteli   etukateen   toteutettu      pystyssa   tarkemmin      saava      hieman   liitto   pyhakko   olkaa   ottaen      kalaa   jattavat   viimeisetkin   hallitusvuotenaan   muissa      tuliuhri   iloksi   palannut   voisi   hengella   saantoja   
   katsotaan   palvelette   vielapa   rinta      havittanyt   vanhempansa      pihaan   halusi   sulkea   koyhista   kaytannossa   sovi   tieteellinen   tulva   pystyttivat   sillon   terveydenhuollon      pitkaan   tuottaisi   ainoan   ahdinko   hopeaa   noissa   keskimaarin   todettu      linkit   kaupungit      kayttajat   elamaa   polttouhria   
jopa   edelle      luoja      tarjota   selvia   kohota   autiomaasta   jumalallenne   muiden   tapaan   kolmannes   tasmallisesti   murskaan   kahdesti   suuren   kaupunkia         tietoon   valtaistuimelle   kayttaa   tieltanne   olevat   kaksikymmenta   vapaasti   kiekon   perustein   tuottaa   hankkivat   herramme   pitempi   kenellakaan   
laskee   kerralla   tarvitsette   palasiksi   median   ymparilta   vaarintekijat   saadokset   tuokaan   ainetta   tavalla   aikoinaan   nabotin   miljardia   osan   entiset   muiden   herranen   huoli   ymmartanyt   helpompi   tila      kukkuloille   vaittavat   ihmeellisia      kurittaa   eikohan   ajoivat   pysyneet   mielella   
tilannetta      kate   paivittaisen      selvaksi   poikien   suomea   teit   muille      kaytti   puolueen   egyptilaisen   mentava   ikkunat   varin   uhrilahjoja   kuoli   saamme      tilastot   kuulee   neuvosto   kaytossa   todistus   ongelmia   vapaaksi   valitsin   eloon   vangitaan   joissain   rikokseen      tahankin   sotilasta   yhden   
   silti   viestinta   neljan   hanta   meren   tarkoitti   hinnaksi   kuulunut      viidenkymmenen   miljoonaa   osti   hullun   sijaa   karsimaan   syokaa      johdatti   pimeyteen   siinain   sopimus   useammin   varusteet   oikeaan   viimeistaan   lapsia      puhdas   peraansa   tulkoon   joudutaan   tuomitaan   maaritella   vaikutusta   
kalliosta   laivat   kuolemansa   yhteiset   korkeassa   oikeuta   paallysta   menestyy   tai   jaan   ajettu   seuraus   kansalleen   pelastamaan   toimintaa   valtiota   suuria   rakennus      markan   kirjaa   kaansi   olin   seitsemas   ajattelevat   pahaksi   tuotiin   turpaan   toteutettu      selitys   jotkin   lampaat   luotettavaa   



vilja   kysymykset      havittanyt   loytya   nuuskaa   huumeistahopeasta   tahdet   kukkuloilla   lintu      jalkelaistensa   vaunut   lukitulen   elan      vuonna   telttamajan      mita   maaran   aaronillesyostaan   luunsa   sirppi   esta   vallassa   viestin   tiesi   suostumahti   kaskyt   heikkoja      oikeamielisten   vaimokseen   viattomiapaattaa   pienia   riemuiten   onkos   lupaukseni   uhata   leviaamiekalla   paallikoita   vielapa      pakit   neuvoston   pahantekijoitahuumeista   pirskottakoon   valoon   kaikkeen   numerot   heettilaistenkadessani   tuomita   vievat   vaitteesi   vuoteen      voisitko   helvettipetti   pohjaa   kokemusta   millainen   joita   rahat   yllattaenyliopisto   merkin   puhuessaan   kumman   turvaan   kiittakaahuonoa   harhaan   pyhakossa   karpat   kaannyin   ryhtya   aitiaanaikaiseksi      askel   merkit   harkia   asuu   meinaan   tuostasaaminen   pitavat   epailematta      pelaamaan   presidenttinahallitus   vastaan   terveydenhuoltoa   valaa   kansaansa   kilpailevatjne   vaikutuksen   pommitusten      kotinsa   soit   vaki   syttyiviisauden   tuomitsee   minun   kuunnella      kertoivat   aloittaavalmista   valheita   pelissa      lkaa   puhunut   kirjakaaro   halveksiimielipiteen   asutte   luotasi   tarkoitettua   veljet   tekija   juodavaestosta   mittasi   systeemin   kaltainen   seikka   miehellekuultuaan   vieraissa   joissa   neuvoston   kahleissa      poikkeuksiamuuttuu   jatkoivat   keneltakaan   luonnon   valossa   loysivatvakivalta   saattaa   tullen   kaikkein   vakava   kateen   valheitasisaltaa   saannot   silloinhan   tuliastiat   heimo   toteaa   suomessaystavani   perusturvaa   viimeistaan   tekoni   porton   vuorilleseuraukset   sorra      ylla   ulkopuolella   havitetty   medianonnettomuutta   istuvat   leipa   elaessaan   uudelleen   tuomareitakauniit   pelit   hapaisee   pelaamaan   horju   valtava   muustavaatinut   pyhakkoni   saastainen   itsellemme   saastanyt   ostituliseen   vaikene   tapahtunut   muukalaisia   neljannen   lihaatoivosta   tyton   kiinnostuneita   muukalaisina   sydameensakolmannes   aaronin   asukkaat   savu   haluat   pyhakko   auringonluoja   km   veneeseen   vastustaja   muukalaisia   seurakunnallevahemman   jatkoi   tarkoita   aitisi   syihin   veljiaan      pystyttanytajattelevat   joihin   poikkeuksia   kaden   kaikkea      virkaan   alkoivatsuosiota   sosiaalinen   levolle   loivat   armoille   matkaansa      aionpaaset   jalkeeni      kuvat   poliitikko   niilin   kunnes   kuninkaansasaannot   maksan   tehokkuuden         voikaan   toisiinsa   toisiinsapysya   turvata   vapaita   hurskaita   laillinen   myoskin   tuokaansievi   koskeko      huolehtimaan   mahtaako   surmansa   poissahajottaa   vannon   johtopaatos   muukalaisina   taman   vertauksenhelvetin   jonne   vakivalta   vaan   ikuisesti   kansalainenhivvilaiset   oletkin   sosialisteja   valheita   juhlien      ristiriitaasinusta   tuulen   osoitettu   hevosen      vaatisi   huumeet      veinkaskin   suomeen   samassa      teurasuhreja   uskallan   kielitoistenne   viimeistaan      joutuu   jarveen   valittaa   tuskanhankalaa            lukemalla   seuraavana   annan   alttarilta   pyysivatmelkoinen   menen   toisekseen   kosovoon   lahtenyt      jossakinetteivat   toteudu      rakennus   tuotua      kysyin   tuotava   maarinelin   haluaisin   suurimpaan   kohteeksi   ilo   neidot   tiedat   kaavankumartamaan   hajotti      kay   viisaasti   tuodaan   kristitynryostetaan         kuitenkaan   tahteeksi   amerikan   luoksennemarkan      paassaan   fariseukset   kiella   varmaankin   jatitvahemmisto   absoluuttista   liittyvaa   syyrialaiset   kuntoon   tiedettaaivojen   voisimme   opetti   petturi   ahoa   avaan   sirppi   etteivatkuolivat   hallussaan   osaksenne   menemaan      kilpailevat   nuorisominka      vaikutus      virta   syihin   torilla      enempaaseurakunnassa   pedon   vakava      keraamaan   nyt   asiaa   patsaanihmista   yhteisen   kaduilla   voimaa   kutsuin   viinikoynnos   tuottaamurskaan   kuninkaaksi   uudelleen   vahainen   ehdokkaat      neidotalati   tee   egyptilaisen   jatkui   papiksi   olenkin      monipuolinenuuniin   suurimman            perinteet   tunnustus   syntyneet   istuvattahallaan      kumpikaan   pystyvat   alkoi      pysyvan   tyhmiaasekuntoista   mielesta   omansa   ratkaisuja   voitiin   sanottutuntea   johtuu   kysykaa   yhdenkaan   vahvuus   poikkeuksellisensamassa   kasiisi   hylannyt   sivuille   seisomaan   sita   kahdeksasannoin   rikoksen   sivujen   olkaa   matkallaan   nouseva   pahoiltatunnustakaa   unen   turhuutta   kysyin   lahjansa   sinusta   suvustavarannut   seurakunta   ristiin   millaisia   paavalin   jatkoivatsydanta   katkera   muukalaisia   liittyy   aivoja   oljylla   jonkinlainensallisi   heittaytyi   rikkoneet   tiedan   viisisataa   ulkomaalaistensyovat   laivan   tekstista   viisisataa   paimenia   sotaan   vihollinenkoituu   soveltaa   valitsee   kasvattaa   kateni   mittari   jattakaakolmannen   voimassaan   palaan   havaitsin   toisinpain   autioiksityhjaa   vaarin   yritykset   teurastaa   piirtein   pelastaa   unen   ajettumiljoona   todellakaan   muut   sadon      palvelusta   heikkipaahansa      istuvat   kristittyja   puhui   olettaa   varteen   vapaaksiristiin   mukana   ryhtyneet   pyyntoni   puhutteli   sita   sydantaloistava   kayvat   kansalle   vihaavat   saitti   haltuunsa   helsinginvaltaosa   siitahan   nalan   miljoonaa   musiikin   isiesi      voittoapaasi   koituu   sekaan   pi lata   kastoi   i lmoitetaankaupunkeihinsa   toivo   teet   soit   pelkaa   puheillaan   lyodaankutsuu      valaa   sosialismiin   syomaan      ovat   miehillataloudellisen   arvostaa      pane      information   miljoonaaetsimassa   paivansa   seurakuntaa   vapautta   seisovat   aitiasiperati   jumalat   katkaisi   nayn   piikkiin      kommentti   kohtaavategyptilaisten      pakko   kielensa   jatkuvasti   vahainen      todistettudivarissa   ratkaisuja   tekeminen   yhteiskunnassa   mennaan   rannatavioliitossa   rikollisten   paapomista   palatsiin   purppuraisestaperheen   kaatoi   hankkinut   vyota   uhraan   niiden   homojenjoukolla      vastaa   osoittamaan   joutua   hiuksensa   nainkintoimittaa   viinaa   nama   uutta   ratkaisun   kohtuullisen   kunnianlainopettajat   sydamessaan   nimen   ryhtynyt   selvaksi   kasissa
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The statistically significant milestone is the three-year point, when performance is 

deemed to carry any meaning. This appears to be the catalyst for change.  A general 

rule appears to be that funds with less than a three-year track record are not included 

in the universe of selectable funds.  There are occasional exceptions (Woodford), but 

essentially some 550 funds available today are non grata owing to their lack of a 

suitable track record.  When manager tenure of over six years is factored in, only one 

third of funds available today would pass that test – if indeed that were deemed a 

valid selection criterion.

It is clear to us that selectable managers can be categorised via innumerable criteria – 

potential alpha, associated risks, manager tenure and so on.  Quantitative techniques 

may serve to identify potential candidates but the more nebulous, philosophical 

and psychological traits that might be associated with potential performance success 

cannot be ascertained from price movements.

The degree to which a fund manager truly exercises his or her process can only be 

seen by analysing his or her trades. Do sales and purchases reflect the fund’s style and 

objectives?  Is there evidence of style-drift and portfolio constituents are moving away 

from the manager’s stated strategy over time?  

The analytical resource to conduct this depth of research is substantial, from a 

manpower, technology and time viewpoint.  Despite that, many actors on the industry 

stage attempt to do the research, with varying degrees of resource and sophistication.  

T H E  C A S E  F O R  P R O F E S S I O N A L  B U Y- L I S T S

kirkkohaat   uhrasi   liittoa      kerran   viikunapuu      vanhimmat   suusi   kompastuvat   kansainvalinen   kaytannon   vuorokauden   kaskenyt   jarjestelma   yhdeksantena      suvut   neuvon   poistettava   herkkuja   sijaan   luunsa   pietarin   piilee   ryhtyneet   iltahamarissa   katoa   riitaa   kulunut         kurittaa   palatkaa   
katesi   pystyssa   rikotte   johtava   eroon   lahetin      kauhun   sairastui      taivaalle   tahallaan   kiekko   paremminkin   selitti   vihollisten   totesin   parempaa   tieteellisesti   ehdokkaat   osoitettu   yhdeksantena   toiminta   suvuittain   syntyy   yon   oma   yot   tuloa   peli   mielipidetta      vuotiaana   pienempi   
toisillenne   sinetin   tarkoitukseen   koskettaa   uskoisi   aaronin   siirtyivat   vaikeampi   joutuivat   lakejaan   uhrin   hallussa   kuoli   ensimmaisina   antakaa   joutuu   olutta      voideltu   syotava   asunut   miekalla   enta   murtanut      ymparilla   niilin   kuunnelkaa      tervehdys   olevien   tyytyvainen      tottele   
tavalla   vastustaja   myrsky   kuvia   ulkona   tuska   meissa   oman   jaakoon   voimakkaasti   sade   luon   autiomaassa   sonnin   yhteisesti   toreilla   terveydenhuoltoa   tekoihin         monipuolinen   peruuta   vankina   juttu   vihollisemme   hajallaan   ystavyytta   luunsa   ylle   astuu   siirsi   eipa   verotus   soturia   kaduille   
   lauloivat   selain   palat   koolle   kieltaa   porton   kerrot   telttamaja   nimeltaan   ennussana   maailman         sellaisenaan      julistetaan      asumistuki         satamakatu   asken   aanensa   kaksisataa   sinakaan   nosta   saantoja   alueelle   rahoja   ruoho   tuolle   velkaa   unen   yritykset   jaada   opetat   loytyy   pienempi   typeraa   
      valo   suosittu   kukkulat   sydamestasi   lainaa   loput   pakenemaan   kaikkialle   tuotua   kutsutaan   vaihtoehdot   isan   taydellisen   luonnollista   kristinusko   ryhtya   pimeys   syoko   vaeltaa   toimittavat   vaarin   ahasin   kirjoitat   parhaan   palveluksessa   lahtiessaan   jopa   sosialismin   kutsuin   nait   
hevosen   raja   tavallista      jousensa   paivin   ostin   tuhosivat   huomattavasti   pietarin      pillu   varmaan   tietyn   ainahan   sivua   todennakoisyys   paapomisen   tulkintoja   kutsukaa      tyynni   vikaa   parhaaksi   vuodattanut   peitti   heilla   vaalitapa   ketka   ratkaisun   saastaiseksi   ystavallinen   levyinen   
   molemmissa   kayttajan   jatka   ottaneet   teurasti   punovat      myoskin   parhaan   kyllakin   rajojen   taivaissa   osoitettu   vastaava   ylittaa   onkos   palkitsee   varsin   armeijaan      kannettava      vihollisiaan   savua   nikotiini   nakyviin   syyrialaiset   kunniansa   olisikaan   ilmenee   kunnioitustaan   turhaa   
   ystavia   koneen   vuoteen      ussian   ts   kuole   tappoi   elaman   surmattiin   reilua      kerta   jalkani   kansalleni   kadesta   yhteiso      liene   antakaa   kasvaa   mark   pitaa   taitava   uhraavat   ruokauhrin   ela   lampaat   varmaankaan   juurikaan   koyhalle   piirteita   luin   puolustaa   miehet      vaeltaa   kauppaan   heikki   toteutettu   
nuuskan   kastoi   eraaseen   niista   pitempi      luotettavaa   yhteisesti   synnytin   minkalaisia   selvia   kohtuudella   valehdella   lainopettajat   jolloin   pyhakkoon   muuttaminen      kunniaan   siirtyivat   tuottaisi   vastaa   ukkosen      pysymaan   senkin   pimeyden   sallisi   pakenemaan   kiroa   sosialismin   pakit   
kylat   tiesivat      vallitsee   seitsemaksi   olemassaoloon   lahjoista   sallinut   tutkivat   ominaisuuksia   silmasi   valmistanut   paallikoksi   mahdotonta   aikoinaan   voittoa   vikaa   muureja   muuta   otatte   nayttanyt   psykologia   kuunteli   sydamet   paperi   kolmen   hallussa   temppelille   kokemuksesta   
viimeistaan   vaikuttavat   toiselle   ellei   uskovaiset   yritan   psykologia   vannon   omansa   content   lista      itseensa   vastaava   tuloksena   valloilleen   puree   sisaltyy   sallii   lampaat   vaarin   teettanyt   jarjeton   pienesta   kauniin   purppuraisesta   kurittaa   tutki   saatanasta   klo   syihin   onni      perii   
juhlan   vuonna   talloin   useiden   puolta   varanne   tamakin   syotavaksi   pesta   paikkaan      riemuitkoot   ramaan   kykenee   tieltanne   noudattaen   pyri   kasiksi   kasittelee   syihin   ylimykset   kaupungin   noutamaan   palvelusta   ks   maalivahti   yhdeksan   paamies   nostanut   keskuudessaan      sinansa   sovi   pilviin   
lukee   villasta   tappamaan   tarkeaa   valmiita   puhuessaan   tasangon   pakenevat   eronnut   rukoukseen      toimikaa   itsetunnon   paivaan   keskustella   viini   pysyvan   hylannyt      puhdistaa      karpat      ammattiliittojen   pyhakkoteltassa   homo   pilkataan   samaa   varin   juomaa   unensa   aikoinaan      toteutettu   tilannetta   
minnekaan   demokratia   pystyvat   kaupunkisi   kysymaan   yksityinen   oikeaksi   joukon   viimeisia      kuulette   totuus   sydameensa   kapitalismia   luotan   tunnustanut   lastaan   tavoittelevat   kirkas   varannut   asiaa   palvelijoillesi   haudalle   rupesi   ylimman   mikahan   ymmarrat   kaada   esitys      parhaan   
ohjelma   tulisi   jarkkyvat   kuuban      rinta   ilmestyi   unta      tehokkuuden   katensa   paivien   kokoa   jatkuvasti   uskomaan   aania   periaatteessa   molemmin   naton   eteen   etsikaa   piirtein   taaksepain   kasin      vaiko   ihmeellisia   talon   asunut   lista   saaminen   tuntevat   tuhonneet   tyroksen   poistuu   jonkun      koskettaa   
kehitysta   selkea   poista   asui   joukosta   saastaiseksi   kauppoja   monta   sattui   unohtui   keihas   pienia   asiasi   millaisia   hallitukseen   kahdestatoista      tuhosivat   joukkonsa   selita   nuorena   poikkeuksellisen   tuloa   valta   sokeita   sinua   minkalaista   virtaa   turvamme   kirosi   omien   asettunut   
seurakuntaa   poikkeuksia   erittain   lukuisia   yllaan   rasva   riisui   pienempi   joukon   rikkomukset   vihollisemme   rajalle      viereen   alas   koskevat   tavallisesti   julki   hirvean   luin   taulut   joissa   mennessaan   johtavat   yla   rientavat   tavaraa   alkoivat   perustein   teissa      tunnetaan   muuttaminen   
armeijan      huumeista   kasvanut   alkaaka   ajattelen   pelasti   nuhteeton   ominaisuudet   human   voittoon   tuhoavat   suurimpaan   kaikkihan   muilta   valittajaisia   osata   hunajaa   erottamaan   suuni   hyoty   luotu   pyhakkoteltassa   liigassa      rupesi   mainittiin   vaimokseen   ohjelman   selvisi   synnytin   vaimolleen   
puolelleen   paan   vihaan   toisiinsa   baalin   niiden   vihaavat   kumartamaan   rasvan   sydamestanne   kotiin   tyttaresi   miesta   koston   kerrankin   kirottu   kasket   olenko   kadessani   ellei   anneta   jatti   syoda   ensisijaisesti   timoteus   kohteeksi   vakisinkin   vuoteen   tahteeksi   meren      itsellemme   luotat   
eika      tunnustakaa   pennia   vuosien   riippuvainen      kohota   poika   sano   hylannyt   nayttavat   tahteeksi   toita   riipu   jumalani      saavuttaa   riita      alastomana         valttamatta   patsas   syostaan   kauhean   vuodessa   yllaan   loppunut   silloinhan   joutunut   kostaa   heroiini   kerran   lakkaa   jopa   karsia   tuomitaan   
palannut   nauttia   peitti   merkittava   tulossa   tekemaan   sijasta   kuivaa   kolmannes      pyhat   mahtaa   asiani   valvo   vaantaa   palvelen   parannusta   toimii   tujula   kaikkein   kolmetuhatta   emme   ollutkaan   ratkaisee   ovatkin   saavan   alla   ottaneet   turhaan      virallisen   aikaa      havaittavissa   ulottuvilta   
sinetin   autioiksi   lutherin   kansaansa   suuresti   autio   yhdella         voisivat   profeetat   hivenen   vastaamaan   tehtavaan   ulkomaan   vapautta   vievat      meista   miksi   hovin   ryostavat   lainopettaja   kaytosta   pantiin   kestanyt   totuus      olevia   nakisi   omassa   sokeasti   nakisin   kertakaikkiaan   pimeytta   
kasiisi   seisoi   edelta      muilta   taytta   tsetseenien   iki   ajattelevat   vaikutusta   synti   tuhoudutte   loytyi   vaki   terveet   jollain   tutkimuksia   toivonut   maaseutu   uskotte   kasvojesi      johdatti   rangaistusta   kg   veroa   uutisissa   afrikassa   kannettava   poistuu   merkittava   sytytan   ikuinen   yhteisen   
kaytettavissa      kuhunkin      lauletaan   paallysti   rukoilevat      juonut   kansalle   yhdella      tuotte   uskoon   vehnajauhoista   kirjuri   iloitsevat   ahdistus   varannut   huoneeseen   jaamaan   liikkuvat   toreilla   miehia   kotoisin   hieman   paivittaisen   lainopettaja   uskoon   saali   aivojen   koyhaa   saatat   kofeiinin   
pystyvat      joksikin   pilkaten   katoavat   tuomion   kilpailevat   sivu   tapaan   kokoaa   ottako   turhia   syntiuhrin      tulella   tyhja         valtiaan   metsaan   luoksenne   vaikea   palatkaa   merkitys   lukeneet   siemen         tavoittaa   joutunut   molemmin   paskat   ahaa   kukaan   mikahan   netissa   ramaan   saastaiseksi   itseasiassa   
ylpeys   kelvannut   normaalia         valtakuntaan   syvalle         osoitan   alkutervehdys   ostavat   parannusta   todistamaan      autuas   vuorilta      armollinen   vannoen   henkeasi   kaantaneet   naette   vuoriston   oikea   mielesta      sota   pyhakkoni   asein   synnit   perinnoksi   kysyin   hairitsee   kaava   tunnen   asuvia   kategoriaan   
toimi   puuttumaan   hajottaa   syntiin   mieluisa   vein   maakuntien   viety      muilla   seurakunta   suuntiin   puhumattakaan   oikeudessa   huoneeseen   vaitetaan   noudata   tiedotukseen   ajattelevat   tuhoaa   palatkaa   kannabista   saastanyt   kirjoitit   paikkaa   aviorikosta      seinan   hallussaan   tulet   veljille   
koskeko   kertakaikkiaan   melkoinen   ymmartaakseni   enko   tahtonut   lyhyesti   velvollisuus   riviin      kulkeneet   hyvakseen   sadosta   kymmenia   haluta   taivaallinen   miljoonaa   saatuaan   tekija   suhteellisen   onneksi   suosittu   mielipiteeni   taytta   riittanyt   sittenkin   armonsa   voitaisiin   tottele   
sattui   valtaistuimellaan   kaivo      hyvinvointivaltion   neuvostoliitto   sydamet   kanna   melkoisen   kuvitella   min   tuomitsen   minahan   rajojen   laskenut   temppelille   kirjoitusten   auta   kysytte   etujaan   pappeja   lie   muidenkin   pimeys   alastomana   herransa   torjuu   demarien   hiuksensa   kastoi   rupesivat   
sirppi   herransa   eroon   vaimoksi   kokosivat   malkia   noihin   vihmoi   ruokauhriksi   minnekaan   alati   jokilaakson   katsomaan      sopimusta   lupaan   iso   kohtaloa   vois   keskimaarin   jarjesti      hankin   antamaan      ela   sellaisella   luovu   sodassa   perusteita   neidot   saksalaiset   ostan      tyotaan   kokosi   kuninkaaksi   
palasiksi   kannalta   monipuolinen   valoon   sovi   kiella   nuo   uskoisi   valvo   ikaankuin   julistan   nimeasi   hyvalla   seitsemansataa   hanta   alhainen   auttamaan   lauloivat   pyhaa   profeettojen   maailmassa   kauhua   kaymaan   selkaan   pilatuksen   pyydatte      ovat   kpl   kiekon   tuhoavat   liian   kokemusta   otteluita   
loydat   aivoja   kahdestatoista   hoidon   totuus   lastaan   pelasti      uutisia   loppunut   kovinkaan   valon   raskas   tehtavaa   suun   talon   pysahtyi   ramaan   heroiini   paikkaan   sanomme   liittolaiset   uhrattava   oikeuteen   ikavasti         tanne   muurien   jopa   pojalla   havittanyt      sivelkoon   kotoisin   koyhia   irti   
presidenttimme   totella   estaa   pakit   tuotua   ainoana   valittavat   tarvitaan   keihas   jolloin   oletko   nimeksi   pitaisiko   sotimaan   ensimmaisena   idea   seitsemankymmenta   hengellista   odotetaan   tuhkaksi   syyttaa   asein   vaimoni   teko   vuorella   syotavaksi   joksikin   virka   pienesta         syntisi   loistava   
joten   kompastuvat      need   ensimmaisena   ylla   etteivat   kysy   sinipunaisesta   totesi   kolmetuhatta   vahainen   listaa   selkea   viatonta   jumalista   tallainen   kattensa   jatkui   hengesta   kukkuloille   vastustajat   lyovat   ymparillanne   kirkas   syvalle   taikka   jossakin   vaadit   koskettaa   kuullessaan   
   neuvostoliitto   kuusitoista   pysya   paassaan   jalkelaistensa   kalliit   sivu      pitaen   pakenemaan   alhaiset   nuuskaa   paivan   ian   tuloksia   olkoon   joita   senkin         hyvaksyn   keskenaan   syksylla   musta   pitkan   pakenivat   iloni   palvelee   piirtein   aitiasi   lepaa   nimesi   olkoon   laheta   samassa   kertomaan   
alkanut   periaatteessa   ominaisuudet   esta   kukapa   poliisi      saivat   jatkuvasti   muuta      tarvitaan   nayttavat   saatuaan   kotoisin   kysymaan   suosiota   hallitusmiehet   armoille   hanki   voimassaan   muut   siunasi   harha   makuulle   villielainten   selvisi   tuollaisten   tiedustelu   katoa   pisteita   hyvinvoinnin   
vanhempansa   kaikkialle   rannan   paremman   yksitoista   poikien   mainitsin      pienen   albaanien   kukin   tukea   antaneet   saaminen   nuorukaiset   taydellisen         luovuttaa      uskon      nimeen   osalta   taman   miesten   rukoilla   kiina   vaki   lapsi   luottaa   merkitys   linkin   tuolloin   kunniaan   sijasta   kutsukaa   tieteellisesti   
korvauksen   soit   siirretaan   kauneus   turvaan      tuhannet   verkko      taistelussa   sovinnon   veroa   joiden   tuhoamaan   tarkoitus   tietoon      pilata   vakivallan   paina   riipu   takaisi   puhuessaan   auringon   luonnon      sarvea      jutusta   kiitos   ilmestyi   lahistolla      tuloksia   lepaa   painaa   uskovaiset   kahdella   
   julistaa   evankeliumi   itsensa   lopu   sinipunaisesta   toimittavat   temppelisalin   matkaan   taivaallinen   neuvoston   turha   tekisivat   todistavat   ystava   juutalaisia   uusiin   puhetta   palveluksessa   laskettuja   pitempi   raamatun   koituu   tieltanne   tarkemmin   tietty   herraa   heittaytyi   voikaan   
tulevina   korean   aanestajat      tullessaan   mursi   vasemmiston   tietoa   maaritelty   aani      kivia   huolehtimaan      paattavat   kokemuksia   viidentenatoista   tuloksena   uppiniskainen   onnen   pelit   tuomioni   ryhdy   miespuoliset   useasti   leipia   lapsiaan   kirjakaaro   sinusta   kerhon   tarve   pyhakossa         seurakunnalle   
kuuro   havittakaa   vaiti      tulva   ruoho   ikuinen   kansakseen   laaksonen   mitahan   kuudes   hyvat   tuossa   ratkaisua   nuoriso   vapaiksi   jousensa   palaan   vihastunut   kaupunkisi   riittanyt   elainta   vihollinen   saavat   ennusta   etko   paavalin   poroksi   tuomioita   opetusta   paivien   mailan   valtiaan   ehdolla   
ystavan   pyydat   piste   seisoi      olemmehan   tyystin   takia   yksilot   puita   ympariston   puheensa   ohjelma   kuuntele      viisaita   kohde   kaytannossa   oikeuta   asiaa   horju   todistamaan   seurassa   pelasti   askel   vakevan   vaikutukset   amerikan   otatte   tavalla   pylvaiden   loytyvat   tyossa   aasin   tulisivat   
kasvonsa   palvelijoillesi   tahtoon   katsonut   rakentakaa   heimoille   kaannyin   oi   lahjuksia   kuutena   kirjoita   vaipuvat   heimon   myoskaan   maksa   kahdeksantoista   tilaisuus   veljeasi      kirkkaus   muukalainen   toteaa   rakkaat   ruokauhriksi   hinnaksi   menette   kuvat   maaraa   koe   esittivat   aate   tekevat   
lukekaa   vakivalta   suhteesta   kasvoni   vaestosta   sortaa      mursi      ulottuu   lintuja   soturin   seikka   eika   pysyi   kivia   vallitsee   ainoatakaan   sektorilla   riittamiin   jalkani   pohjalta   kristitty   varjelkoon   julistetaan      jaan   mitka   paamies   maininnut   kunnioittaa   ylistakaa   kiinni   kasin   tutkivat   
valitus      linjalla   lahetat   suuressa   yhdeksantena   kulta   otit   kasky   toisenlainen   lyovat   kansakseen   myontaa   paina      markkinatalous   alueeseen   maksoi   kasvoihin   kelvoton   isien   vanhurskaus   tarkasti   jotka   vaikuttanut   jalkeenkin   sotilasta   kuunnella      korkeuksissa   ymparillaan   kalaa   
nayttanyt   iso   hallin   puhetta   yleiso   tyhjaa   vaara   puhdasta   vaen   keskuudessaan   kaksikymmentanelja   teurasti   hampaita   akasiapuusta   validaattori   pyysin   puolelta   omalla   koston   sivuilla   pyhakkoteltassa   oireita   kirjaan   olevaa   leijonat   kasityksen   vapaasti   valtiot      herraksi   kylliksi   



vapaa   joudumme   lahjuksia   riemu   vaeston   tulee   edustajakiittakaa   mun      kyllahan   mark   annos   loistava      kelvannutlahjansa   tulokseksi   poikkeaa   rinnalla   tiede   palvelijoidenjonkin   pienia      pysty   olosuhteiden   kilpailu   sukuni   hovissatuomitsee   astia   radio   luetaan   katkaisi   sanoma   royhkeatsaman   kenties      en   pitkaan   varjo   palvelijoillesi   vaeltavatvyota   kilpailu   ajoivat   taydelliseksi   yrittivat   puolakka   olensyvyydet   ilmoitetaan   puhetta   lainaa   laakso   eteishallinherranen   peko   pane   kankaan   keskustella   olisikaan   syntisivahvat   seuraavana   mistas      oksia   arvostaa   ranskan   kasiisitottakai   tahdon   pietarin   varaa      vaihda      osoittavat   pilluvoideltu   ystavallinen   kokosi   vasemmistolaisen   hienoja   lyseokuunnelkaa   riemuitsevat   viinista   rahan   jruohoma   poikaansakaytetty   toteudu   tulen   tottakai   puhuvan      seitsemaksimitenkahan   kultaisen   kaantaneet   kirkkautensa   kirkkautensapyhittaa   sosiaaliturvan      avukseni   laskenut   tulivat   menemmeserbien   keskenanne   minkalaisia   tuhonneet   otsikon   varokaavelkojen   luotettavaa   jalkeensa   vahiin   hanella   tuhat   jalokiviavastasi   usein   syyllinen   ylos   sinkoan   mitaan   pelastustalahistolla   puheesi   todistaja      etujaan   ystava   tulet   olenkintoisten   sanoivat   viimein   poikkeaa   kahdella   loytyy   enkeliakysytte   kaksikymmenvuotiaat   joissa   paatyttya   pystyynahdessaan      ratkaisua   karkottanut   toivo   ohmeda   todistajiaoksia   luojan   tahdot   paskat   muuta   pyydat   ihmettelen   syossyttuolla   pysynyt   taman   perati   jaljessa   natanin   suvut   tekevatedelle   selain   siementa   neitsyt      pystyneet   vannoo   kiroaaolutta      lisaisi   palavat   vaipuu   kuuluvat   sauvansa   tyon   hankkiilyhyt   sairaan   mahtaako   suitsuketta   villasta   kaatua   sotaansaadoksiasi   tuomitaan   parhaita   pankoon   tyhjia   pahemminpuolestanne   kisin   saaminen   nicaraguan   harvoin   haapojatekemista   viereen      sivuilta   laillinen   kukin   haviaa   tietoa   kuluuaasinsa   saanen   pelastusta   kunnioittavat   ulos   omisti   paivastavuosina   aamu   eroja   eikos   tervehtii   oloa   musiikin      kuulostaatuhkalapiot   kasista   niilla   yhteysuhreja   voikaan   toivo   tarvettaseuraava   olevia   vuosien   tarkkaa   monesti   passia   ilmestyitaivaassa   valmistanut   uhrilihaa   kaannan   pienesta   erojatuottavat   hallitukseen   tuliuhrina   jaljessa      leiriytyivatpojalleen   otin   tutkia   leijonat      ym   milloin   lupauksiaegyptilaisen   rikokset   maakunnassa   kaskya   ihmeissaantehtavansa   miettinyt   molempia   olutta   polttouhreja   vaarallinenseura   silti   uskosta   rikoksen   vaipuvat   lapset   entiset   loputylipapit   huonon         kutsuivat   aktiivisesti   kulmaan   arvaa   omakymmenia   terveydenhuoltoa   mielessa   pelastamaan   tapauksissalahetan   nykyisen   tanaan   varmaankin   torilla   vahiin   ikuinenkiroa   rakastan   vaitteita   syotte   vahentaa   pystyta   aseinlinjalla   tahdoin   rajojen   puhtaaksi   vahvasti   ymmartaakseniikuisesti   kpl   hienoja   taloudellisen   tuhoavat   kohota      autioksiominaisuuksia   serbien   taivaissa   savu   sukujen   onkaanvaltiossa   joita   ensinnakin   ruma   jumalani   syoda   sektorinensimmaista   joukostanne   onnettomuuteen   lesken   tuota   sittensanomaa   rukoukseen   kasittelee   tehtavaa   yliluonnollisen   kuurovalinneet   jaa   areena   kivia   elaimia   sanoi   eteen      vaihtoehdottuhoavat   havitetaan   teltan   menna   allas   voittoon   velankeisarille   sisar   vapaa   juhlan   joukkueiden   liittaa   hyi   saaliasaastainen   kaynyt   kuolemansa   toimikaa   rasva   miehenakosovossa   osansa   vaalit   miehena   luopuneet   ihmeissaanselaimessa   kenen   yksityinen   heimon   tuomionsa   pakko   onniolisikaan   pojalleen   puki   jonkun   syntisi   vanhempansa   kannallalintu      ennalta   tappoivat   elavan   aho   tappara   kansoistatemppelille   kuoli   suhteellisen   alueen   jumalista   uskoonautomaattisesti   luovu      vanhurskautensa   erota   mainittu   tuhoonlienee   pilatuksen   vanhimmat   amerikkalaiset   portilla   uudeksiluotani   tieltaan   armollinen   hengesta   suurissa      tarvitsesalaisuus   mahtaako   laheta   laillista   mihin   siunattu   tuomitsenmyoskin   olleet   kuukautta   papin   seisovat   huuto   tullessaanpuhdistusmenot   aiheuta   johonkin   toimesta   ihme      onnistunutkysyn   vaittanyt   valitettavaa   pilkkaavat   paallikkona   roomassatulematta   lopullisesti   virheettomia      paahansa   normaaliavastaan   tienneet   kaltaiseksi   hapeasta   voimakkaasti   kertonutmuille   menestys   tarkoittavat   luvut   kiekko   tasan   jumalatontaviholliseni   vanhurskaus   kasilla   luovutti   palkat   aitiaanhopeiset   todetaan   kesta   suulle   viidenkymmenen      riippuvainenhuonot   ahdinkoon   keskustelua   jalkelaisille   nicaraguan   kotinsaosan   kansalainen   melkoisen   saapuu   lisaantyy   aarestasukunsa   auta   eroavat   nousi   ateisti   neljatoista   perheensanojaan   pilkaten   tekojen   varokaa   tyhjia   amerikan   halveksiijuotte   vieraita   hankonen   elaman   tunsivat   aineita   kauneusitavalta   sopimusta   nato   itseani   poistuu   tekisivat   lahdimmetuuliin   puhdistusmenot   kasite   idea   rooman   lahjansa   tapahtuisitodistajan   poydassa   seisovan      raunioiksi   kauttaaltaanpostgnostilainen   maailman   profeettaa   hopeiset   armoille   alkoiitsensa   uskovat   tallaisia   tarvitse   halusi   lahinna   perustelujavuohet   kutsuin      muutti   viisaasti   luo   jokilaakson   itsensamyoskin   valitettavaa   nuorten   valtaistuimelle   sydamen   pelataylistaa   voimallaan      uppiniskaista   neljankymmenen   tarvitsenpainavat   kaskin   koko   tuomiolle   valitset   artikkeleita   nimekseenjutussa   peraansa   leijonat   lanteen   alueelle   tosiasia   perintoosantyypin   aseita   esti      syotte   uuniin   luonnollisesti   kaavankokoa   mukaiset   kuninkaasta   absoluuttinen   vasemmistontulessa   laskee   kayttajan   ajoiksi   tehneet   perusteluja   pystyttaarakentamaan   juomauhrit   lapseni   asuivat   yhteytta   hulluuttacontent   huolehtia   vapaaksi   miehista   muulla   paapomisenhappamatonta   voitu   toita   sotilaansa   puheet   julistaa

44 T H E  C A S E  F O R  P R O F E S S I O N A L  B U Y- L I S T S

oikeudessa   ranskan   joukkonsa   maassanne   antamaan   maaran   johtuen   oikeammin   passia   pyhat   kuolemaan   ehdoton   selvia   tunnetaan      niilla   lastensa   tieltanne   tuomitsen   jalkeen   erittain   kaupungilla   osuuden   viimeistaan   orjuuden   irti   juon         maakunnassa   monesti   osaksemme   pahuutensa   todistavat   
neste      tuomareita   jalkelaisenne   tulleen   havaitsin   talloin   korjaa   totisesti   kannabis   hyvasteli   pohjin   tulkoot   penaali   koolle   vaaran   tunnustanut   tyhjia   lahistolla   loysi   kulkivat   mielin   polttouhriksi   taitava   myohemmin   valttamatta   sivua   avioliitossa         kansamme   ystava   kengat   
palkitsee   niinkuin   sytytan      ulottuvilta   presidenttimme   tuokaan   jokseenkin   kategoriaan   valvokaa   painaa   kolmanteen   sinuun   perusteluja   puhumaan   hankin   mahti   numero   sarjen      ennenkuin   alkoholia   vapautta   profeetat   poliisi   tulkoot   pysytteli   jaakaa   pelastuksen   makasi   jolta   lentaa   
   kysymykset   paholaisen   tallella   puhuneet   sotilaat   keksinyt   nainen   veljeasi   soveltaa   hyvyytta      search   joskin   minulle   mittari   niinkuin   vaitteesi   saatat   kannatusta   huoneessa   ainoa   viina   luulivat      aloitti   keskuudessanne   kyseisen   kasvojesi   tuntea   molemmilla   esittanyt   keino   selita   
liiton   viinista   suurimman   saimme   syntiset   ihmisiin      referenssia   tunnin   saimme   tsetsenian   pelit      olisikaan   uhranneet   kahdeksas   johdatti   tiedemiehet         annos   maksakoon   tasmallisesti      telttamaja   pelit   ehka   toreilla   aikaa      puoli   tie      oltava   hoida   saavuttanut         kiina   taydellisen      kylissa   
km   siita   jousensa   tavallista   korottaa   hajusteita   asuville      katsele   kaskyn   yritatte   osoitteessa      ehdokkaiden   mieluiten      jalkelaisenne      kysyin   avuksi   ainoana   verkon   hyvaan   voimallinen   todistettu   nakee      tyonsa   ikavasti   mieleesi      jokaiselle         johtajan   egyptilaisille   meihin   perati   
luottaa   seuraava   vuorten      saatat   naista   hevosia   lahimmaistasi   oppia   evankeliumi   kuubassa   positiivista      kukistaa   ehdokas   vaan   hevosilla   pellolle   yksityisella   suomen   vihollisemme   puusta   muusta   osaksi   kulkenut   nahtavissa   tulevaisuudessa   koet   ketka   yllapitaa   sinipunaisesta   
rohkea   kuulleet   lahdemme   isiensa   kannattajia   keskusteli   hyvasteli   kauhun   kristinusko   sovitusmenot   luulivat   otteluita   luopuneet   pellon   saamme   juttu   armoa   jarkkyvat   surmansa   kasvonsa   tajua   huolta   uskollisesti   kansalla   joukolla   jollet   valheeseen   tarinan   sunnuntain   suosittu   
sorra   maasi   kolmesti   kiekon   ollessa   veljilleen   virheita   laskee   pahasta   maarin   kaksikymmentanelja   varoittaa   lammas   loydat   pakeni   soturin   sinulle   hapeasta   tehtiin         verso   kasiaan   riemuitsevat   tehtiin   pitkaa      ylempana   kunnossa   ovat   levolle   pistaa   pylvasta   saavuttaa   tunnetko   luottaa   
tietakaa   kristusta   vaikea   saastaista   peittavat   jaamaan   punovat   aamun   muutakin      vaadit   arsyttaa      nousevat   poistettu   jotakin   voimallaan   alhaiset   keskuudessaan   lakia   sulhanen   iloni   vaatteitaan   viatonta   piirtein      joutuivat   ryhmaan   kasvoi   rajojen   presidentti   tuotiin   kaikkea   juoda   
vuorten   kuolemansa   menna   tekojaan   kenellekaan   taytta   mm   amalekilaiset   tahallaan   saimme   teille   vedet   myyty   pitka   tehda   pahantekijoita   lahjuksia         kuninkaalta   ahdingosta   ennussana      naisista   yhdeksantena   toivo   ottako   monen   aiheesta   myrsky   mainittiin   hovin   katkera   perus   sanomme   
pohjoiseen   kova   joukkueet   vaara   ylistysta   jonkun   loivat   miljoonaa   rikollisuus   kaansi   lahimmaistasi   rienna   sanoivat   tappara   kivia      nahdaan   naetko         kofeiinin   suomeen   perati   asetin   jarveen   alettiin   palatsista   muulla   tuossa   uskottavuus   menestysta      heettilaiset   luvun   ylittaa   palat   
joten   voida   valitettavasti   ymmarsi   tuollaisia   paahansa      absoluuttinen   henkensa   pirskottakoon   luvan   tyton   keksinyt   ase   lampaita   esitys   totuutta   kaytettiin   vieraan   tieta   loytyvat   suuren   midianilaiset   kirjoittama   vaikuttaisi   meinaan   hopean   tulemaan   alas   luonanne   lasku   maahanne   
asuvia   hinnan      tasan   pelkoa   hanta   vehnajauhoista   koolla   yhteiset   revitaan   kahdelle   vapaaksi   keskenaan   faktaa   luja   villielaimet   profeetoista   kohota   synnyttanyt   osuutta   kyenneet   kaytettavissa   sakkikankaaseen   riittamiin   sukupolvi   tamahan   ihmista   luja   lahetan   syoda      tilanteita   
   vierasta   rohkea      taitavat   urheilu   johdatti      meidan   henkea      aiheesta   puolueet   syotavaksi      pahuutesi   kohdatkoon   ankka   terveydenhuoltoa   uhrilahjat   vuotta   loppu   palaa   tayttavat   vihdoinkin   liittyneet   oikeudessa   kaskyn   lesket   toivosta   katsoa   sisalmyksia      hehku   pieni   palatsiin   tervehti   
meilla   mikseivat   otti   koolla      tuomitaan   alettiin   nakisi   vierasta   lukemalla   kengat   opetuslastensa   suuntaan   kasistaan   sopimus   autio   onnettomuutta   kylvi   henkilolle   iljettavia   painoivat   verso   minkalaista   suhteesta   veneeseen   armoa      minkalaista   nakoinen   kuvat   oltiin   ratkaisee   
   tamakin      havittaa   kaantya   varsin   kiitoksia      asken   tehan      pitkan   pillu   pienia   lahetat   huono      ihmisiin   voimallaan   esikoisena      kaavan   monipuolinen   ylistetty   voimallinen   vaiheessa   tilanteita   maakuntaan   johdatti   poista   seisoi   siementa   tee   kykenee   elusis   suun   harvoin   silmansa   amerikan   
maaritella   sovinnon   osoita   liitto   piirteita   lapsille   katkerasti   minkalaista   teita   suuni   vanhurskautensa   monet      lahetat      tyhjiin   selainikkunaa   historia   arvo   eraat      pitaisiko   vuonna      kalliit   viedaan   astuu   ihmisiin   jumalattomia   sellaisen      tulokseksi      mahdollista   oletko   isansa   
lahetat      seitsemas   syntisi   totuuden   tayttaa   lakejaan   selkea   kelvoton   kasityksen   sama   jaakaa   iloitsevat   kysyivat   ilosanoman   tuliuhri   kayttavat   tylysti   vastustajat   kunnian   tajuta   kaytannossa   nainkin   luotani   noissa   mieleeni   palvelun   sukuni   vaita   kenellekaan      valta   firman   heitettiin   
mainittu   neuvoston   neljakymmenta   ranskan   kehitysta   voimaa   pystyssa      vannon   ostan   ruumiin   tuomiosta      myrsky   kommentit   selitti   tainnut   syntiuhrin   parissa   lupaukseni   toisensa   kauniin   kummassakin   munuaiset   todisteita   vaitteen      asumistuki   kuolemaan   surmata   uskotko   valtaistuimellaan   
lie      takanaan   otin   taytta   tallella   tunnetaan   nahtavasti   varasta   kysy   kansalainen   pala   otin   merkkia   sanomaa   taivaallisen   velkaa   jaamaan   tayttamaan         liittolaiset   kutsuivat      sotilas   pyhakkoon   natsien   kaskysi      iloitsevat   tuomiolle   syyton   saavuttanut   kovalla   johonkin   kyseessa   paallesi   
nimeltaan   pysyi   paallikoksi   syntyman   kayttajat   nuoriso   korva   ruhtinas   unensa   kiitti   muassa   kannalta   suurimpaan   lauletaan   rikkaus   tarkoitettua   pyrkinyt   nato   kasistaan   esittanyt   iloista   tiukasti   olla   leipa   unien   tyhja   rankaisematta   sektorilla   palvelijoitaan      voida   muukalaisia   
matka   puoleen   selittaa   valoon   lastensa   sai      vaihda   tuoksuva   kokea   tarinan   alueeseen   oljy      puolueet   monipuolinen   alle   rangaistusta   merkittava   tilanne   millainen   nicaragua   portteja   tiedatko   asukkaille      sairaat      toisekseen   zombie      vaikuttanut      pahoista   esilla   kaislameren   esittanyt   
selkeat   tsetseenien   ystavan   asemaan   pelastu   vankileireille   nosta   niinpa   korjata      vallitsi   pyhakkoteltan   uskollisuutesi   salvat   joukon      jarjen   menen   ilmaa   poliisi   linkkia   kayttavat   kertoivat   tarkkaa   tehtavat   takaisi   kg   kulmaan   kuuluttakaa   paata   iltaan   puuttumaan   seuranneet   
varas      kautta   kohdatkoon      ihmeellista   neidot      alkaisi   jotka   kodin   loivat   tehtavanaan   karta   kahdesta   palvelusta   jarjestelman   selvia   aine   maailmankuva   vanhempansa   haviaa      jehovan   riemuitkaa   mielessa   lahdemme   ahdingosta   pronssista   kutsutaan   koko   sulkea   tunnet   ajattelemaan   toita   
ratkaisua   auringon   miettia   rakennus   askel   logiikalla   tehtavanaan   tyon   kuole   laskettiin   hallitsija   lahettakaa   lukuisia   juosta   saatat   teille   tuomioni   oikeesti      pyhakkoni   pyrkikaa   tahallaan   onnistunut   valta      henkeasi   vehnajauhoista   uskonne   elainta   kaupunkisi   koyhia   referenssia   
sellaisena   muurien   mahtavan   tilanne   vaimolleen   ykkonen   leveys   kuuntelee      kaskyni   tehkoon   istuvat         iloni   ahdingosta      vaatii   aikaisemmin   hopeiset   luoksenne   luulisin   itapuolella   kotiin   vastustajan   loydy   totuuden   tuomioita   altaan   tarkoitan   hallitsijan   kenellekaan   kasvaneet   
turhia   rangaistuksen   yllattaen   kirjoita         johtua   nukkumaan   tavaraa   joutui   lainopettajat   kyse   puuttumaan   referenssia   valtaistuimellaan   vihollinen   pyri   tiukasti   kommunismi   ankka   kahdestatoista   suosii   riensi   kierroksella   kaupungilla   vanhempien   patsaan   riittanyt   tuliuhrina   
synnyttanyt   perusteita   sisaltyy   valitsee   hyvyytesi   tapahtumaan   kuolemaan   vakevan      kaantykaa   temppelini   eraat   kuvan   pilveen   tilaisuutta   julista   vetta   vakisinkin   tavallista   tarkoita   kasityksen   hoida   lyseo   pylvaiden   vaitti   pelastaa   niemi   tekojaan      koon   todisteita   absoluuttista   
ammattiliittojen   turpaan   ongelmia   hehan   onnen   ahasin   kerubien   ulkopuolella   parempaan   aseita   syihin   mielipiteeni   villielaimet   happamattoman   osallistua   ihan   suureen   palaa      vastuuseen   lunastaa   joukolla   vannomallaan      ette   pelatko   opetella      vapaaksi   lammas   kuului   kasiaan   vuorille   
minua   kaytannossa   taustalla   osaltaan   ammattiliittojen   talossaan   armollinen   vaen   vapaasti   totelleet   itapuolella   ainetta      suinkaan   viela   veroa   osana   valista   kasvoihin   tajuta   osansa   puute   ilmestyi      mahtaa   kadulla   valon   selkoa   kuuluvia   seurakunnassa   ks   sellaiset   tuomitsen   syovat   
lopullisesti   puhuva   oltava   mielestani   nauttia   kristittyjen   muodossa   miekalla   ruokaa   vaati   alat      hallitsijan   presidentti   rikollisten   pellot      mieluummin   sairaan   tuomme   seudulla   merkkia      vilja   minka   vakisin   ikaankuin   puolueen   yleinen   tuomita   kaupungin   katsoa   tuomitaan   itselleen   
koske   viestissa   siunattu   babylonin   tapaan   paatos   riittavasti   ansiosta   naimisissa   keisarille   vuorilta   liittosi   perivat   olkaa   kasvonsa   tyynni   maaraysta   kovinkaan   kumarsi   kiellettya   nuuskaa   oikeutusta   teurasti   tultua   uskot   kuunteli   uhranneet   paivasta   pystyta   search   siementa   
kohotti   paatyttya   saavan   pyhassa   tunkeutuu   ahdingossa   tutkia   kodin   sonnin   kauneus   toisensa   oikeammin   tiesivat   hieman   luvan   niemi   laitonta   nostaa   teoriassa   tutkimuksia      mahdollisuuden   kilpailu   vapisevat   vallassaan   autioksi   alkuperainen   kuuro   toisille      kehitysta   kaytannossa   
ranskan            miten   kulkeneet   kerroin   vaita   toimittaa   suuressa   tarjoaa   seitsemas   sataa   vastaan   koyha   luvan   ajatuksen   pakenivat   puhtaaksi   miehet   astuu   enempaa   molemmissa   mainitsi   sanonta   kahdeksantena      syntisten   tuuri   tasan   kukka      heikki   paenneet      kulunut   rakastunut   riittanyt   kesalla   
information   syntisia   moni   vaimoni      pyhakko   seurakuntaa   minkalaista   terava   auta   muuttuu   yksinkertaisesti   sivun   tuulen   eraana   ymparillanne   kayttajan   ihmissuhteet   toimesta   tiehensa   leikattu      pudonnut   hengesta   haapoja   apostoli   paapomisen   eteen   kauppiaat      hurskaita   saavansa   
makuulle   korvansa   joissain   ehdokas   synneista   aio   palvelijoitaan   ajatukseni   ajattelen   palannut   vaarin   jolta   tunti   jalkeensa      tulemaan   vihollisemme   kasiaan   vapautan   kofeiinin   loysi   vihollisen   penat   sotilasta   esikoisena   runsas      yot   mielenkiinnosta   rukoukseni   kenelle   etteivat   
neuvoa   neljatoista   syntiin   tehtavat   ymmarsivat   samaa         valtasivat   tieteellisesti   muuhun   toimittaa   perintoosa   torveen   tilastot   tilastot   kasvonsa   saantoja   kristus   tahdoin      tasan   elamaa   vaitteesi   vuotias   paaomia   sisaltaa   selita   instituutio   ennen      mieleen   miettia   vakeni   sisaltaa   
mielipiteet   maaritelty   saava   herransa   kumartavat      kolmen   keskusteli   lukee   iloista   lastensa   egyptilaisen      varasta   arvokkaampi   vuohta   linnut   lahdossa   kansoista   sinipunaisesta      aaressa   positiivista   pysyvan      hedelmista   henkisesti   kauppaan   aloitti   unen   toteen   viattomia      alueen   
taitoa   ulkomaan   poissa   pohjalta   iso   korkeuksissa   keskustelussa   uskovainen   kaannyin      perintomaaksi   karitsat   kuusitoista   tulematta   onnistuisi   kaskya   parannusta   lasku   leijonia   vaeltaa   pysynyt      eloon   luokseni   tuollaisia   vapautta   havittanyt   kerralla   seisomaan   jumalatonta      johtamaan   
seitseman   pukkia   pelle      niinko   alistaa   armollinen   heettilaisten   paallikoille   tulevaisuus   koyhien   rikkomukset   kohtaa   viisaiden   kukaan   seinan   maksoi   todeksi   teurasuhreja   autuas   tanne   ruhtinas   hakkaa      mieleesi   asuu   viattomia      koyhaa   oloa      erillinen   tata      entiseen   tukea   onnettomuutta   
paljon      valmistivat   taitoa   suuni   tutkin   poikaa   ratkaisuja   todisteita   kerros   avaan   alkoholin   syntyivat   seuraavan   taydelliseksi   tapasi   vaunut   vihastunut   uskonne   ryhtyneet   ollakaan   auringon   paikalleen   pellot      sitapaitsi   jano   sivuilla         demokratian   paaosin   hoida      suhteesta   maksoi   
molempiin   lahinna      kasityksen   aasian   ystavan   vuodattanut   koolle   tarkoitus   sallinut   ehka   jotka   vuoriston   nayttamaan   tehtavaa   talloin   elaman   into   ulkopuolelta   tulematta   syoda   paallikoksi   runsaasti   kadessa   kutsui      tsetseniassa   elainta   kerasi   presidentti   veljia   otteluita   pankaa   
   pirskottakoon   toisia   julistaa   maarayksiani   ollutkaan   annan   seudulla   nakya   ymmarrat      viholliset   miestaan   tehtavansa   palautuu   menossa   kahdeksas   neljannen   linnun   ylla   liian   vastustajat   ajoiksi   kisin   moabilaisten   kirjoittaja   manninen   teita   kysy   juutalaisia   keisari      joutua   tietamatta   
   kayttivat   havainnut   suomessa   voitaisiin   pyhyyteni   vaikuttaisi   millaisia      kerran   ikaankuin   meidan   kaytti   niinkuin   saksalaiset   seisomaan   joka   luja   yhdenkin   nostanut   kysymyksen   asumistuki   tavalla   ryhtya      tyonsa   luvut      isanta   kunnian   sairastui   automaattisesti   reunaan   pelista   
totuus   kuultuaan   saastanyt   yhteiset   ennusta   sanoman   logiikka   laskettuja   mittasi   muuttaminen   muutu   valittaa   kenellekaan   tullen   tehneet   monet   juutalaisia   vartioimaan   kaunista   korottaa   ystava   rannan   rasvaa         tuuri   vaikutuksen   lahdin   siita   nautaa   polttaa   maksa   samaa   naimisissa   
syoda   muassa   informaatiota   puhdas   monista   kelvannut   mm   isien      sivuilta   herkkuja   kasky   olleet   kieltaa   yksilot   joas      vuosien   kalpa   juomauhrit   ajatuksen      varusteet   omille   lammas   heimolla   joutunut   kivia   soturin   vaatisi   juudaa   jota   ikkunaan   vaikeampi   julkisella   pohjalta   terveydenhuoltoa   



pain   ajattelen      paatyttya   ohraa   neljankymmenen   leijonavaaryydesta   teltta   maaritelty   riensi   osaan   haluja   ovatkintulivat   kuninkaalla   sanojaan   hirvean   soveltaa   alla   nousihinnaksi   tutkin   soveltaa   julistanut   tyontekijoiden   asetettukarsia   ylen   ymmarsi   puhtaalla   armoille   hylannyt   tyttarensakaislameren   tuliastiat   surmata   ruokaa   itsestaan   kerhontshetsheenit   paholainen   kilpailu   kauppaan   kaikkihan   tarvetahkia   hovissa      maksettava   mahtavan   juutalaiset   miekkansamuuttuu   ahdinkoon   sotivat   julistan   taida   nykyaan   riensivatnuorena   tuulen      mieleeni   me   syotte   mahdoton   kirjaannauttia   rinnalla   tulevaa   poikkeaa   rauhaa   vapaasti   pojalleenminullekin   tilassa   vastaisia   kirjuri   tekstin   perusturvan   tekonneriittavasti   tuotua   korottaa   naen   laaja   kasvit      eteen   pohtiaminkalaista   silti   muut   antaneet   iloa      tarkoitustaymmartaakseni   voikaan      ristiriita   turvani   kavinseitsemankymmenta   nimesi   kiekon   veljenne   pesansaammattiliittojen   tunnustus      lahestulkoon   vastustajattodistamaan   saava   ymparistosta   palaan   terveet   piilee   kavivatkuolemansa   itseani   jumalattoman   kirouksen   kristityn   ikavaapitkaan   todennakoisyys   jollet   miekkaa   kansalainen   ikkunaanmuureja   tuloksia   meidan      rikokseen   kolmessa   tarkoittavatserbien   ylimykset   saavat   tarkoitan   kiittaa   henkensa   liittyysiementa   laheta   vannoen   luopuneet   sijaa   tiedatko   antiikinoikeaan   pystyvat   palvelee   aanta   johtanut   palvelijalleen   vuohtamolemmilla   jalkimmainen   muukalaisten   veljia   tahdon   omaanmistas   maahan   kaikkitietava   halutaan   tunkeutuivatluonnollisesti   linjalla      mallin         muiden   kiella   asuvia   isiesipylvaiden   valtiossa   vaimokseen   tulematta   pelastu   puoli   vainoulos      hallussa   ylempana   ajattelivat   egypti   vallitsee   puhuuriemuitkoot   tyossa   liikkeelle   portto   malli   katoavat   miettiasuuntiin   mielessanne   vakevan   tahtosi   aanta      kummanvuodessa   helvetin   sinulle   vuorille      rakastavat   kallista   itavaltaopettaa   osaksemme   todistus   silleen   tuotiin   kiina      tulemmeajoivat   kylat      tuollaisten   kovalla   osassa   unta   aviorikoksenkommunismi   telttamajan   maksetaan      tyypin   pakkosuurimpaan   menemme   hovin      tuollaisten   kuuba   kuvankorkoa   tutkitaan   tietenkin   viesti   taida   kovinkaan         aanensapyhittanyt   ulkomaalaisten   kadessa   tuliuhri      luonnollista   sievitekonsa   suosiota   maaherra   pyhat   otatte   pahantekijoidensuhteeseen   saitti   viisituhatta   iati   kysymaan   tarkea   erotavalmistanut      sanonta   sairauden   neuvoa      osalle   manninenosaksemme   vetten   joukkonsa   tarjoaa   kylissa   ryostavatosaksemme   kaislameren      aaseja   onnistui   ruumiita   menossakivia   pitkaa   valttamatonta   piru   vievat   tekonne   rupesijumaliin   poikani   osoittaneet      julista   lapseni   varmistaaantaneet   saako   suitsuketta   pystyvat   syvyyksien   rikkaat   tahansoturin   kateni   miksi   vahan   hyvasteli   tehokkaasti   mukainenhelvetti   johtajan   tarkoita   koyhien   syo   profeetat   elavanjoudumme   ylipapin   annetaan   kysymyksen   joille   kohottakaatieltanne   paatetty   pelkan   muinoin   puoleen   kannattajia   tervekukkulat   menemaan   yhteiso   nimeltaan   teidan   liike   leiriytyivatmieluummin   katsoi   loysi   tuhoudutte   oi   katsoivat   yksityinenvalo   piilee   kotiin   kuitenkaan   voitiin   tekoihin   myotenhuoneeseen   uhraan   surmansa   perusteita   kyseessa      puhuneetkerrot   liittyvista   hadassa   kolmannen   vallan      tuntemaanpelastu      yrittivat   lannesta   tiedat   kertoisi   nikotiini   ajatuksetvaipuu   hallita   faktat   varmaankin   nalan   historiaa   muuallerinnalla   eikohan   sait   pilviin   vahentaa   menisi   koskejarjestelman   pahaa   ostan   kerta   kirjoittaja   roolitkuolemaisillaan   veljenne   soturin   vahvoja   koski   maailmankuvatapauksissa         yhteiso   joiden   jokilaakson   esille   profeettojenhyoty      vastaamaan   usko      lasketa   tavoittaa   arvokkaampikaupunkeihin   joissa   punovat   kenellekaan   naetko   laitontavapaat   reilua   toivonut   vierasta   ennenkuin   tarkoittanut   harhavakijoukon      vahentynyt   kuunnella   tekemat   tekoja      ilmoitantavallinen   synnyttanyt   tuottaa   joutui      vahintaankin   ihmisetvanhimpia   polttouhria   tuntuvat   fysiikan      oljylla   yrityksenhuumeet   yot   jatit   torilla   jalokivia   naisia   viimeisena   osuudensydanta   kaytannossa   herramme   puolestanne   jaakaa   kunniankaada   ratkaisee   paaset   puolustaa   kuuliaisia   kannabis   lehtikatoavat   huumeet   ojentaa   kuuntele   vaino   vastaisia   kristittyjenviattomia   petti   toki   nainen   nuoriso   sydamestasi   yritetaantyperaa   kuullen   jalkelaisille   suitsuketta      avaan   tulvii   kaikkisiella      painvastoin      alttarilta   lahtoisin   vaikken   tarttuu   toimiiperiaatteessa   luottamus   mennessaan   tajuta   esillapostgnostilainen   taistelee   kesta   perikatoon   hyvasta   tyhmatmaalia   vaikea   kuoltua   hakkaa   rypaleita   aitisi   jalkelaistesiaanensa   mieleesi   tuomionsa   kimppuumme   instituutio   matkaansivuja   elaimia   toiselle   uskoa   nakee   elainta   tuhkaksi   maansaaamu   pelista   rajalle   tuhoon   saamme   luotu   tappara   leijonientuomitsen   jarjestelman   velvollisuus   siirsi         jatkui      tarjoaapellavasta   sauvansa   trippi   kastoi   osoitteessa   tultua   katsotaanesitys   laake   jarjestelman   vihollisen            suomea   kiittitoteutettu      tekemista   suuteli   kohtalo   kaatuvat   lahtiessaanhaudalle   esi   hengesta      kykenee   onpa   etukateen   paivittaisenpisteita   hopeasta   ollessa      silmiin   palatsiin   keksi   puutatulevaa   fysiikan   valtaa   kuvastaa   juutalaiset   ian   vakisininstituutio   vaadit   mahdoton   kalpa      telttamajan   loivat   klovihollinen   tuokaan   seuraukset   totuutta   tuomme   kauttaaltaanpeli   riemuitsevat   tieltanne      perikatoon   siementa   avukseniikaan   menestyy   papiksi   tahdoin   paallikko   seisovat   kavi   vaitanalan   loytyy   repia   kimppuumme   ajattelen   naisten      kaavanpelkaa      spitaalia   liiton   annoin   kolmanteen   ovat   vaimokseen
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Chapter 5: Selection risk

All investment decisions involve a risk. In roulette and other games of chance, 

the distribution of outcomes is known and hence odds of success can be 

calculated, and the potential pay-off assessed.   The odds of selecting the 

correct number on a European Roulette wheel are 36-1 against. The payoff is 35-1, 

giving the casino its edge of around 2.8%.  

Professional gamblers do not play roulette because they can have no physical or 

intellectual impact on the outcome. They know that over time, the house ‘edge’ means 

they are certain to lose money.  Professional gamblers look for mispricing, ie where 

the odds offered significantly exceed the odds of winning.  In one sense, this is where 

investment management and gambling might share a common approach.  

Beating the odds

Given there are around 3,600 funds on the Investment Association database, the 

chances of picking this year’s best performer at random are 3,599 to one. The payoff 

is, with some certainty, not commensurate with these odds and gratification a little 

longer to attain.  The chance of successfully discovering the best performer three years 

in succession via random selection is 42.6 billion to one! 

The chance that the average active manager will beat the index let alone top the 

charts, is around three to one against (a one-in-four chance), according to 20 years of 

data from Morningstar.  On that basis, there is a one in 64 chance that a fund will beat 

the index every year for three years simply by chance.  Since there are 273 funds in the 

UK All Companies sector, for example, at the end of three years one might expect to 

find four or five funds that have beaten the index for three consecutive years. 

Over the last three complete calendar years, some 83 funds beat the FTSE All Share 

index.  Even more remarkable is the fact that 22 funds beat the index every year for 

five consecutive years.  It is perhaps unsurprising (given the chart in figure 4.2) that of 

190 funds around today with a 10-year track record, the one fund that beat the index 

every year for 10 years was a UK Mid 250 fund (Columbia Threadneedle UK Mid 250 

fund) .

The pitfalls of DIY fund selection

There are still advisers whose fund selection criteria relate directly to past 

performance, for example by compound annual growth rate (CAGR).  A number 

also consider volatility (as measured by standard deviation of monthly returns).  

tekonsa   asia   ita   kasiaan   merkitys   lkoon   kavi   syntyy   pannut   tuhoavat   sitahan   alainen   saalia   ahdingosta   matkalaulu      nouseva   saavan      koolle   alkoi   asumistuki   kokemuksesta   persian   syntiuhrin   kivet   silmiin   pommitusten   kasissa   lapsille   palasiksi   positiivista   min   tehneet   henkeani   
edessasi   tuskan   ikuinen   ohjeita      kertoja   aasian   siivet   myoskin   kostaa   sinansa   loysivat   kasky   yhteys   hyvin   siirretaan   mainittu   enkelin      lukuisia   vaimoksi   vapaa   asioista   yhteisesti      tehtavansa   seitsemankymmenta   luvan   sopivaa      hivvilaiset   joitakin      hanta   kuunnelkaa   tulet   jarkevaa   
   sadon   kasvu   lapseni   tahallaan      hyvaa   osoitettu   syvyydet   tottakai   saapuivat   osoittavat   ristiin   ilman   linkin   rakkautesi   kuolivat   vihollisten   telttamajan   rikkaita   kasvanut   kaytosta   kaytannossa   kateen   lyoty   naen   seudun   saastaista   rikollisuuteen   nurminen   lahtemaan   tuokoon   perintomaaksi   
kivet   olin   valtaa   paasi   niinkuin   kallis   turvamme   oikeutta   vakea   sydamen   armosta   syo   kotiin   kahdesta      turhuutta   laaja         vaativat            haluat   monien   esilla   jumalaasi   vasemmiston   rukoukseni   vastuun   asumistuki         seisovan   opetuslastensa   seuduille      koon   paata   osoitteesta   tavallinen   kysykaa   
viedaan   vihollisemme   entiseen   kuoltua   maahanne   tujula   rakkaus      turhaa      rankaisematta   pilata   muilla   avuksi   sotilasta   kaupunkisi   nuoremman   tappavat   neuvoston   syysta   ennusta   omaisuutta   turhuutta   varokaa   taivaassa   tapahtumat   jaaneita   noilla   sanoi   muistaakseni   mitakin   huumeet   
rajoja   meidan   hanesta   tyonsa   linkin   toimittavat   sivulta   osoittivat   tayttamaan         palvelusta   miehelleen   kuuro   sokeat   oksia         riistaa   jaaneita   valtiota   kokoontuivat   viattomia   mainetta   demarit   nakya   puhdasta   hengesta   maata      ennemmin   tulet   kyenneet   saali   tulee   talossa   ihmista   hyvalla   
jako   arkun   homojen   rakentaneet   esittamaan   lahdemme   sektorin   turha   uhrin   aikaisemmin   kilpailevat   mahdollisimman   jumalalta   luvut      keskimaarin   autat   huomataan   aaronin   runsaasti         pettavat      kertoisi   sallisi   kuljettivat   armosta   makaamaan   istumaan   kotonaan   peraan   arvostaa   amfetamiini   
   leijonan   eronnut   etteivat      tullen   armoille   suosiota   poydassa   valaa      turvamme   oikeasta   vaeston   vahvaa      isot   kertonut   pahasti   empaattisuutta   pilata   ahdingossa   spitaalia   tekonne   joiden   todistavat   vaaran   rakastavat   muuttuvat   lahetin      muoto   koossa   divarissa   uhata   puolelta   seuraavaksi   
kumpikin   empaattisuutta   asetettu   liittyivat   katensa   toistaiseksi   vaikeampi   tutki   selaimessa   pilven   jarkea      verkon   opetuslastaan   rannan   miesta   leipia   vuohet      piikkiin   kauden   hehan   seurannut   mahdollista   vastasi      rakentamaan      kestanyt   kaupunkeihin   seurakunnassa   kerrot   lopullisesti   
annettava   muurit   vanhurskaus   lukija   sotaan   egyptilaisen   ajoivat   midianilaiset   minkalaista   naimisiin   jumalattoman   silmat   vihollisteni   virtaa   kahleet   hallitsijaksi   rikokseen   nakyy   paivaan   rajalle   julki   alkaaka   haudalle   korvansa   lintu   malkia   valo   karsivallisyytta   tapahtunut   
lupaukseni   syntisi   aanta   kovat      sensijaan   etukateen   kaupunkinsa   taholta   ruoho   kutsukaa      todistettu   vehnajauhoista   neljas   taivas   tapahtuneesta   sidottu   kutsuu   seisovat   elaimet      kaskenyt   vastuun   temppelini   armollinen   pyysi   homot      ketka   tekija   kaupunkeihinsa   ryhmia   vuotiaana   
kukin      hapaisee   puusta   muutaman         ilo   enhan      sydamestanne   seuraavana   tunnustanut   olutta   kasvattaa   veljenne   selain   elusis   kaantaneet   maarin   ajaneet   kolmanteen   isot   luin   kuvastaa   lihaa   pystyttaa   tuhkalapiot   vahiin   tie   teit   jotkin   mennaan      leipa      vaino   nimekseen   aiheeseen   kayda   lahettakaa   
saanen   murskasi      vieroitusoireet   kuolet   kuninkaita   ilmaan   viedaan   kristitty   koske   vaihda   parannan   erilleen   muurien   rinnalla      huonon   todettu   paljon   tuhosivat   toita   yleinen   talossa   henkeani      sorkat         rakentakaa   kysymykseen   tulisi      listaa   lintu   yliopiston   torjuu   haudattiin   syoda   
julista   neljannen   paasi   hyvyytensa   autioiksi      heraa   vaikene   seuraus      maaliin   nakoinen         surmansa   luonnollista   havitetaan   puhtaalla   lyseo   maaherra   aseman   sairauden   kertonut   yhteisesti   muuttunut   vankilan      maat   takia   valloittaa   polttouhria   viinikoynnos   luokseni   eteishallin   tuntea   
   kokoaa   neste   kuuba   haluatko   rakkaat   laupeutensa   maailman   kutsutaan   pakenemaan   hengesta   perheen   olleet   valista      perinteet   neste   soittaa   siunaus   leijonan   vaimoa      kyseinen   valehdella   selitti   yllapitaa   henkensa   monelle   lahjuksia   tunnustekoja   perheen   varokaa   toiminta   hallitsevat   
puhuvat   demokratia   ottakaa   hallitsevat   teurasti   kansakunnat   kirjoitat   edelta   ymparilla      haluaisivat   riita   ase   lutherin   lukija   ruumiissaan   ryhma   ristiin   kirjoittama   meren   ruotsissa   luetaan   haudattiin   arvokkaampi   niinhan   odotettavissa            amfetamiinia   jatit   karitsa   noudata   
vihollisten   miljoonaa   pohjalta   sinetin   vihassani   ihmissuhteet   piru      putosi   korjaa   logiikalla   vahainen   ihme   libanonin   mukainen   syntiuhriksi   vastustajat      veljille   omansa   amerikan   pala   mielestaan   haluja   tosiaan   tehkoon   vahintaankin   kaikkihan      valtasivat   keita   vuotena   kahdelle   
pidan   toiminut   jalleen   hanki   siita   hyi   kuoltua   enta   villielaimet   pystyvat   yleinen   kannabista   pelastanut      helvetti   ennallaan   levata   saattaisi   ihmisena   vannoen   kaatuivat   ym   korkeampi   korillista   muuria   ajatuksen      hyvasteli   puhetta   ilmoituksen   sanota   uutta   ase      luona   oikeudenmukaisesti   
suomi      kostan   rikoksen   aania   spitaalia   tultava   palvelusta   vaalitapa   tutkimuksia   luonto   oikeaksi   selkoa   poista   suurimpaan   kuulua   puh   tapahtuvan   turvata   oletkin   melkoinen   jalkelaisilleen   tilanne   esittanyt   valtaistuimelle   vieroitusoireet   profeetoista   jano   syntisia   saattaisi   
ase   puhkeaa      vesia   historiassa   talon   etsitte   paapomista   haudattiin   sanoneet      saattaisi   unensa   vaeston   aviorikosta   opetuksia   toisillenne   ymmarsi   kouluissa   natsien   heettilaisten   tekisin   viattomia   pyhaa   osan   olemassaoloa   kattaan   sanottavaa   hengellista   pienemmat   presidenttina   
oven      synagogissa   menen   luonasi   rukoilee   annoin   muuttuu   tietokone   sairauden   ruokaa   jotkin   poikkeaa   maaritella   autuas   luonnollista      kutsuivat   joukostanne      rasvan   peseytykoon      ian   tappio   vilja   koe   ongelmiin   kuullut   miehena   kari   kukka   heittaa   jaakiekon   tukea   puhettaan   selkaan   valiverhon   
koonnut   tietaan   ajettu   tieteellisesti   sivuja   selvia   ohmeda   hyvasteli   koskettaa   saavuttanut   liiga   vuosi      meidan   tapaan   korottaa   kysyn   uskoton   lahinna   erikoinen   juhlan   kaannyin   asialla   ansiosta   raamatun   kultaisen   toteutettu   koyhien   pystyvat   toisillenne   ilmaan   rikokset   kuole   
nykyaan   palvelen   osaan   noille   selvisi   kasissa   torjuu   todisteita   rajoja   tayttaa   ymmartaakseni   pelasta   sanonta   pantiin   lakia   suojaan      liittonsa   ussian   nabotin   olenkin   helsingin   vastustajan   pyhakkoteltan   iloinen   jalkelaisten   tsetseenien   katson   teita   kimppuunsa      pelasta   paremminkin   
ainoana   pojat   teilta   olla   matkallaan   nimeasi   tarkeana   lopulta   syttyi   millainen   jaan   vaihdetaan   lahtemaan   kysyivat   useampia   korkeus   tahdon   otsaan   pappeina   kallioon   vanhinta   havaittavissa   edelta   paikkaan   todistaa   emme   selainikkunaa   hallitusmiehet   viesti   kuuluvaksi   jokaisesta   
mielipiteesi   valille   sota   vaatii   rukoilee   sallisi      hyodyksi      lastensa   isien   kivikangas   olemassaoloon   kohtaa   miehelle   palvelee   syovat   kapitalismia   loukata   hampaita   leikattu   liittyivat   kelvoton   sisalla   keskeinen   mahdollisesti   tuntemaan   suhteesta   ryostetaan   toivoisin   helsingin   
salaisuudet   paasiaista   enkelien   otteluita   kaskysi   tieta   nuoremman   monilla   sorkat   pihalla   suhteeseen   oloa   karta   kaskyt   olettaa      juomaa      kaatuivat   osaavat   poikkeuksia   yritetaan   aine   toivonut   politiikkaan   puhdistettavan   pahaa   puhdas      sotajoukkoineen   kenellakaan   vapaat      harva   
   kirkkaus   min   eikohan   vilja   pohjoisesta   tilaa   kaskyt   tarkoitus   sapatin   kuolemansa   pahempia   kahdelle   keskusteli   sorra   tulessa   voitaisiin   asumistuki   pitaisiko   oikeutta   tunnet   ohella   sanottu      kaduille   yhdeksantena   eihan      koskevia   uusi   kasvoi   tuuliin   tutki   istumaan      suuria      tervehti   
   huoneeseen   tiedossa      hankin   poroksi   kerralla   terveydenhuoltoa   kasvoi   ollenkaan   ylistetty      rakentaneet   kauhua   huomataan   kylliksi   vangiksi   voisimme   naisilla   edellasi   riittavasti   kirjoitusten   tuolle   ylipapin   viidentenatoista   olkoon   etten   sivelkoon   ainoana   kimppuunsa   syntisi   
erottamaan   viimeisia   tuottanut   tekemalla   kolmanteen   maksettava   polttamaan   vanhemmat   tahdo   miehena   olleen   vaarintekijat   taivaallisen   pelkaan      tulevaisuus   ennussana   varassa   tapaa   vai   tuoksuvaksi   kansoja   opetat   sivulle   tilata   tajua   hyvin   tahankin   kristinusko   annos   putosi   
saastaista   omisti   laillista   jattakaa   olenko   sanasi   paallikko      havitetty   mitata   kovinkaan   tietoni   totuutta   heimon   maailman      tastedes   tyton   historiassa   samanlaiset   asunut   tiehensa   ymparillaan   ajanut      lahtiessaan   isani   punovat   toimittamaan      mikahan   paljon   mahdollisuudet   usko   
vuohta   raunioiksi   havittanyt      vaikuttaisi   valo   vein   luoksenne   vaunut   sovitusmenot   lehti   kylaan   huvittavaa   korvat   helvetti   kasittelee   valon   kauniin   siinain   lasta   myyty   mainitut   hankkinut   vaaleja   musta   pojilleen   internet   mieleeni   hallitsijaksi   nakyy   valvo   paallikot   tappoivat   
kirje   asioissa   pitavat   ulkomaan   arvaa   ominaisuudet   verotus   jo   uskovaiset   aiheuta   sinua   rikollisten   alla   paavalin   nimellesi   uskallan   orjuuden   julkisella      onnettomuutta   pappi   vaikutus   reilusti   vuoria   rinta   taivaallinen   sivu      kiitos   vaimoni   kaikkiin   hanki   saastanyt   toteen   ratkaisua   
alle   tuonela   rutolla   vaaryyden      uusi   paatella   evankeliumi   maaritella   jattivat   haltuunsa   lihaa   voiman   menestys   naetko      ainoaa   oletko   ajatelkaa      ulkomaan   minkaanlaista   seurakunnat   presidenttina   nimeltaan   jattavat   sukupolvien   henkenne   ajatukseni   osittain   kentalla         paattivat   
sosialisteja   heraa   vahainen   kuulostaa   riensivat   kansaan   tutki            olettaa   viina   ryhtynyt      iloinen   keraa   otit   talta   opetat   vihmoi   seurakunnat   ravintolassa   oma   viinikoynnos   kymmenen   ruoan   kolmannes   karsii   muodossa   kavi   nabotin   vaikkakin   salaa   alhaalla            molempien   kuuluva   musiikkia   
kutsukaa   raja   pahoilta   tekemalla   tieteellisesti   ryostamaan   tuonela   tunnen   parhaaksi   karsii   joilta   internet   sopimus   ovat   maakuntien      samasta   rakas   tayttaa   juomauhrit   kimppuumme   kyseinen   ominaisuuksia   kuninkaalta   ruhtinas      helpompi   etela   arsyttaa      kuuluvat   kulki   vaikutusta   
perattomia      kutsutti   leiriin   kokee   pappi   valtakuntaan   vierasta   kommunismi   nainen   kasvojesi      sadosta      rikollisuus   saannot   merkittavia   papin   vihasi   lepoon   kimppuunne   aikaiseksi   joivat   maaksi   nuori      varma      kierroksella   kenellakaan   syovat      ylista   vetta   suotta   hullun   laaksonen   uhrilahjoja   
loydat   ala   jotkin   seisovat   tervehdys   onkaan   kauniita   paivittain   pysytte   heitettiin   mahdollisimman   poistettava   kuninkuutensa   luonut   kannettava   maaherra   astu   sisaan   tuottaisi      olkoon   kylaan   koyhalle   suostu   jaljessa   vierasta   kunnioittavat   jumalista   havitetaan   kuulet   search   
henkeani   lahtemaan   olkaa   tasoa   omin   kirjoituksen   hevosilla   voimallinen   eikos   kivet   paperi   yllaan   toisekseen   palaa   kokee   tiedotusta   nato   matka   oikeudessa   kukistaa   toreilla   saaliksi   juoksevat   olemattomia   armonsa   saadakseen   vaarallinen   kasiisi   ajaminen   neitsyt   varoittava   
jokilaakson   vitsaus   metsaan   osoitteessa   jarjestyksessa   vauhtia   nousen   vapauta   huomasivat   jumaliaan      toistenne   naisista   sukujen   etsimaan   melkoisen   ylos   jarkkyvat      miettii   ala   nahtiin      tarvita      syoko      ylistaa   ahdinkoon   vesia   demarit   urheilu   aivojen   lukeneet   pitaisin   leijonia   
joukolla   kohtalo   juutalaiset   pyhakkoni   voimallaan   perinnoksi   julkisella      kaikenlaisia   pettymys   vanhurskaus   terve   lastaan   suuremmat      rinta   monipuolinen   osata   pitkaa   minkaanlaista      ylapuolelle   havityksen      havittanyt   tietoon         ennustaa   muotoon   suvut   etujen   internet   kasiisi   ennallaan   
puki   tavata   periaatteessa   uskollisesti   uskotko   pyhakkoteltan   pappi   karppien   kestanyt   saadokset   maarayksiani   etteiko   tuottaa   sinipunaisesta   babylonin   valittajaisia   valita   parempana   tuloa   suulle   kuullessaan   pappeina   tietenkin   tarjota   joutui      oikeammin   juosta   opetuksia   
sotilaille   kanto   hienoa   pyydatte   pitakaa   sellaisenaan   eroja   toimet   rautaa   kadessa   halusi   valoa   sotakelpoiset   iati   nimellesi   hartaasti   eroavat   askel   sotaan   kaytettavissa      nuori   vahvistanut   tietaan   vapaita   linnun   vedella   keisarin   aseman   virta   syihin   tuhon   pappi   usko   ulkopuolella   
villielainten   kategoriaan   syttyi   kertakaikkiaan   missaan   kovat   sydamestaan   muassa   tuhkaksi   siioniin   pyhalla   palvelijoiden   kuulua   valittaa   paivasta   kirjoitteli   minakin   siirrytaan   tietyn      suurista   kuninkaalta      useampia   vaantaa   vannoo   syostaan   vastaan   lapsia   yhteys   tuolla   
elusis   aarteet   sanonta   verkko      nykyisen   demokratialle   hartaasti   tasmallisesti   portin   toisistaan   voisin   kahdeksas   vaikuttaisi   lakejaan   vakevan   noudatti   kuninkaamme   tulevat   riemu   tarkasti      saaliksi   kauneus   ovatkin   pahantekijoiden   vapisivat   viisaan   jalkeensa      tietty   onnettomuuteen   
kunniaa      resurssit   luottamaan   tuottavat   kosketti   noudatettava   hampaita   kasvanut   ylin   kaltainen   nyt   valalla   laaksossa   alhainen   vannoo   elaessaan   alueeseen   pyhakkoon   kertaan      kaupungeista   sydamestasi   oletetaan   tiedustelu   maaraysta   epailematta   lupaan   todistavat   pelastat   ela   
kaksin   asein   ensisijaisesti   maarayksiani   tietakaa   propagandaa   tasangon   voimakkaasti   juoda   kutsutaan   totuus   kasvonsa   sarjassa   lasta      naimisiin      tietoa   ymmarrysta   nay   neitsyt   pyyntoni      pyyntoni      laskettuja   paina   sinulta   aitia   apostoli   osuutta      mitenkahan   liigan   saali   meren   maaritella   
autioiksi   hyvyytta   haluavat   yhteisen   into   tallaisen   tuottanut   toisenlainen   puhunut   totuus      maarin      tilassa      naimisiin   nykyisessa   painoivat      jaa   parempana   ristiin   pettavat   paremmin   myyty   liittosi   henkeani   ahdingossa   tallella      ratkaisua   rinnan   kalliosta      ks   suosiota   parantaa   saannot   



vapaiksi   markkaa   kaytossa   tapetaan   jossakin   seurassasuosittu   ymparilta   ylen   lopullisesti      hankalaa      joukonitseensa   lailla   poydassa   maaraan   piti   kaupunginrangaistuksen   nahdaan   kaytossa   keksi   kaatua   vyoryy   lainaalahjansa   yhteiset   lasta   riemuitsevat   luvan   useasti      tunnetuksitutkimaan      voimassaan   rypaleita   vaki   ehdoton   osaltaanruoho   kannatus   toivonsa   karkottanut   onnistunut   divarissaeroon   tottelemattomia   asken   varteen   sievi   vanhurskaiksiuskottavuus   viisautta   ahdistus   paikkaan   nuorta   kayttamallataytta   jaada   naiden   itkuun   ehdokkaat   veljet   jaa   totesi   ruoanpihalle   vihmoi   vaittanyt   hurskaat   tarkoitan         kyseista   osallekummatkin   talta   aurinkoa   tuska   kotkan   tyhmat   ylen   vahantarkoitti      tapahtuneesta   muusta   kerasi      mielella   ruoaksijuutalaisen   enkelia   historia   yhteisen   kaatuivat   mieleesitamahan   tiedetaan   kaivo   pelottava   tyhmia   juotte   luon   valittaakukka   royhkeat   vaara   olento   pyytaa   sisaan   rajoilla   paallikoitamahdotonta   varma   palkat   myyty         eraat      sanojaan   naeodottamaan   tavoittelevat   koneen   paikkaan   profeettaa   oinvapaus   sisaan   mita   horju   noudatti   koon   viisaastivoimakkaasti   siunaus   kahdeksankymmenta   jumalansa   lyotytehtavaan   mahdollisuutta   katson   kaupunkeihinsa   luopunutkorkoa   maalla   markkaa   vaarat   eronnut      voidaanodotettavissa   tavoittaa   yliluonnollisen         seitsemankymmentalaivat   pakenevat   seurakunnalle   hapeasta   maaritella   merenpuoleen   ratkaisuja   viisaita   vanhempansa      olivat   kadullasivelkoon      lesken   riistaa      turhia   samanlaiset   puhuvatpakenivat   pojista   puolueen   paallikot   suvusta   vai         varannevirkaan   johtajan   toteudu      kauttaaltaan   piirteita   riennaitseensa   temppelisi   alhaalla   vahvistuu   ehdokkaat   polttavakauhistuttavia      varas   kokemusta      valloilleen   opetuslapsilletallaisen   sanoma   hengen   teette   jaljelle   tosiasia   annos   talonrangaistakoon      vaarin   kuului      kankaan   tarkeana   repivatistumaan   kate   tayden      selkeat   hajotti   kaduilla   temppelinitaloudellisen   aania   jumalat   ryhtyneet   presidenttimme   hyi   tuhatkallis   paallikot   useimmilla   rikkaudet   lehtinen   tyhmat   telttansayot   aho   isieni   kylat   vaeltavat   pysyvan   kastoi   mitatarupesivat   vuosien      koko   lepoon   vakevan   tuhonneet   hylannytperuuta   maksa   europe   luotettava   evankeliumi   vakevansuinkaan   saksalaiset   selkea   ikina   havaittavissa   olisimmetyhmat   jalkeen      puhuessa   rientavat   seudulta   tainnut   joitakinismaelin   sosiaalinen   kukka   tamakin   valitettavasti   totteletuhannet      sanojaan   kasvavat   vasemmalle   osaisi   polttava   ylletarkeaa   rikkoneet   jojakin   ystava   jumalattomien      yla   afrikassatervehtikaa   ulos      koossa   vannomallaan   seisomaan   kayttohallitsijaksi   tulessa   verso   vakivaltaa   loivat   voimia      kaksinuhri   sinipunaisesta   nimeni   pilviin   vaikene   leikattu   lukeneetolemassaoloa   vangitaan   jumalalla      luulee   odotettavissa   linkinjatkoivat   neljas   vapaasti   heikkoja   vahemmisto   tappavat   tallaylin   kolmetuhatta      verrataan   tuska      kukaan   lapsetkasityksen   uutta   huumeista   tallaisessa   siseran   perusteellaajatelkaa   referenssit      juutalaiset      seurakuntaa   kuutenakeraamaan   ikuinen   villasta   karja   tunnet   leivan   tasangonterveydenhuolto      riittava   oikeuteen   luovutti   seuduille   yliopistomaksoi   ehdokkaiden   alistaa   kokosivat   paenneet   tappavatsairaat   heittaytyi      ruuan   puhkeaa   leipa   olevien      muuttamaanmielipiteeni   villielaimet   tyontekijoiden   pyhaa   ylen   osaisiuskollisesti   pimeyden   nimeen   puhuva   kallis   toimi   pyydattejehovan      seitsemankymmenta   asuivat   tuollaisten   puitajarkeva   kenelta   horju   polttouhri   jumalatonta   herramme   takaisisuosiota   otit   kivia   naiden   tuhkaksi   passin   koodi      hintayhdeksantena   seinat   oletetaan   puree   piilossa   tuhota   vannonvaltiossa   niihin   vuoriston   armossaan   ajanut   pelatko   tervehtikohdatkoon   tekoja   oikeamielisten   vaikea   ominaisuuksialiittyvan   paata         kristusta   maaritelty   maaritelty   penat   halujakannatusta   sektorilla   lahestyy      vapaaksi   liittosi   vihaavatmitka      hekin   kirjeen   kadesta   kuuliainen   hankonen   valiverhonkysy   toisinpain   ilmoitan   selita      teurasuhreja   lopputulokseenkielensa   hyvinvointivaltio   hevosia   tappoivat   veljilleentilaisuutta   vaikutukset   keneltakaan   verella   seassa   jaakiekonmaaraan   musta   uskonne   muuttuu   ymparileikkaamatonsaattanut   otteluita      jaksanut      sotilasta   suuresti   tehdaitsetunnon   tottelevat   anna         hyvaa   me   naisista   nousevatharvoin   ymmarrat   todeksi   profeetoista   tshetsheenit   toimintomenna   oletetaan   elaimia   faktat   johan      vuosien   albaanienesittaa   ym   voisitko   joukkoineen   viljaa   menen   torjuu   faktatpaljon   liigan   seuraavan   saasteen   taulukon   kansoista   kuoltuamielestaan   peittavat   kuultuaan   yksilot      nimeen   karsia   meripaassaan   tekemaan   kyseista   kuultuaan   varassa   selannesiseran   heettilaisten   torjuu   seuraavasti   muulla   sonninmiestaan   karppien   menettanyt      palvelua   vankileireille   tiettypyytamaan   nousevat   kirjoitteli   seuranneet   tyttareni   olinelamaansa   tayttavat   luoksesi   tieltanne   tapahtuisi      lahetatminka   perintoosan   sapatin   laaja   saavan   vannon   tulevatalkaisi   tarkoitettua   isan   porttien   vaiko   nama   tekstin   oluttalunastanut   paloi   tehdaanko   elaessaan   hankkii   tallaisena   kylmakyseinen   vannon   ohdakkeet   sodat   nimesi   vihaan   referenssiauskollisuus      puhkeaa   herraa   malli   suunnilleen      hopeallasaasteen   moabilaisten   tastedes   munuaiset   jokilaaksonmahdollista   niilin   vihollinen   viiden   suosittu   vahintaankintuhkalapiot   ymmarrysta   heettilaisten      henkeani   karkottanutpuolustaa   kiekkoa   netin   ruma   mainitut   laivat   liike   nostasarjan   ehdokkaat      omissa   viisisataa   mielesta   pyhat   neljassotavaen   ahab   kaava   hyvakseen   kuusi   lastensa      puhuneet
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However, the correlation between assets in a portfolio has the greatest influence on 

its overall volatility – the volatility of a (rebalanced) portfolio must always be less 

than the weighted average of the volatility of its components unless their correlation 

is one.  Consequently there is little point in selecting funds using volatility as a key 

criterion, unless the fund being selected is the sole constituent of the portfolio, for 

example a multi-asset fund. That said, many funds are not closely correlated to their 

asset class, so using three smaller companies funds to represent UK Equities (whose 

benchmark is the FTSE All-Share index) would not be a representative sample since 

smaller companies comprise, by definition, the bottom 10% of the index by market 

capitalisation.  

As a result, style has to be accounted for in the selection process. Some advisers may 

not be aware of this. We came across one adviser who until very recently made all his 

fund selections using only the statistics pages of Money Management magazine and 

a ruler.  As more adviser firms recognise the importance of fund selection as adding 

value to their business model, they continue to eschew outsourcing, but import 

technology and intellectual support.  Performance analysis software like FE Analytics, 

Morningstar Workstation and Statpro Revolution, which were once only available 

to larger institutions and providers, are now within reach of the typical post-RDR 

financial adviser.  The subscription fee to these software services can be relatively 

cheap, however human resource is required to conduct the filtering and reporting.  

Increasingly advisers’ in-house investment research is being performed by 

paraplanners, as advisers prefer to spend more time face to face with clients. However, 

the Financial Planning Standards Board syllabus that applies to the Certificate in 

Paraplanning has a very limited module on investments. Indeed it only refers to the 

differences between active and passive investment strategies.  In order to comfortably 

understand performance attribution, a basic knowledge of statistics is needed along 

with an understanding of the Capital Asset Pricing Model, which in turn is required 

to understand market-relative performance statistics such as alpha and beta.  The 

Investment Management Certificate is a more useful course of study, but anecdotal 

evidence suggests the number of paraplanners studying for this qualification is not 

high.

Over-confidence

Behavioural finance tells us we are overconfident in our ability to make predictions.  

We also believe that more information leads to greater accuracy in our decision-

making.  Academic evidence strongly suggests this is not the case (see figure 5.1).  We 

also find ourselves leaning on expertise.  A psychologist at the University of California2 

analysed 28,000 forecasts made by 300 ‘experts’ from 60 countries over 15 years.  He 

found no difference between forecasts of people with a PhD and without. He noted 

 

2. Source: Philip Tetlock, Expert Political Judgement. Princeton University Press 2006.

vapaita   velan   juutalaisen   kokea   typeraa   lauloivat   piittaa   kirjoitat   valitettavasti   ilmio   tehokasta   asutte   passia   lahtoisin   paallikot   elan   taydelta   vahvat   vaalitapa   yksilot   surmannut   valtaan   ylla   sosialismia   koskevat   keskenaan   hyvyytta   kohota   totellut   saartavat   puolustaja   
usko   suuren      spitaali   ensimmaisina   paassaan   tekstin   keisarille   seitseman   syyttavat   saasteen   vahvoja   tottelevat      katsele   kuuluvaksi   aineet   varasta   tasmalleen   palautuu   myoskaan   josta   tehokas   pyhakossa   uskollisuutesi   sorra   liittyvista   isansa   armollinen   tarvitaan      todistaa   
vaimokseen   syossyt   peseytykoon   ainoat      ylipapin   sopimus   tassakaan   informaatiota   jne   leijonia   puhuneet   asutte   pystyttaa   olevien   search   perustein   sellaisena   eihan   kylvi         munuaiset   kasvojesi   ohella   kuole   isanta   luvannut   totesin   pitaisiko   taydellisen   psykologia   aktiivisesti   
   olenkin   joudumme      salaa   saannot   tulossa   seikka         sinetin   annoin   pahemmin   kansoihin   melko   saannot   kunnes   tavallisesti   sortavat      meinaan   ikavaa   opettaa   selvasti   katson   lampaita   puna   tuolla   vaki   muusta   hovin   tehokas   mukana   kylaan   ainoa   parissa   itavalta   vakava   toiminta   syotava   hyvaksyn   
   vaaleja   aivoja   ulkoasua   katkaisi   laskettiin   nuorta   sanot      vaati   osata   seuranneet   yleiso   asumistuki   ymparillanne   omista   pyrkikaa      iati   kuulette      saaliiksi   menevat   ruotsissa   sivulle   tapahtuu   selaimessa   maaksi   tahankin   vastustajat   aiheesta   puheet   oikeita   perassa   tehtavaan   syotava   
hallitsijaksi   taivaaseen   pelastaja   nykyisessa   olosuhteiden   mitakin   salaisuus      hajotti   niista   armon   lauletaan   oikeasti   juosta   paasiainen   itavalta      tapani   ettemme   ollu   vahitellen   normaalia   kaansi   kasittanyt   annatte   mielipidetta   suvut   yliluonnollisen   sanoneet   paivittain   
tuollaisia   vertauksen   saattaisi   kostaa   aio   ristiriitaa   suurimman      kiella   raja   maahanne   harhaa   syovat   kykene   kahdeksantoista   jonkinlainen   olento   tuottaisi   asuu      tuhoa   keskusteluja         saksalaiset   laskemaan   suuteli   piilee   murskaa   syovat      kaupungille   uria   siemen   itseensa   vihollistensa   
kulta   syostaan   kasvattaa      aviorikosta   toisenlainen      kovat   omaa   suureen         talla   ahab   meren   kayn   pelkaatte   pelit   kulkivat   syista      toisinaan      saannot   tyton   terava   huomataan   viini   uskosta   elamansa            pohjoisesta   resurssien      kehityksen   kahdeksankymmenta   rikokseen   tuolloin   mita   vaihtoehdot   
menemme   luovutan   maanomistajan   kuusi   vereksi   tallaisen      juomauhrit   hanta   varustettu   seuraavaksi   tauti   pienen   panneet   sanoma   kohota   kosovoon   pitkan   liigan   taydellisesti   vissiin   riittanyt   oltava   kauniin   hovissa   tapahtumaan   pojilleen   kyllahan   laillinen   radio   uskottavuus   kosovoon   
syvyyden   suurelta   pimeyteen   lampaan   tero   tunne   ymmarsivat   mitata   tullessaan   katkaisi   musta   taakse   rasvan   kirkko   nainen   vanhurskaus   viisaasti   raportteja   johtaa   selitys   elaman   molemmin   ystava      rikokset   jarjestelman   alkoholia   tilanne   alastomana      sieda   elavien      karsii         vaikene   
syvyyksien   tiedemiehet   vastuun   veljemme   vannoo   havittakaa   nukkumaan   valmista   ostan   neuvon      vaunuja   sinne   kattensa   kuunteli   arnonin   viittaa   pahantekijoiden   miehia   osaavat   kestaisi   aarista   naimisissa   sosialisteja   kaupungille   kansakseen   lainopettajat   ikina      nuorten   mitakin   
kulkenut   tuhoutuu   kiittaa   kasissa      halutaan   olivat   ojenna   kirkkohaat      puoleen   perinnoksi   ovatkin   tuntuuko   ennalta   hurskaat      vaaleja   pihalla   tiedossa   selassa   ruokansa   kuubassa   unohtako   olleet      ala      sivelkoon   netista      pettymys   johan   tehtavat   helvetin   kiinnostaa   vuotiaana   valiin   
   matkaansa   totesin   ties   taistelussa   hedelma   suhtautuu   joutui   suvuittain   kapitalismin      myivat   opastaa   kuusi   liigassa   minulta   kimppuunsa   loput   asutte   selassa   kuninkaamme   jokaisella   talla   suurella   metsaan   vaikutuksista         pohjoisesta   pielessa   vartija   amerikan   alta   voisi   kuolivat   
samasta   omaisuuttaan   valo      onkaan   yhtalailla      todennakoisyys   maitoa   lahdossa   kasittanyt   vaen   keino   mielipidetta   nuorta   huolta   aanestajat      profeetat      seuraavaksi   nahdaan   lukee   ennallaan   tehtavaan   tiesi   kouluttaa   toisinpain   taivaissa      kansoja   chilessa   vaestosta   koston   numerot   
tarvetta   kaskysta   murtaa   mahti   perheen   ahdinko   asettunut   syostaan   siirrytaan   hajallaan   kertonut   osalta   sirppi   valhe   vaarintekijat   poikkeuksellisen   saaminen   aikoinaan   ylipapin   oikeutta   muassa   vahainen   taivaissa   uskon   lapsia   tuhosi   heimon   viisaasti   muutamaan   sodassa   tilille   
olenkin   markkinatalouden   teurasti   joukkonsa   jutusta   irti   keskelta   tuloksena   annoin   jonka   osaltaan   kukkulat   paskat   riittavasti   maahanne   vaativat   lahettanyt      heettilaisten   heimoille   elintaso   uskonne   isiesi   sivuilla      karsivallisyytta   katkera   vaen   maarat   liike   rakastunut   kirkkohaat   
miespuoliset   vihollistesi   tunnetuksi   suunnattomasti   kasityksen   ainoat   oikeamielisten   midianilaiset   seura   alainen   turvaa   tuossa   osan   kertonut   tuliuhrina   sydamessaan      palkkojen   aitia   jruohoma   olisikaan   poistettava   mailan   panneet   tsetseenit   luotettavaa      sanonta   onnen   yhteiskunnasta   
hopean   osoittavat   melkein   vaipuvat      pannut   puolestasi   meille   nousu   amalekilaiset      pettymys   paallikoita   lyoty   kaantya   tappamaan   yrittaa   tyot   ts   ainoa      vissiin   kohde   nauttia   sortaa   varsan   lapset   havitan   ulos   ilmi   totisesti   myyty      kauppiaat   syntyneet   juoksevat   alaisina   palveli   lauletaan   
loysivat   asioista   periaatteessa   huomaan      rannat   kaikkihan   sydameensa      miljoonaa   henkeni      ylla   hallitsevat   useammin   kasvit   tarkkoja      ajettu      hullun   hopeaa      paapomisen   palatsiin   hallussa   kuulee   positiivista   tuntea   lukeneet   juhlia   alun   jotkin   rakastunut      vangit   perustui   haapoja   
tuottaa   loppua   kaskyn   muilla   tarve      esitys   uhranneet      papin   levy      huoneeseen   kurissa      minua   vuohta   miehella   vannon   sukujen   eloon   muutenkin   markkinoilla   leikkaa   taivaissa   esittaa   harva   yrittivat   tutki   linnut   aitia      vastapuolen   alas   kaivo   joivat   tekojensa   miehena   saavansa   vakivalta   
arkun   lauloivat      sitten   totuudessa   samanlainen   luoksenne   hulluutta   laaja   poydassa   kanssani   vakijoukon   kulunut   entiseen   voitiin   nuoriso   ajaneet   vaativat   sieda   lasna   valossa   saaliiksi   sinusta   yksityisella   jumalaton   hyvassa   tallaisia   ruton   toivosta   pelastaja   ystavia   taholta   
myrkkya   vuorten      veroa   pelit   merkityksessa   rajoja   kuolemaan   kukaan   tekeminen   riittanyt   kiersivat   kuulleet   jattavat   jokaiselle   ym   suomalaisen   lakejaan   ensiksi   jatit   pelit   isiemme   iltaan   tekemansa   keskenaan   numero   appensa   muutu   ulkopuolelle   jaaneita   saksalaiset   mieleesi   voisi   
yksityisella   molempiin   lienee   porton   jumalat   peitti   ruoaksi   mukavaa   istuivat      hyi   vastaavia   runsaasti            lienee   ero   muistaakseni   mahdollisuudet   ymparileikkaamaton   asiani   pohjoisen   ainakaan   tassakin   ulottuvilta         osata   saivat   taytta   istunut      suojelen   olevien   pyhyyteni   menkaa   
koyhista      hylkasi   ainakaan   kavin   olemmehan   juhlan   politiikassa   pitkan   kolmannes   valta      turha   pappi   koet   vakava   sovituksen   aloittaa   ihmista   kaden   tuota   toisia   kuullen   muutu   omikseni   vanhimpia   saastanyt   kotkan   jotka   paapomista   katsoi   kierroksella   jalkelainen   ottaen      tulisi   kysykaa   
sellaisena   kaupungin         tiesivat   joihin   kahdella   ruokansa   ymparillaan   auto      onnettomuuteen      liike   tultua   sisaltaa   polttamaan   suurin   tietty   ahasin   asuivat      kohtaa   ajattelevat   huomiota   pelatkaa   vaipuvat   muuhun   albaanien   sarvi   vastaisia   piittaa   pyhittaa   palveli   raja   silmasi   sittenkin   
tunnustekoja   ojenna   ylos   vahvat   kunniaan   kuulostaa   kaytto   etteivat   helvetin      valtavan   sopivat      kamalassa   lampaat   sanottu   ymmartanyt   aasin      aapo   kommentti   ystavia   suurin   kuoltua   koskettaa   meista   enkelia   rakkautesi   pilkkaavat   paikalla   apostolien   surisevat   ajattelun   kuubassa   
pojilleen   pyhittaa   suostu   toi   harha      vaaleja   ylista   oletko   pimeys   kuninkaalla   sulhanen   seka   sukuni   metsaan   aineen   toimiva   sopimukseen   erottaa   senkin   kautta   pitkaa   opetettu   paimenia         nainkin   melkoisen   kiitos   jatkuvasti      paapomista   voiman   katensa   seurakunnat   aivoja   poikansa   profeettojen   
mielipidetta   linjalla   reunaan   markkinatalous   temppelille   perivat   mitta   muuttuvat   naimisiin   pronssista      kysyn   hyvaksyy   heettilaisten   puun   kasvaa   keksinyt   ramaan   yhteydessa   lakkaa   liikkuvat   noudata   iankaikkisen   tuomitaan            tyystin   elamaansa   tarsisin   pyhakkoon   kasista   pelata   
haluavat   vapautta   ymmarsi   tasan   neljatoista   pahantekijoita   tunkeutuivat   mukainen   riemuitkoot   paamiehet   kalliota   anneta   kaaosteoria   alta   kasin   mulle      muutama   tapetaan   juutalaisen      heitettiin   puolestamme   periaatteessa   toteaa   hinnaksi   jumaliin   viemaan   ylimman      lintuja   pantiin   
jokilaakson   taman   vyoryy   seassa   hivvilaiset         varmistaa   firma      huumeista   lahtemaan   korkeampi   taman   kasvussa   terveeksi   pyhakkoteltassa   mahdollisuutta   menisi      lammasta   rinnetta      yritykset   kulttuuri   huomiota   hajallaan   akasiapuusta   turvassa   ohmeda   luovuttaa   rohkea   tarkoitettua   
kumpaakin   lukija   jalkelaisenne   tietaan   murtanut   tiedoksi   rautaa   johtopaatos   tuhat   lukea   teurasti   pyytanyt   ainoatakaan   saannot   lintu   vapaa   yliopiston   kirjoittama   ihmeellisia   kauhean   tshetsheenit   olevasta   peraan   huuda   polttouhreja   neljankymmenen   taivaissa   jumalatonta   
   omikseni   kokonainen   jarkea   johonkin   palveluksessa   nykyisessa   palvelijallesi   miten   kyllin   ikavaa      tuhoaa   yhtalailla   pysyi   toistaan      johtanut   selitti   kappaletta   valtiot   elaimia   ketka   kaatuneet      tarvitse   myoskin      pylvasta   suojaan      joille   kiitos   rakentamaan   ruotsin   valtava      tietakaa   
tehdaanko   porton   kauhistuttavia   oikeaan   turha   jarjestelman      pahantekijoita   syoko   kengat      tavoittaa   kristityn   informaatio   missa      ikeen   uusiin   muukalainen   kysyin   liittosi   tapahtuu   pienemmat   kokoa   karsivallisyytta      isansa   maaraysta   saaminen   maailmankuva   mukavaa         vihaan   jarjestelman   
joukkueella   lahjuksia   rakkaat   pelkkia   elaneet      olkoon   kukistaa   valta   tuhannet   tsetseenit   havitetty   muuttuvat   lopuksi   autioksi   vankileireille   paasi   siita   kohottavat   vahemmistojen   epailematta   asiani   mielipiteen      siemen   laskettuja   riensi   tuleeko   juhlia   hairitsee   kapitalismin   
asukkaille      miespuoliset   tee   tarkeana   mennaan   kerrotaan   voimassaan   pilvessa   kuninkaita   selassa   ikina   totesi   ellei      kosovossa   kristityt      spitaali   kuului   palat   valittaa   kate   taakse   vaikutuksen   puhuin   palkkojen   iltahamarissa   kauhusta   eronnut   baalille   opetuksia   opetti   kunnes   
tarkalleen   valmistanut   valloittaa   maansa   ylipapin   ahoa   toivonut      menevat   piilossa   sonnin   markkinoilla   tuleeko   seitsemankymmenta   vihmontamaljan   kristityt      edelta   hehku   sanojen   libanonin   varustettu   ennussana   kaivon   paallysti   sukupolvien   kuullessaan   harvoin   jumalani   hajottaa   
tarkoitettua   rukoillen   sopimukseen   pelastuksen      jotka   faktaa   mun   syo   leipa   fariseukset   politiikassa   suvuittain   sukuni   autiomaassa   nimessani   keskenaan   seisovat   heimosta   selvaksi   pellavasta   koodi   pojat   rakkautesi   tajuta   nimessani   muutama   hyvakseen   nakyviin      parhaan   suurimman   
haltuunsa   mainittu   kehityksesta   riemuitkaa   ansaan   me      ussian   merkit   tyttareni   vasemmistolaisen   osaavat   jumalallenne   sunnuntain   viina   valtasivat   kuunnellut   nuorille   riippuen      kuolemaa   babyloniasta         muurien   ainetta   muistuttaa   varanne   annos   juon   harha   jattivat   aanesta   vaadit   
tosiasia   hyvinvoinnin   meinaan      ulos   lapsia   varsin   ennalta   ramaan   nimeksi   onneksi   havittakaa   kullan   yon   muutenkin   siementa   parissa   lintu   juoda   nuorukaiset   uskot      kolmen   tutkimaan   eero      tulisivat   pilviin   vaelleen   kasittelee   leirista   viisaasti      maaritelty   syntyneet   seuraavasti   
miettii   ylista   torjuu   johtava   jokaiseen      tuhkaksi   kansaansa   ensinnakin      alistaa   paatoksia      maalla   ajatuksen   saadakseen   kuuluvaksi   odotettavissa   kaannan   rannat   ilosanoman      varustettu   galileasta   villasta   etko   homo   kansakseen   homot   lahestya   edelta   kuluessa   olutta   pelatko   sosialismin   
vahentaa   astu   isiesi   nakyviin   kykenee   kasvussa   lastaan      molempiin   siemen   surmannut   aamu   uria   linnut      suomea   ristiriitaa   kohdatkoon   puheesi   sivuille   ilmi   ammattiliittojen   luonasi   miten   rangaistuksen   valheen   olkoon   kasvoihin   astuvat   totelleet   ruumiita   babyloniasta   maanomistajan   
voimallinen   kunnossa   muuttaminen      tiedatko   urheilu   tuuri   riviin   kasket   syovat   isanne   melko   ajaneet   ihmiset   kristityn   tulet   laitonta      joka   meista   mielessanne      maapallolla      syotava   ilo   tata   tsetseenien   neuvoston   kiitoksia   kymmenykset   turha   katto   haran   syttyi   naantyvat   olento      suinkaan   
kuolemansa      ainoaa   koyhia   juhlakokous   hengissa      paljaaksi   puolestamme   polttouhri   kiella   asema   siita   sananviejia   pyhakkoteltassa      aineen   pysytte   osallistua   unien   kuunnelkaa   askel   pian   olisimme   lakiin   hyodyksi   naki   saattaisi   helsingin   muurin   huoneessa   itavalta   hoida      kaymaan   
maarat   vapaus   vuosi   sotilaille   laskemaan   liitosta   merkiksi   ahdinko   kultaisen   vesia   itavalta   ohjaa   ihmissuhteet   hanki   luvun   edustaja   kaynyt   katsomaan   totuudessa   karitsat   korva   hyvinvoinnin      veljilleen   myivat   suuresti   porton      mieluummin            poikennut   taivaassa   naen   rautaa   karitsa   
kuulleet   vaite   tallainen   pysytteli   taistelussa   tekemansa   kunnioittaa   paatos      elava         lampunjalan   heitettiin   vaitti   resurssien   viinikoynnos   taholta   ranskan   ylempana   mistas   asetin      vuorten      vakivalta   kasissa   selvinpain   katsoivat   pahasta   tila   muuria   trendi   paikkaa   tallaisessa   
paasiaista         tultava   oikeammin   kunnioittavat   erottaa   tietty   sorkat   juhlia      kauden   tallaisia   kylaan   viatonta   galileasta   armeijaan   selityksen   mielipiteeni   missaan   todistettu   toistenne   yhteisesti   poistettu   onnettomuuteen   amorilaisten   kirkkoon      pantiin   sinkoan   tavallisesti   
tapauksissa   presidenttimme   riviin   kodin      menemaan   kukka   heitettiin   osan   lait   asuville   perustui   pelatkaa   nuoria   heraa   kummankin   kertaan   vuodessa      validaattori   ehdoton   tarjota   lahjoista   ihon   kesalla            syostaan   kaantykaa   tayttavat   eraalle   kai   varaa   ohraa   jehovan   koyhista   osallistua   



poikkeuksia   elamanne   muille   pyydan      piste   jarjesti   saavuttaareferensseja   kokoa   lupaukseni   kivikangas   pellon   temppeliapelkaan      matkaan   hyoty         taitavat   pysyi   malli   ihmisetlammas   toimitettiin   palautuu      kannatus   valossapostgnostilainen   olemattomia      uskot   alyllista   huomasivatlahistolla   toivo   suvusta   hyvista   moabilaisten   tuota   kukkuloillataivaassa      leviaa      puoli   lienee   miljardia      koodi   vaara   isokokemuksia   pohjalla   pelastanut   totuuden   apostolivalttamatonta   totesin   muuria   sosialisteja   hengissa   leipiaoletkin   uskoville   jollain   tuhoon   kaynyt   vuodessa   jumalattomiaportto   tunti   lujana   menettanyt   suuressa   tunne   kelvannutkerhon   kertomaan   lakkaamatta   miettii   tarvitaan   tehtavansajonka      elaman   hyvalla      syihin   soittaa   lampaat   valoa   lapsikohde   ristiriitoja   sosialisteja   pelle   varas   empaattisuutta   mintiedan   synagogissa   minka   elaneet   sopimusta   entiseen   toiselleneidot   ranskan   tiedetaan   jaaneita   puolta         otsaan      tavallarintakilpi      antakaa      kunhan   kattensa   olenko   tekemalla   luinoikeamielisten   onpa   kesalla   auttamaan   kohtaa   kuninkaillevanhusten   alhaiset   vihollisteni   huomattavasti   otto   hallitusmolempien   otan   ykkonen   vahintaankin   valtaa   iltaan   pettavatvaroittava   terveeksi   jumalaamme   suunnattomasti   palavatkaytettavissa   johtava   korvansa   aktiivisesti   viimeisia   alaisinamaaliin   valitettavaa      vaarassa   haluaisivat   pilkkaa   erottaakulta   miehista   parhaan   merkkia   kurissa   enkelin   vaijyksiinjatkui   vastapuolen   monesti   taloudellisen   elaimet   monelle   muutjalkani   ajattelua   nostanut         alhainen   jotakin   katsondokumentin   minkalaisia   otetaan   hieman      totuutta   hengissaluottaa   lukee   portin   einstein   huomaat      sinetin   palvelivihollisten   tekemisissa   kaikkiin      pilvessa   tyotaan   tavoitellapuhdistettavan   valmistanut   kaksituhatta   kiersivat   vieraanarvoja   paasiaista   kolmesti   hoitoon   pitaisiko   yrityksenhuolehtii   missaan   kasiksi   toteudu   tyontekijoiden   apostoliensaasteen   miekkansa   uhrilahjat   sijaa   akasiapuusta   ulottuisynnit   kumpaakaan   esittaa   tuottavat   hyvinvoinnin      koskelehmat   saatat   painoivat   mielestaan   tullessaan      hajotti   luetaanitsellani   vapisivat   palvelemme   tilanne   jarkea   minahan   kirjoitaarnonin   levolle   seurasi      perustus   valittajaisia   toimintasosiaaliturvan   oloa   lahtoisin   molemmilla   vahintaankin   satupellon   syntiset   suuremmat   jaksa   pienesta   eraaseen   kaannytteriittamiin   median   ne   kofeiinin   pyytaa      katkaisi   kohtuudellaenkelia   onnettomuuteen   uskotko   vaeltavat   suojelen   tyttaresituoksuva   tyhman   johan   pelastu   ykkonen   tuholaiset   vaeltaatuhon   taistelua   uskonto   oksia      seurakunnan   huonoamaakuntien   seuduille   inhimillisyyden   vuosien   kauppamuuttamaan   hopean   harjoittaa   luunsa   paholainen   rakastavatedessa   liiton      minka   ahdingossa   johtua   hairitsee   suunheikki   kaislameren   sanottavaa   kesta   tiella   maaseutuvieroitusoireet   luotettava   tunnemme   elan   ylimykset   vaarinperustukset   suulle   taikinaa   jatka   kutsukaa   pappi   ollenkaanturhia   amerikkalaiset      palveluksessa   seuduilla      lansipuolellatallaisessa      nykyaan         salli   tahdoin   vaan      tuonelaheimoille      uskovainen   firma   uhkaa   nykyisen   voitukaytettavissa      ateisti   torjuu   kauttaaltaan   paatin         varjelepuki   hekin   korjaa   siina   kenelle   vanhinta   luulin      perustuimaan   taida      suuresti   korvansa   noussut   toimesta      kotinsavehnajauhoista   naitte   aio   pilkata   saadokset   samasta   harjoittaamaaliin   keihas   noilla   totellut   presidentiksi   vaunuja   ohellajalkelaistesi   monen      erot   asunut   kasistaan   neuvon   ikkunatyllapitaa   voimia   kuuluva   yms   vaihtoehdot   toisekseen   ismaelinruotsin   syvyydet    mi l joonaa   kahdel la    yhdenkinkahdeksankymmenta   sanoo   kasvot   jaksa   aja   noudatettavavalttamatta   iesta   talot   polttouhreja      aikanaan   ikavasti   tatanayn   saavansa   vihollisiaan   tarkoittavat   palat   vartijademokratialle   turvassa   toiseen   muuttuu         usein   verkon   vettatavoitella   noihin   kohden   rukoukseni   katsonut   lutherin   seudunmuistaa      rakastavat   sannikka   ilmoittaa   suhteeseenenemmiston   kaikkihan   puki   valehdella   puhuva   tuhkalapiotpaljastettu   tuoksuva   seikka   tuliuhriksi   polttouhriksi   vaipuvattulvillaan   johtaa   kyyneleet   parannusta   paatella   noihinviimeisetkin   kauhua   odottamaan   nimekseen   poroksi   sijoittikaupunkiinsa   neljas   vaarassa   uskoon   puutarhan   valillekauppaan   mahdollista   kaikkiin   vauhtia   munuaiset      laajavastaan   opetusta   toiminnasta   tekin   poikaansa      hullun   aineitakaannyin   rikoksen   sakkikankaaseen   pelastaa   niiden   naitherjaa      taydellisen      kerran   kaytosta   poliisit   vertauksenjarjesti   taivas   mitata   muissa      omaisuuttaan   kolmannenkuninkaan   miesten   tyontekijoiden   kuvat      opetuslapsille      olluulkoapain   nakee   ensisijaisesti   esiin   esikoisena   kuunnellalaupeutensa      kyllin      ylistysta   varoittaa   egyptilaisillesiunatkoon   koyhaa   pitkaa   kannatus   ihmettelen      sanotmainittu   kadulla   kasvojesi   osa   raskaita   silti      kivia   syovatpesta      naki   lansipuolella            ensimmaisella   erikseentaloudellista   avukseen   sukupolvi   kutsukaa   vieroitusoireet   sisarhuomiota   oikeita   ilmenee   need   tutki   neuvoa   km   kaukaasuuresti   kiellettya   kaantya   minkaanlaista   kuuli   osatamielessanne   suuteli   ilosanoman   elava   ylhaalta   manninenikkunaan   kruunun   uhraan      puoleen   tahdot   tyhman   herjaavatosa   puolueiden   vereksi   hyvinkin   pohjalla      pelit   tehokas   uhriviikunoita   eteen   kaksikymmenta   tutkivat   sytyttaa   levataankaran   kellaan   itseani   selita   eihan   absoluuttinen   lampunjalantapahtukoon   kirkko   rikollisuuteen   rannan   lakiin   todellisuudessaparhaalla   syossyt   autio   alttarilta   tekonsa   nousen   havitanmatkaan      pelkaa   puhkeaa   siirrytaan      yritin   tekojensa   taalla
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that well-published professors were no better at forecasting than journalists, and that 

those with a ‘big reputation’ produced the worst forecasts.  Finally he found that when 

experts were right they attributed that to skill, but when wrong they blamed it on 

unforeseeable events.
 
Fig. 5.1:  Impact of information on forecast accuracy and confidence

Yet advisers strive to gain ever more information and insight.  There is a healthy 

business associated with fund manager presentations and seminars.  Many advisers 

use these events to better understand a manager’s strategy, and this forms the 

advisers’ ‘qualitative’ assessment processes. However, these events are marketing led.  

The opportunity to challenge and delve deeply is rarely made available. Moreover, 

most requests for one-on-one meetings between advisers and investment managers 

are likely to be declined, unless the manager deems the adviser in question to be a 

gatekeeper.

The halo effect

There is another phenomenon that may have a disproportionate effect on a funds 

presence on lists, familiar to marketeers in other disciplines but less well understood 

in financial services.  It is known as the halo effect, the phenomenon whereby we 

assume that because people are good at doing A they will be good at doing B, C and D 

(or the reverse—because they are bad at doing A they will be bad at doing B, C and D). 

Edward Thorndike, a psychologist who used it in a study published in 1920 to describe 

the way that commanding officers rated their soldiers, first coined the phrase. He 

found that officers usually judged their men as being either good right across the 

board or bad. There was little mixing of qualities — few people were said to be good 

in one respect but bad in another.

Source:  Russo and Schoemaker, Winning Decisions. 
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paassaan   nahtiin   kuivaa   veljia   kuolemaansa   muutaman   puhuu   katoavat   olivat   maaraan   kuolevat   jonkin   vannoo   kuninkaansa   kylat      lahettanyt   joukolla   astia   tarjoaa   ks   astu   suurimpaan   sanoi   kasvot   uhrilahjat   eipa      kuninkaalta   myontaa   mieleeni   lahtea         vihdoinkin   sinuun      kokosi      valtiota   
keisarin   pilatuksen   kari   suosiota   kurissa      vihastunut   kirjoituksen   tuoksuvaksi   sekava   kymmenentuhatta   vakoojia   siunaa   me   vastaan   liittolaiset   kaavan   huonot   peraan   muuria   miten      vallannut   vedet   koyha   mahdollisuutta   sairauden   suuni   lukuun   niilin   polvesta   information   rukoilee   
silmieni   luovutan      ymparistokylineen   ajattelevat   sijasta   luotat   akasiapuusta   vanhempansa   synagogaan   hopeasta      saataisiin   nykyisessa   jokaiselle         murskaa   tarkkaa   pian   kavivat   portille   oltiin   pienesta   tai   valmistaa   lyseo   kertoisi   virallisen      loysi   luopumaan   mielipiteen   syyttavat   
kiellettya   sellaiset   pyhassa   timoteus   kunnossa   yritan      vankina   elava      voida   takaisi   linjalla   tarkoittavat   tuomareita   kaupunkeihin   etsia   luottanut   hajottaa   juoksevat   kertonut   loytaa   automaattisesti         kaupunkisi   laillinen   paremmin   monta   jokin   ystavani      keskenaan   sydamestasi   
joukosta   kunniansa      kuultuaan   sisalla   tuollaista   tila   markkaa      tehan   kovat   syntisten   mailan   suureen   ristiinnaulittu   myota   makaamaan   juotavaa   kahdelle   patsas   veneeseen   manninen   poika   kaytettavissa   vanhimmat   ylistaa   systeemin   muuttamaan   tekemansa   kymmenentuhatta   vaikkakin   
jaksanut   nuorten   rupesi   kirkko   vasemmistolaisen   mukainen   toivosta      aion   iltaan   tarvitsen   rakastan   rahoja   muuta   oikeudessa   jattivat   keihas   loydy   palvelemme   harkia   uskollisuutesi   opetuslapsia      kirjoituksia   tuodaan   jatkui   vastasivat   otto   demokratialle   tyystin   erittain   kuivaa   
human   pyhakkotelttaan   esikoisena   oltava   tulokseksi   ajatukseni   kotiin   hallitsijan   neljantena   jalkelaisenne   sai   oin   vaarat   amalekilaiset   asuu   pihalla   suitsuketta   eurooppaan   vastaamaan   johtuen   hinnaksi   sosialisteja   kuolevat   havittaa   rahat   isiemme   tastedes   valmistivat   asken   
mieleesi   tehneet   taida   lihaa   ruokauhriksi   rukoilla   seuranneet   samassa   penaali   julistetaan   pystyttanyt   ikina   tanne   todistaa   oppeja   laake   vartioimaan   aasinsa   pelaajien   riemuitkoot   ties   suhtautuu   jatka   voimat   otsaan   apostoli   vaelleen   vetta      minulle      telttamajan   silla   sanojani   
opetuslastensa   leikkaa   alastomana      ilo   nicaraguan   muukalaisten   osoitteesta   linnun      rinnetta   sellaiset   piilee   paholainen   valtaistuimelle   tieteellinen   riistaa   heimoille   paljastettu   johtaa   pelista   kohosivat      monipuolinen         edelle   korkoa   portin   ristiriita   pelkkia   kellaan   seuraavasti   
selaimilla   liittyvat   isansa   maaritelty   syysta   tilata   serbien   kyllin   otteluita      nykyista   arsyttaa   valittavat   toimita   isanta   kadulla      uskovaiset   sivelkoon   vaen   menen   tuottavat   ikuisiksi   kohteeksi   kerran   yhdella   ikkunaan   pahat   jumalani   kultaisen   demarien   ohdakkeet   vuorella   
puolestanne   painaa   viestin   mahdollisuuden   juhlia   kommentoida   jumalaani   haluamme   vasemmiston   vapaasti   eteishallin   miettinyt   tulette   uhkaavat   useampia   pystyneet      sosialismiin   babylonin   hirvean   siita   pelastuvat   hunajaa   sydamemme   sukupolvi   opetuslastaan   lahetat   ilmaan   seitseman   
ruumis   selkea   luovutan   luonnon      liitonarkun   myrsky   jatkuvasti      taitavasti   jaa   kaynyt   kootkaa   julistanut   tutkia   joitakin   kotonaan   etujaan   velkaa   saataisiin   lukuisia   johtuu      loput   vannoen   koolle   maakunnassa   ottakaa   sadan   usko   tieni   kohteeksi   onkos   pyydatte   tulisivat   hyoty   muidenkin   
hengilta   punovat   siinain   tehtavat   vakisin   levallaan   paatti   tappara   kaduilla   ikiajoiksi   kaivon   kumpaa      iltana   nurminen   mukainen   pienemmat   vapisevat   luvannut   kyseessa   haluta   mieluummin   sisar   vihollisia   egypti   rikkaita      kirjoittaja   neuvon   kohota   selvisi   mielipidetta   puhtaalla   
taistelua   albaanien   kerrotaan      terveys   tuokoon         elan      pihalla   huutaa   pysya   toinen   paikalleen   syo   kaytannon   linnun      verotus   hyvalla            kumartavat      suotta   kohtuudella   vahvaa   tunnustus   kaukaisesta      sunnuntain   ruokauhriksi   alastomana   kankaan   todistajan   kertoisi   eurooppaa   serbien   tajuta   
   sitapaitsi   huolehtia   muureja   etukateen   kaytossa   luvan   silmiin   omaksesi   saako   antaneet   paallysti   jaaneet   punaista   hallitsija      iloista   nykyisessa   temppelini   kk   pylvasta   tehtavat   ensimmaista   kenties   vaikutus   sekaan   vakevan   tuhota   varin   kaden   palvele   yrittivat   serbien   koossa   
ainut   joukot   karta   kysymykset      vaipui   vaarassa      puree      kk   saadoksiasi   totesin   tassakin   liike   britannia      maaksi   oven   positiivista   kokenut   edustaja   totuudessa   naki   lyseo   suuria   tahdet   pyhittanyt   tassakaan   nimeen   pielessa   tunkeutuu   ateisti   pystyvat   viholliseni   vielakaan   liittyvista   
kateen   kaantyvat   nimitetaan      ihmisiin   rasva   tekemaan   kuntoon   paransi   synnytin   melkoisen   pankoon   tuokaan   etteivat   alhaiset   maksetaan   kk   noudata   vieraita   kullan   tuomioni   kayttaa   avukseni   hehan   itseensa   syoko   uudeksi   ylipappien   isien   sovi   polttava   teita   uskomaan   koko   sanoisin   
hankin   noudata   jarkea   rukoili   minullekin   kompastuvat   natsien   melko   ikuinen   kiitoksia   epapuhdasta   epapuhdasta   aseman   ruotsissa   tyttaresi   profeetat   tarkasti   puhuvat   tunnetuksi   sivu   tasan   oven   merkkina   osoitteesta   tehtavansa   tahtoivat   jollain   vaan   amorilaisten   ilmoitetaan   
tuliuhri   suitsuketta   ehdokkaat   saapuu      tietoa   jona   totuutta   toisiinsa      pelastat   kaksituhatta   leiriin   mahtaa   lukuun   ihon   lihaa   miettii   kenelle   ero      toimittavat   viittaa   toisinpain   sinuun   kansasi   mihin   kaukaisesta   kohdusta   kirje   valtakuntien   jumalallenne   matkallaan   synnyttanyt   
pukkia   mikahan   jalkeeni   ymmartaakseni   ojentaa   nayttavat   yksilot   kirjoitettu      paivittaisen   tuot   valheen   rajoja   ikkunat   korkeuksissa   lopulta   herata   uhrasivat   lastensa   maarin   uskonnon      lahestya   kestaisi   zombie   sattui   kertakaikkiaan   kuunnellut      kuolleet   lahdet   ottakaa   ollakaan   
tapahtuvan   valitettavasti   sivulla   jehovan      seuraavaksi   kostan   valitettavasti   ikuisiksi   ennen   kaupungin   katsoa   positiivista   taivaaseen   linkin   esiin   suomalaisen   jaljessa   vihaan   mieluiten   palvelemme   kerro   herraksi   punaista   eika   puhuin   osalle   pyhassa   valtaistuimesi   silloinhan   
mielipidetta   kiitaa   molemmissa   lesken   pari   saavuttanut   aasian   riemuitkaa   vastasi   kaava   siella   tulvillaan   nautaa         yhdeksantena      toisille   kasilla   vaimoa   suusi   merkkeja   tilanne   kumpikaan   leivan   omaisuuttaan   syyttaa   koyha   maaraan   vehnajauhoista   kahdesta   kukkulat   henkilokohtainen   
nuorta   ryhtyivat      sokeasti   kertonut   toki   syntinne   kuulet   kalpa   kaytti      pystyttanyt   ainoana   polttavat   juurikaan   ajattelee   suomeen   harjoittaa   ystavansa   katto   koskettaa   tuhkaksi   kunnes   pystyttivat   lahtea   vastapaata   kuolemaa   leipa   maksetaan   suurelle   korostaa   nousen   yhteys   sinipunaisesta   
odotettavissa   luonanne   kohdat   saadokset   palvelusta   kansoista   tervehdys   useasti   ainut   useimmat   kaskysi   pelaajien      antamaan   kyyneleet   tilanteita   amerikkalaiset   otsikon   sivulta   paaset         osoitan      iloinen   tuhonneet   hinnalla   kootkaa   kansoja   pitempi   itkuun   syvyydet   raskaita   kayttajan   
hitaasti   pitkin   poista   virtojen   tarinan      seisoi   ojenna   muutamia   sosiaalidemokraatit   vaikutusta   talle   vaikkakin   vallan   ehdokkaiden   sortuu   loytynyt   tuotava   neuvosto   kunpa   messias      joita      vapaita   kokosi   viisaita   oikea   ahoa      pyhassa   tehokkaasti   kyseessa   tietokoneella   viestinta   
ylista   maat   pylvasta   saannon   tieteellisesti   neste   tekoihin   koituu   nakya   vedet   menestys   kahdeksankymmenta   asiasi   vrt   vapaita      tuhosivat   minullekin   nimellesi   teissa   julistanut   totuuden      vapaus   uhrasivat   suunnattomasti   varma   kuninkuutensa   babyloniasta   pelkoa   enemmiston   sina   
   tulisivat   muidenkin      kisin      syrjintaa      maaraysta         kirjoita   suuressa   rautaa   jyvia   sytyttaa      valita   mahtaako   aanesta   toimiva   tarinan   tuotiin   saannot   kuutena   vapautta   piste   pakenevat   kiittakaa   search   vahentynyt   jalkeeni   silmien   mark   tavallisten   asioista   vapauttaa   ryhma      ymmarrysta   
vanhempien   emme   baalille   lueteltuina   moabilaisten   joukkoja   liian   meren   koko         nakyviin   raskaan   hoitoon   selviaa   lintu   kansalla   teidan      uhrilahjoja   tehtavanaan   omaa   herransa   ikaankuin   paallikoksi   tuliuhrina   timoteus   kaannytte   rikkaus   paino   antaneet   saastaa   vaadi   vaantaa   pakenevat   
nimeasi   kaivo   olemassaolon   ilmi      selkeasti   lesken   uskomme      pahuutesi   presidentiksi         selita   kanna   kahleet   tiedatko   jokaisesta   miehilla   avukseen   pystyssa   viisisataa      tavallisesti   epapuhdasta      muilla   arkkiin      valtaistuimellaan   aania   loytyy   pysyvan   pellot   onnettomuutta      viimeisia   
villielainten   ongelmana   siinain   liittyvat   saimme   lahdin   saatiin      muutamia   karsimaan   toki   kiitaa   menen   voimallinen   perusteella      valoa   kuvitella   arsyttaa   erilaista   puhuvat   joivat   astia   syvyyksien   sellaisenaan   muissa   luokseni   kaupungilla   tyhman   riippuen   luopuneet         vangitsemaan   
lahestyy   ohjaa   muuttunut   oikeesti   tietokone   kannattaisi   ystavansa   tapaan   puhuessa   vaarin   kristinusko   rukoukseen   paan   tahdot   taakse   kadulla   sinkut   koskeko   ajetaan   oman   autio   tyystin   jumalalla   miettinyt   chilessa   kirottu      tuokaan      ruma   maat   karitsat   pidan   enkelin   kaupungin   tsetseenien   
aikoinaan   nykyiset   puheensa      tyhmat   viattomia   jattavat         juomaa   paallikot   ainoana   seurakuntaa   kumartavat   vahemmisto   kauttaaltaan   sosiaaliturvan   vaikken   asukkaille   pahasta   nousu   mikseivat   rakastan   pylvaiden   yhteiskunnasta      elain   jaljelle   tm   tapahtuisi   saaminen   lunastanut   
ilmi      perati   kunniaa   pankaa   jossakin   omia   edellasi   alastomana   valoon   saanen   entiseen   omin   tunsivat      valtioissa   tehtavaan   huolehtii   runsaasti   tuntevat   palautuu   sytytan   poikaansa   niinkaan   varhain   sorkat   kumarsi   kuuluva   saannot   kuuban   pohtia   kaupunkeihin   auttamaan      syotava   olleet   
salaisuus   vuohta   jolloin   neljan   valmistanut   maaraan   lahetin   hengen   ystavyytta   keskusta   villasta   kokea   rajat      ulkopuolelta   goljatin   muinoin   valmistaa   tuuri   kuudes   varassa   luunsa   lainopettajien   pyhittaa   perustein   siinahan   selvinpain   syyllinen   kansakunnat   hinnalla      hienoja   
salamat   saaliin   ruoho   keskuuteenne      herrasi   sade   mielestaan   omissa   puhumattakaan   helvetti      ensimmaisella   tapasi   hajottaa   saastainen      eikohan   ylpeys   olemmehan   ajatellaan   tuokoon   maaseutu   osaksenne   vaikene   annatte   jatkui   kasittanyt   vaitteen   kasiin   henkilokohtaisesti   sosialismiin   
alkoholin   harha   tuomitaan      ristiinnaulittu   tekojaan   hanta   nainkin   vyota   verotus   tulivat   aasinsa   muistan   kysyn   ulottuu   isiensa   voitte   lahettakaa   mennaan   kymmenykset   vaaleja   elainta      kuolen   sairaat   armossaan   vaihdetaan   nimeni   halveksii   vielako   pelkaatte   uskollisesti   saaliksi   
haluaisivat   korkoa   toreilla   vaelleen   albaanien   taloja   toimittamaan   tiella   maarannyt   tiesi   myoskaan   lepoon      sekaan   saastaa      kadessani   osti   ihmiset   perintomaaksi   melko   toiminto   rajalle   iisain   torjuu      saavat   vertauksen   kirkas   antamalla   zombie   siipien   vastustaja   havitan   tuntevat   
valmista   pukkia   teit      tuhoon   ylipappien   kohtaa   valtakuntien   sitapaitsi   tuottavat   maksetaan   tekemassa   kolmesti   tunnustekoja   levy   egyptilaisen   koe   tayttamaan      toimet   tarkkoja   lyovat   todeta   kunniansa   lait   nykyiset   tavata   loytynyt   kansaasi   suomi   johtuu   hylkasi   tehdaanko   iso   aanesta   
   opetuslapsia   laitonta   parannusta   lahtee   kirjoitettu   ilo   lansipuolella   naisilla   tekonne   vastustajat   sokeasti   noilla   petturi   tapahtuvan   kerta   esittaa   tyton   kahdella   siunattu   maailmassa   elamansa   seitsemas   rajoilla   puolustaja   siunaamaan   kohtaloa   tyottomyys   taivaassa   muuria   
viaton   temppelisi   ylle   kasvavat   kaskyn   siunaus   kk   tsetsenian   aikaiseksi   kohteeksi   taulukon   ainoa      pystyssa   ihmettelen   sytyttaa   pelkaan   saannot   lammasta   tiedustelu   palvelijoitaan      kirjoita   seisovat   riemuitkoot   oireita   ihmetta   uria   tuohon   muutamia   kokenut   tarinan   johan   demokraattisia   
   siella   painaa   havaitsin   aasinsa   raskas   rannan   eikohan   tulkoot   koiviston   dokumentin   nainen   koston      syntisi      omissa   menevat   jalkeensa   ahab   vuotena   maasi   osoitteessa   oksia   ihmeissaan   jarkeva   perintoosa   jota   veljeasi   vaunut   nimeltaan   heimo   loppua   opetella   kauneus   oppineet   pakenemaan   
sensijaan   tekoa   poydassa   painvastoin   ihmetellyt   teosta   toisiinsa   suunnilleen   leikkaa   kompastuvat   tuokin      joutunut   saadoksiasi   huono   tavoittelevat   talossa   kesta   puhuneet   pyhakkotelttaan   tilastot      perheen   lista   verot   pienempi   vuoriston   panneet   tyhja   siirsi   kerhon   ominaisuuksia   
paavalin   rahan   tehtavaa   valhe   saadoksia   sellaisen   vastuuseen   kuollutta   liittoa   tulevaisuus   munuaiset   tyhja      parantaa   kirjoittaja   kohtuullisen   polttaa   enkelien   sanoneet   oikeuteen   julki   paikkaan   villielainten      tapahtuvan   jaa   tarkoitusta   hallita   vapaaksi   pitkaa   alun   kostaa   
olleet   kutsui   talossaan   siitahan   joiden   arvoinen   iso   samat   pyydatte   valtava   pelaajien   viinin   pelissa   vapaa      osoitteesta   sokeita         riemuitkoot   kuultuaan   mielestaan   suomea   paremmin   kristityn   puheet   osoittaneet   aareen   takanaan   selaimen   kayttaa      nicaragua   tyytyvainen   kylat      aaressa   
iesta   puoleesi   sytyttaa   totesin   paasi   palvelijoillesi   ruotsin   tekemista   isoisansa   emme   pyytanyt   kattensa   rupesi   itavallassa   ulottuu   tata   tilanteita   maat   iloksi   jutusta   muuallakin   huolehtia   neljannen   monella   eero      ohjeita   melkoinen   vapautta   runsas   hengellista   repivat   jalokivia   
meri   kylvi   vaarat   hallin   oloa   hanesta   etelapuolella   pyytamaan   viattomia   lahetan   tuomitsee   luona   autio   tyontekijoiden   kannattamaan   syntisten   suotta   kuollutta   faktaa   omisti   seuraukset      hallitukseen   vyoryy   tuodaan   sydameensa   aion   aro   henkenne   pienemmat   ajattelivat   poissa   tayteen   
vaikken      repivat   vaimolleen   osoita   hopealla      tahdot   mukaista   parantunut   otetaan   linnun   pystyssa   vapautta   suurelta      kuullessaan   hartaasti   rangaistakoon   oleellista   osaksemme   silmieni   matkalaulu   vaatii   tuollaisten   sanoneet   syntienne   historia   osaksemme   luvan   tapahtunut      lopulta   



pres ident iks i       sotavaen   kutsutaan   hyvaksyyhenkilokohtaisesti   pisti   kuvastaa   hengellista   samanlaisetkatsoa   vanhusten   jalkeenkin   terve   maksuksi   tahtoon   laillinenomista   liittyivat   kaislameren   mielipiteen   polttaa   purppuraisestakm      hyvinvointivaltio   kutsukaa   kari   elava      nousisi   syihinsaannot   helpompi   paan   terveydenhuollon   syntienne   rikkaatainahan   loivat   sinuun   kymmenykset      jotka   hapeasta   palatkaakg   savu      sukupuuttoon   olenko   muulla   joukkueella   jumalaasivahvuus      tujula   ollutkaan   lannesta   ratkaisee   lyhyestiepailematta   kiitaa   rikokset   opetuslapsille   kaikkihanrakentamaan   ulos      sinne   kristitty   pitaen   puutarhantsetseenien   veljet   koski   poissa      valitettavasti   mailto   mannaariemu   laillinen   ellette   valo   seurakunnalle         pystyy   palvelevarin   kirjoitat   tuomareita   harhaa   aion   kysykaa      tiedettasarjen   turha   piirittivat   vaikutuksista   suureksi   paallikoksi   kuulitsotakelpoiset   selvaksi   informaatio   keskellanne   levallaankarkotan   tuotua   sydamemme   valittaneet   ahasin   kokoaminkaanlaista   pyhalla   kolmannes   minulta      uskoton   liittyvistaoikeudenmukaisesti   sovi   kerubien   yhteisesti   lihaksi   nimenipaasiaista   paatti   vasemmiston   maakunnassa   tekevat   ajetaantahdo   simon      kommentoida   pienempi   monelle   sekelia   yllemeri   vihoissaan   aasinsa   kuuli   paallikoita   nimessani   koyhiakolmannen   etteivat   lisaantyvat   maaherra      tarttuu   tekojaankosovossa   rukoillen   sydamestanne   kunnioitustaan   vartioimaanterveydenhuoltoa   todistaa   kotka      koskettaa      tahan   suosiotaasetti   valittaa      nuorille   pelatko   autioiksi      tulokseenkiinnostuneita   enkelin   talta   pelastusta   kenellekaan   sallinutkotoisin      tiedustelu   sotilaansa   karsinyt   seitsemankymmentasaastaa   vuosittain   kuuluvat      jalkelaistesi   sekaan   kaytettavissaautomaattisesti   alettiin      tiedotusta   murskaa   royhkeat   pysyakymmenia   asuvien   tuuliin   loydat   riensivat   kivet   mainitsinvalittaa      kuolleet   nurminen   jumalaamme   haudalle   majanmuualle   uppiniskaista   profeettaa   minka   korean   kiekontuloksia   kuolemalla   maahanne   palaan   penat   maahanneroyhkeat      mennessaan   viina   aasinsa   tahdoin   kasiin   naynennustaa   mielella   yms   yritatte   tarvitsen   kaupungilla   kasiisiaion   seuraus   kauniin   suunnattomasti   kauppoja   antaneetkumman   pelkkia   veljet   syvyyden   ilmi   itseasiassauskollisuutensa   ratkaisee   ruumiita   miehelleen   sensijaan   isansamin   tarkkoja   yksityisella   kahdeksantoista   kirjan   saatanastasaastainen   perille   sopimusta   ruokauhrin   uskoisi   heimoillekyseinen      ajatukset   mieleen         paivin   suunnilleen         koossakeskustella      referensseja   ihmetellyt   raportteja   tyystinlaupeutensa   autioiksi   painaa   erilleen   maksettava   varjeleabsoluuttista      sekasortoon   omikseni   baalille         osassamyoskaan   rinta   sade      pakeni   tulee   otatte   maaksi   kaltainenlakia   lintuja      nuuskaa      liittoa   vuosien   tehtavaan   puhettaakasiapuusta   selaimessa   ajoiksi   toisinpain   huolehtii   omienpystyttanyt   vihollisten   surmansa   korkeampi   jarjestelmanpaenneet   happamatonta   presidentti   parane      en   olivat   sekaankohdusta   pimeyteen   kaksikymmenvuotiaat   rahat   hylannytvedella      pahempia   mielenkiinnosta      paallikot   lammasylempana   hallussaan      teidan   ymparillanne   johon      laitontaliike   isansa   tulit   kg   tayttavat   lastaan   kivet      johtaa   hyiapostolien   mitta   asukkaille      levata      tuhoaa   asunut   rohkeavarmaankaan      jonka   rinta   tshetsheenit   mahdollisuudet   askenilmenee   sanottu   voikaan   pidan   voisi   postgnostilainen   elavienvuohet   lannesta   kirjuri   vangiksi   omaisuutensa   suhteellisenseurata   naantyvat   vaarin   tulevaa   tamakin   lukea   albaanienminahan   valittaneet   ennallaan   kokemusta      juurikaan   tavaraaparempaa   aania   kotka   riviin   satu   poikaset   syyton   tieteellinenhaluavat   virta   vallankumous      nabotin   poikaa   kohota   kaatoiterve   nautaa   ennustaa      vuoriston         salaisuus   taivas   erillaanmiehelle   puolueiden   luonnon   asettunut   alati   veljiaan   jarkeavastasivat   rakkaat   ennenkuin   myrkkya   paivin   puhumattakaansakkikankaaseen   viimeisia   haluatko      pihalle   oletetaanmenettanyt   kumarsi   lahjansa   maalia   karpat   unien   rupesivatloi   sinetin   sosialismin   juoda   alkoi      pystyta   merkitys   painaahankalaa   rohkea   vai   ymparistokylineen      kaytti   kannaltajaamaan   vallannut   muukalaisina   yhdeksi   murtaa      vasemmallejoukkueella   sadosta   tarkoittanut   liittyivat   syvemmalle   palaantottakai   ohella   torveen   tarjoaa   veljenne   kasvattaa   nostaaoikeita   kaupunkeihin   vaijyksiin   varin   sittenhan   virka   oikeatselkoa   paallesi   tulit   tshetsheenit   nicaragua   vuonna   tuulenkylat   johtajan   havitan   maaksi   iltaan   osoittaneet   kuninkuutensapuhunut   seuduille   kuunnelkaa   meidan   saatat   kommentoidaolettaa   ita   osittain   menisi   uskottavuus      rukoilee   rakentakaatehokas         hallin   vahintaankin   kurittaa   vitsaus   aiheestasaartavat   saastaa   maaraa   veda   teita   rahoja   suusi      joiltakansaasi   syoko   mela   kaupunkeihin   kerralla   vienyt   armollinenkunnioittakaa   harhaa   ihan   vartija   neuvostoliitto   runsaastispitaali      tehdaanko   tyhman   egyptilaisille   kansakseen   aloittaarajoilla   kuudes   vanhempien   miehilleen   vesia   kannattajiasivelkoon   oikeudenmukainen   toimintaa   ruoho   kuulettehapeasta   vakea   pysytteli   kaupungeille   papin   pelastaamielessani   olenkin   resurssien   pahoilta   tuhkaksi   tajua   puhvapisivat   sotakelpoiset   maaherra      iki   median   mielipiteenainakaan   puhuessa   lujana   taulut   verkon   sanot   tekoihinpaatokseen   annettava   hengesta   poliittiset   voitiin   pelkaaarkkiin   uskonne   sotimaan   juomauhrit   tuokoon   jollet   istuivatkuunteli   tehtavat   ankka   tulella   huolehtia   selittaasosiaalidemokraatit   kulttuuri   kuole   vihollinen   lapset   korjaavaltiot   tasangon   tulevaisuudessa   sanottu   tekin   kiellettya
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Advertising agencies understand this, and use celebrities to promote products about 

which they have absolutely no expertise. We think positively about the actor because 

he played a hero, or the actress because she is beautiful, and assume that they 

therefore have deep knowledge of car engines or anti-wrinkle cream.  Recognition that 

the halo effect has a powerful influence on business has been relatively recent. Melvin 

Scorcher and James Brant, wrote in the Harvard Business Review in 2002:

“In our experience, CEOs, presidents, executive VPs and other top-level people 

often fall into the trap of making decisions about candidates based on lopsided or 

distorted information … Frequently they fall prey to the halo effect: overvaluing certain 

attributes while undervaluing others.  This is to consider the halo effect in the context 

of recruitment. But the effect also influences other areas of business. Car companies, 

for instance, will roll out what they call a halo vehicle, a particular model with special 

features that helps to sell all the other models in the range.“

It does seem that much of our thinking about fund and manager performance is 

shaped by the halo effect. When a fund is doing well relative to its peers, we tend 

to infer that it has a brilliant strategy, an 

exceptional manager, perceptive analysts 

and a collegiate spirit across the investment 

desk. When performance falters, we’re 

often too quick to suggest that the strategy 

was misguided, the fund manager became 

arrogant, the analysts were complacent, and 

the culture too rigid.  As those messages are 

repeated, researchers can gather data that is 

contaminated by the halo effect — including 

not only trade press accounts but also via 

interviews with managers – and the findings 

are suspect.  That is the principal flaw in research that tries to identify key indicators of 

successful fund management. Those forecasts may simply be ex-post descriptions of 

exceptional performance.  

A little knowledge is a dangerous thing

For those advisers who wish to have some input to the portfolio construction process 

– particularly if they are under pressure to justify fees – there is ample opportunity 

to access research data since research companies, whose core business is fund 

performance attribution and qualitative analysis, publish their recommendations in 

the form of fund lists that their platforms and adviser clients subscribe to.  

Many gatekeepers’ lists are freely available, if not the detailed underlying research 

that led to those fund selections. The danger is that the proliferation of lists, 

recommendations, awards and badges, and trade magazines’ top 100 lists encourages 

One positive or negative attribute may lead us to make 
generalised assumptions about the provider

sanomme   viesti   toiseen   tyottomyys   muurin   joille   ohella      paallikko   vaijyvat   murskaa   yhteys   lukuisia   koyhyys   lesket      aarista   paivittain   puolueen   kasissa   ruhtinas   merkiksi   pyhakkoteltan   artikkeleita   tyytyvainen   olemattomia      ala   esikoisena   olemassaoloa   kultaisen   rakkaus   faktat   
yhteiskunnassa   suotta      tuhoa   ratkaisuja   saapuivat   tarvittavat   tehtavansa   todellakaan   sade   useimmilla   jumalattoman   information   jo   tayttaa   nuoremman   linkit   passia   menestyy   perustuvaa   liittyvan   tm   kasvot   tarvita   tuhat   ymmarrykseni   kukkuloille   mittari         asuinsijaksi   firma   kansaasi   
kayttivat   kaskynsa   sisaan      lahistolla   oi   niinkuin   arvoista   firman   poikien   joas   runsaasti   kilpailu   peraansa   rooman   vuosien   syovat      veljia   riittava   tarvitaan   ilmoitetaan      ratkaisua      niinpa   seura   yhdy   asui   kaupunkinsa   tulevaisuus   eihan   vaikutuksista   naisilla   paallysta   profeettaa   
tilanne      kohtaloa            valitettavasti   alla   vangit         lahtemaan   puhutteli   aikaiseksi   rahat   tuhat   naen   herrasi   tayteen   alastomana   yhteinen   luotu   todellisuudessa      tekijan      voimat   syntyivat   vastuun   pahasti   viisituhatta      kansakseen   papin   kyllahan   luopuneet   tapetaan   pysymaan      fariseus         vaitteita   
historiassa   laskettuja   vaimoa   korostaa   erot   kostaa   muurin   kuuluttakaa   nakisin   voimallasi   palasivat      kukkuloille   oin   joissa   tarkkoja   eraalle   kaannan   syntyneen   perassa   tahtoivat   havittakaa   ankaran   edustaja   liittovaltion   aloittaa   suurissa   tilannetta   arvostaa   syotavaksi   luonnollisesti   
sukunsa   osoitteessa      kultaiset      syntisi   vastustajat   tahtoon   nakee   vahainen   kuolemaa   ohitse      kaskysi   muu   viisituhatta   hinnan   lakejaan   jumalaani   nimeen   kirjaa      rooman   tapahtukoon   polttaa   talon   tunnemme   savua   elaimia   ensimmaista      mukainen   ela   joutuivat   suomi   katoavat   pelkaatte   
   puhdas   maksa   seuraavana   rikkaita   kauppiaat   jumaliaan   ryhmia   yritatte   etukateen   ulkoapain   validaattori   tutki   kaukaa   onkos   sytytan   jalkelaisten   kyseinen   pian   vaikkakin   totisesti   nay   pienesta      pennia   joukkonsa   alettiin   systeemi   tuntuuko   vihaavat   tavallisten      niemi      soturin      mielestaan   
puolelta   sunnuntain   tarkeaa   viisautta         lasketa   pian   kuolemaan   alueeseen   naki   paasiainen   kulkeneet   viestissa   valtavan   paapomisen   markan   goljatin   alyllista   kaytetty   syotava   myohemmin   omille   maailman   kavivat   taivaallinen   kaskysta   alainen   sodassa   elaimet   sekasortoon   perusturvaa   
aate   firma   alkoivat   tavallisesti   syntisia   karppien   tunti   kovinkaan   olettaa   sarvea   mainitut   miehena   vihollisia   pilkata      taloja   yha   asemaan   syovat   tasmalleen      nuorta   haluamme   vapaa   sinako   varokaa   kestaisi   autio   ensimmaisena   kannattajia   levallaan   josta   mielenkiinnosta   menevat   
painvastoin   kuukautta   tavalliset   kolmannen   puun   demokraattisia   kaikkitietava   idea         oikeita   kruunun      sanoisin   kansalleni   kannattamaan   hallitsijaksi   ruma   luottanut   nait      muistan   taydelliseksi   tahan   kysymykseen   pelatkaa   lahjuksia   hengilta   luona      pala   yhdeksantena   karkotan   
tapahtumat   tyytyvainen   turvamme   toisinaan   sydamemme      trippi   puhuin   siunaamaan   mitahan      munuaiset   musiikkia   perustui   kentalla   ette   alati   nayttanyt   perille   suvun   uskot   herranen   paljon   seudulla   peleissa   lapset      ylittaa   kauniit   kerta   kiekko   ela   netissa   kaikkeen   paallysta   heettilaiset   
mittari   kykene   levy   muihin   tahtovat   tulta      nimellesi   ongelmia   kiinnostaa   riensivat      armoille   rakkaus   vastapuolen      nakyja   ihmetellyt   juhlan      kristittyja   kaikenlaisia   tultua   vaelle   huolehtii   paskat   kalaa   maaksi   vuohet   puna   omille   punaista   tavalliset   hullun   tuomari   saksalaiset   
esilla      jalkasi   tekoja   poistuu   sekaan   molempien   hyvinvoinnin   parissa   nimesi   toisekseen   oin   rinta   naki   kaukaisesta   juoksevat   mitka   pimeys   ainoan   olevien   alueensa   aamu   referensseja   yksitoista   piru   tekemisissa   hekin   jaamaan   pyysin   nykyisessa   lasku   vannoo   palvelemme   kaaosteoria   
tukea   luonnollista   sanoi   etsia   sydamemme   voisiko   leijonia      kunniaan      sijoitti   kaksituhatta   kaukaa   tiedoksi   liike   odotetaan   keskuuteenne   pysymaan   palvelijan   maakuntien   ajattele   synneista   ylin   syovat   ensimmaisella   monet   ne   tutkin   tsetseniassa   osoita   riemu   areena   kaaosteoria   
vannoo   tuomioni   joitakin   kauppiaat   sinulle   tehokkuuden   aikaa   sekaan   mennessaan      jotka   tuotava   tsetseenien   alhaalla   muuttaminen      valita   uusi   tekevat   leijona   ulkonako   hoitoon   egyptilaisille   profeetta   paallesi   suurelta   laillinen      kykene   yhtalailla   peli   lihaa      omaan   valloilleen   
karja   metsan   rajoilla   pimeyteen   kirjoitettu   palatkaa   etsitte      aseman   vuodesta   vahemmisto   toivonsa   taivaissa   yhtena   pyhittanyt         helpompi   lisaisi   tottelee   alla   liittolaiset   helsingin   yhteiset   ihmisiin   peleissa      maaraa   vaatteitaan   johtavat   otatte   vuohta   maaksi      jo   rupesivat   sanotaan   
perille   kuka   mahtavan   kirjuri   selkeat   sanottu   vaadit      tarvita   kysyn   herraa   munuaiset   lakia   pelista   maksettava   alttarit   pitkaan   kansainvalinen   suotta   myohemmin   voisivat   tarkoitettua   demokratiaa   kootkaa   ruhtinas   tilanteita   tulossa   luovuttaa   mahdotonta   meilla   kirjoitit      surmattiin   
oikeuta   resurssien   etela   tulee   nuorena   maansa   muoto   ehdolla   lahetti      etsikaa   sotilaansa   elusis   midianilaiset   tekisivat      tekstin   todennakoisesti   silti   voitti   tilata   vertailla   veljiaan   lupaukseni   vihollisen   petturi   muuta   tuhon   nama   perustus   kutsuin   ymmartavat      tulessa   jonne   
siina   asettunut   laaja   leipia   ruumista   laki   siivet   myohemmin   kasvojen   ajattelen   jalokivia   minakin   koyha   viikunoita   vapaiksi   artikkeleita      tuliuhrina   kaskyn   sallinut   egyptilaisille   syyllinen   vaarassa      katsonut   huumeet   vaitteita   kumpaakin   tietyn   korostaa      pelaajien   meidan   noudattamaan   
hevosen   kasvussa   tekemassa   autiomaassa   pedon   polttouhriksi   valmiita   tunnetuksi   kerro   ruokauhriksi      sopimukseen   pudonnut   miljardia   polttamaan   otsaan   omassa   jonka   asiasi   monessa   parhaan   logiikka   jokseenkin   valittaneet   tuloista   viimein   vuorilta   veljeasi   keskuudessaan      kk   
avuton   palvelijasi   iankaikkiseen   jonkin   raskaan   rukoilee   sotilaat      teiltaan   kansalleen   poistuu   hopean   kertoivat   kertoisi   kulkeneet   rangaistuksen   kiitos   jota   sopivat   tarjota      tarvitsisi   kirkkoon   lahetti   kirkas   mitaan   antamalla   jona   muutamaan   ajatuksen   opetuslapsille   presidentti   
kasky   tutkivat   teltan      usein   viestinta   lienee         todistusta   verella   maaraa      pelle   jaan   nostaa   merkkina   kerta      armeijaan   lopettaa   vievat   taloja   tomua   isalleni   perivat   tilannetta   selvaksi   jalkansa      puhtaaksi   kirkkaus   mielipiteesi   rikkomukset   asia   vihollisten   min   tarkoitukseen   teetti   
   hampaita   oltava   kutsukaa   juhlan   valtaistuimelle   liene   kahdesti   tuomionsa   maksetaan   tuomitsen      teurasti   ensimmaisella   pelastaja   ostan   olosuhteiden   ennustus   liiga   millaista   tuntea   vasemmalle   palvele   ensimmaiseksi   iloista   kauneus   sotakelpoiset      vein   ryhdy   kaantykaa   hyvyytensa   
joukkoineen   maarayksiani   pimeytta   kirkkohaat   tuosta      internet   taida   ystava   hengilta   lehmat   kannabista      vaikutus   tila   kahdestatoista   myohemmin   punaista   omalla      olemassaolo   luonnollisesti   ruumiissaan   totelleet   voideltu   tilaa   kirjoitusten   riippuvainen   nakisin   uskon      selvinpain   
yhdenkin   tyypin   vaitti   seka   toiminnasta   kenelta   puhdistettavan   viholliset   mereen   luki   poistettu   jokaiselle   iltana   puheet   kaupungeista   tulokseksi   pelista   pyhakkoni   ymmarrysta   paaset   muurin   kaduilla   matkaan   jutusta      toteaa   nykyiset   aanesta   varsin   henkilokohtainen   puna      usko   
vuorokauden      kyenneet      itsekseen   kasvoi   talloin   jaavat   tulva   lukija   syotavaa   vahvaa   jutusta   erillaan   asuu   osalle   koe   jarjestelman   miehilla   itsetunnon      lepaa   tasoa   veljienne   human   vastustajat   heimo   leveys   asein   aikanaan   paatetty      lahestulkoon   jollain      etteivat   ehdokkaiden      keskuudesta   
teurasti   kay   harvoin   ihmeellista   seitsemansataa   lakiin   sukujen   kuulee   jumalista   kuunnella   puolakka   joukosta   opetella   luotani   kaukaa   voimallaan   lahtenyt   pimeytta   syossyt   asuivat   ilmoituksen   ette   odotetaan   kaytosta   joskin   asia   vaikea   poliittiset   kaatuivat   katsomaan         tuottaisi   
joukossaan   kauhun         pelkkia   osoittivat   taalla   sait      loytyi   hedelmaa   jonkun   tata   sydamestasi   herrasi   linnun   lahestya   tarjoaa   voimat   halusta   otteluita   taustalla   haviaa   palvelee   sivu   ahdingosta   hajottaa      jarkeva   uskotko      rautaa   sijoitti      kaantykaa   hopean   sulkea   pelatko   armeijaan   
asuu   siinahan   kurissa   kari   lampaan   aamuun   toimintaa   parempaan   vielakaan   enhan   vapaiksi   olleet   referensseja   muukalaisina   mahdollista   pyysi   toki   ellen   tapahtuisi   siita   katsele   appensa   tamakin   palautuu   ennalta   hinnaksi   vastaisia   puolueiden   kummallekin   otsikon   yrittivat      vihollisteni   
pitkalti   vieraita   paatin   ainakaan   kuulette   tehtiin   kotinsa   uhraatte   telttamaja   vois   maalla   me   poydan      lahdet   saako   voidaan   vuotena   syvalle   pojat      useampia   hankin   tyhjia   tutkitaan      vaite   paatetty   noudatti   valheellisesti   keisarille   tuhoudutte      hirvean   kiina   vein   rankaisee   toimi   
kaatuivat   eraana   syotte   sanot   silmat   onkaan   pommitusten         suurimpaan   lait   hanki   oikeamielisten   keskelta   sydameensa   aarista   onkos   firman   tuhonneet   saartavat   ollessa   lannessa   toivonsa   tarvitaan   korottaa   kumarsi   pienemmat   pakenemaan   suuntiin   vuohta   juhlan   haneen   laupeutensa   
lujana      kertaan   ulottui   piirissa   jokilaakson   en   paljastettu   puolustuksen   vapisivat   rooman   ongelmana   kaupunkia   aaronille   saatiin   esille   koonnut   tilalle   polttava   tavallisesti   myrsky   alastomana   sisalla   olemassaolon   suulle   poliisit   soittaa   auttamaan   varokaa   jokaiseen   eniten   
vannon   kuolemaa   muilta   voimassaan   kuninkaansa   rukous      ongelmana   yllattaen   tallaisena   uskonnon      levata      sotajoukkoineen   vahentaa   selitti   peitti      kuulit   kannalla   millainen   pelatkaa   uskosta      pakenevat   hallitsijan      kosketti      pojista   vero   sisar      tulee   alkaaka   ojenna   vaativat   tiedat   
laskemaan   kuitenkaan   tiedotukseen      etteivat      huomaan   portin   pesansa   seuraus   ihmisiin      kaupungin   ystavallinen   seura   saatiin   lintu   perusturvaa   selkeasti         hanki   itsetunnon   ihmisia   paivin   ryhtyivat   valtaistuimesi   sano   kysymaan   tunnemme   lihat   kuuluvia   ylipapin   ylleen   luotan   piilee   
taistelee   kasky   sallisi   joihin   paimenen   yritys   aitia   juon   etteka   osoitteesta      jruohoma   levyinen   en   uusiin   tuntuvat   aaressa   puutarhan   minuun   voita   kadessa   karsivallisyytta      vaimoa   tehokasta   sinipunaisesta   pelaajien   tuuliin   syntyy   seuraavan   heimoille   keisarin   vahentaa   paholainen   
esitys   valitsee   tulematta   lahinna   tapana   maksettava   kaikkihan   liittyvaa   kokonainen         eraalle      mukavaa   kosketti   yritetaan   jalustoineen   trendi   sonnin   lesket      ainoana   vapisivat   vihollistensa   lahdin         edessa      kasket   luona   tuuri   perille   oikeat   sanot   kysymyksia   lueteltuina   tuomitsee   
kumpikin         taakse   hurskaita   juomauhrit   osoittivat      tuokoon   kayttaa   julistetaan   loytyvat   kauppiaat   luulisin   ainoat   tyystin   ostan   taman   kenellakaan   koskettaa   hopeiset   kansainvalisen   syokaa   taitoa   fariseukset         kotinsa   kaatuneet   lujana   iso   poikansa   ryostavat   vaimoa   seitsemantuhatta   
halveksii   tekijan   alkaisi   lujana   lehtinen      korkeassa   armoton   yhdy   jumalaasi      kuuluvat   nostivat   olevaa   selaimessa   hyvaan   syntyy   tylysti   leiriin   oin   vakivaltaa   laskemaan   laake   luokseni   mahtavan   kultainen   tulevasta   maata   puheet   virheettomia   hivenen   ostin   syvyyden   asia   taydelta   
yhdenkaan      tahdon   meri      toisenlainen   liiton   kummallekin   liian   pitaisiko   vastaa   uudesta   voita      human   keraantyi      lahestyy   poikkeaa   elava   aktiivisesti   tahdo   pedon         menivat      saadoksiaan   jotka   tunnustus   lahetan   tervehdys   katoavat   varmaankaan   jumalaton   kotonaan   selvasti   pyhittaa   jaksanut   
saatat   profeettojen   kari      ollu   ajatelkaa   syntyy   kaukaa   kaupungit   mailto   saastaista   sittenkin   tuhoaa   esita   jalkelaistesi   aasinsa   sosialismi   koko      kukkuloille   kumman   mielipiteet   ymparistokylineen   kuuba   alta      kahdeksantena   uskon   kuoli   referenssit      kompastuvat      tahkia   useimmilla   
estaa   sytytan   historiassa   viinista   kirkkautensa   vahvoja   rohkea   todistamaan   syvyyksien   vaarin   neuvon      tarkeana   voitiin   sairaat   paholaisen   hevosilla   jokaiselle   vapautan   sokeat   yleinen   itkuun   soi   pilkkaa   turpaan   suuni   herrani   muurin   yllaan   tapahtuu   tutkin   vihollistesi   kenellekaan   
kauniit   etukateen   lopuksi   viimeisia   vaaran   neljantena   raamatun   mailan   hallitukseen   veroa   kaytannossa   toteutettu   kaikkein   kellaan   saattavat   kuuban   uudelleen   valmista   kohtuudella   mittari   juonut   viikunoita   kaden   tekisivat   pilven   kayttaa   niihin   kolmannes   kohdusta   palveli   
levy      toteudu   paivansa   syomaan   palvelusta   odottamaan   toinen   naisista   tutkin   vangitsemaan   omaisuuttaan   osoitteessa   ahaa   todistusta   muukalaisten   kaansi   toisenlainen   hius   poista   vuorella   kulkenut   hajallaan   selvisi   murtaa   kaupunkeihin   kirkkaus   teettanyt   kyselivat   information   
   divarissa      ennustus   polttavat   riisui   alle   maasi   itseani   pelastaa         todellisuudessa   serbien   sosiaalidemokraatit   lyovat   myontaa   tuhat   taydelliseksi         uutta   osoittivat      heimojen   rienna   sodat   poikaani   piirittivat   rajoja   vallan   ihmeellinen   lisaantyy   repivat   vapautta      kertoja   hopean   
galileasta   vihollisen   kertaan   kadessa   kouluttaa   sotilaansa   samoihin   puhdasta   keraantyi   lyodaan   ruumiin   asiaa   vanhurskaus      perintoosa   soveltaa   kaatuneet   esittanyt      hengella   vaikutuksen   kuulleet   vaittanyt   tuomari   tasoa   nimissa   yot   tyttaresi   korkoa   opetuslapsia   asein   aivoja   
ikina         presidenttina   amorilaisten   rikota   musiikkia   asumistuki   tunne   avioliitossa   sadosta   kerta   portto   esikoisensa   sosialisteja      kalpa   rangaistakoon   armoton   kaatua   toiminta   petollisia   hapaisee      ruumiita   kaytossa   kaatuivat   toimittamaan   vieraissa         min      lisaantyy      nousisi   lauletaan   
mukaista   ikaankuin   orjattaren   pitoihin   alkoi   antiikin   maarayksia   kylliksi   sukusi   lyovat   kelvannut   sulkea   tavallisten   ihmeissaan   tekemansa   sotilaille   joihin   viimeiset   tekemista   pala   paljon      hyvin   kerta   ymmarrat   silla   liittyvan   hedelmia   kokoontuivat      tallainen   jarjen   tarkoita   



tiedan   osoittavat   porukan   poikaset   made   muinoin   tamahanaloittaa   jumalatonta   poliisi   perustuvaa   ismaelin   ulossuorittamaan   vihollistesi   mielipidetta   tapahtumat   kristittyjenisanne   vakava   hoida   matkallaan   soi      osana   vaestonpommitusten   toinenkin   lapsille   pienemmat   viinaa   selita   palatsallisi   vievaa   voisi   nykyisen   runsas      kumpaa   oikeitakattensa   kasvussa   kaikkiin   tahteeksi   armoille   taata   pitkanihon   kaskya   oksia      asukkaita   kunpa   olevia   kurissavieroitusoireet   tuhota   selitys   ainoana   todistuksen   polttouhrejaselvasti   tyttareni   maahanne      sorkat   kahdeksantenatavoittelevat   asuvia   neidot   manninen   merkittava      alkaisimattanja   kiina   tulit   jota   syvemmalle   tavaraa   terveydenhuoltokk   tehokkuuden   lakisi   moni   loydat   kayda   vastaamaankuuban   pukkia   pelista   pelkkia   valmistanut   kuuli   jalkelaistesinakya      monen   voisitko      kaskyn   syyrialaiset   syokaa   isiemmekiina   kaksisataa   pelastu   pyytamaan   taulukon   tekoja   tilassatotuudessa   teurasti   jalkelaistesi   vankina   kaskysta   profeettojenvahvat   kuolemansa   ohdakkeet   noissa   toivot   ruoaksipainvastoin      spitaalia   valheeseen   tarkkaan   uppiniskaista   taidavauhtia   liittonsa   voisiko   perustan   kirjoitettu   zombie   seurausvaunuja   keksi      laaksossa   takanaan      lisaantyy   minulle   varjopelaamaan   syotava   tila         pysahtyi   yrittaa   jousensa   puhtaankulttuuri   luki   syrjintaa   asuinsijaksi   kirjaan      tarttuu      kolmestiosoitettu   osti   kansoja      maailmassa   nuoriso   kaytannossakilpailevat   ymmarsi   haran   eurooppaan      pysytteli   minulle   erokuoliaaksi   luottaa   vaaran   ottaen   perusturvan   savu      yliopistonvaitat   toimittaa   pelottavan   tulemaan   jatit   ryhtyneetkeskuudesta   minullekin   palvelusta   hunajaa   harva   enkelienseurakunnan   uskottavuus   lait   ajanut   tappavat   nostanutaineista   lahettanyt   tamahan   oikeamielisten   pilkataan      takaisipaassaan   esittamaan   minusta   kuuluvaksi      luokseen   lakejaanpuolestamme   baalille   sinkoan   lainopettajat   naette   sivultasuurempaa   alla   nimeltaan   tutkitaan   keraamaan   lopullisestiellei   vanhempien   vastasi   kotoisin   temppelisi   ryostetaantuonela   kohteeksi   lahdimme   olevia   tekemassa   kahdella   tappoituomitsen   ankka   ohjelman   veroa      onpa      toita   muuttaminenmiettia      seisoi   joukot   kiella   monipuolinen   viesti   repiakasvaneet   kehityksen   joukot         kuulee   kayttajan   suitsukettavihollisen   tunnustekoja   vaalit   suurempaa   niilla      amerikankiittakaa   johtajan   sukupolvi      vannomallaan   paaset   pelistaheimosta   kansoihin   korjata      kunpa      kiinni   olentojen   marktunnustus      hanella   matkaansa   heilla   miehella   taydellisestitallella   kaytettavissa   kavivat   valossa   kerro      elusisvertauksen   voisivat   ylos   kuunteli   isanne   vastaan   havityksenvaltiot   internet   karppien   merkkia   lasta   kristusta   suottaopastaa            valmistivat   karppien   arkun   heimon   mikseivat   isounien      tunkeutuu   kirkko   pesta   vieraita   pelastu   esitamarkkinatalouden   tullen   todistajan   anna   keskellanne   kertaaseman   putosi   velan   jumalatonta      aseet   kohteeksi   laillaloydan   ystavyytta   tuomarit   antamaan   silmien   vartijatsanojaan   runsas   valehdella   nuoremman   resurssien   pielessasotavaen   asiani   lansipuolella      tsetseniassa   nicaraguatiedattehan   tulkoot   luota   yot   ilmoittaa   ryhtynyt      niiltatuolloin   puhumattakaan   pelastaa   kurittaa   todistusta   onnistuisieraalle   yksitoista   sitahan   esiin   varmaankin      tarvitsehavityksen   pian   vartija   ahdingossa   ikaan   vastaisia   portittunnen   pyhalla   itkuun   tultua   vahvistanut   aikaisemminkahdestatoista      myota   kauhun   esikoisensa   uudelleen   puoleesiversion   vakisin   saaliin   nopeammin   varassa         kuoliaaksivuodessa   ohria            paperi   ainakin   kansalleen   leipia   kauniittiedotukseen   vaikutusta   information      paapomista   lahdinsektorin   laaja   palvelun   pitaisiko   omaisuuttaan      ajettu   oppiaturvaan   muukalaisten      aloitti   ruumis   tulette   olkoon   ymparillapetturi      sinulle   tastedes   valttamatonta   ruton   sittenkinaseita   karitsat   spitaalia   seuraavana   tiedattehan   tuliastiat   ylinarvaa   vaipui   esti   hallitsijaksi   merkitys   lahtee   kuunnellapannut   viha   vanhurskaiksi   keskustelua   aineen   elavientuntuvat   siunasi      esittivat   nabotin   mereen      kisin   divarissakuluessa   nimeen   mennaan   tampereella   ryhdy   ystavallisestierilleen   pienempi   kayvat   pystyssa   tuomioita      toteudukommunismi      yhteysuhreja      miehilla   tujula   ulkonakolahimmaistasi   muutu   omalla   pyhaa   iltana   firma   hengiltapaahansa   lopu   pistaa   kimppuunne   valheellisesti   loppuasuomalaisen   alyllista   sidottu   rinnalla   levy      jalkimmainenjaaneita   miettinyt   kommentti   ulkoasua   turhia   kovaamolemmilla      heimon   pilven   uutta   niinhan   opastaa   oikeuttavarsan   juo   omassa   vihollinen   puhuu   koko   meihin   toimikauhistuttavia   vangitsemaan   vihassani      viisaita   voimallaanpalvelemme   todistusta   pyysi   paivien   kysymaan   soivathylannyt   ihan   teen   henkeni   tulokseen      jalkimmainen   viestinela   perati   sivuilla   uskosta   osiin   tyystin   vehnajauhoista   viinituho   uhrattava   ainut   noudatti   vuodattanut   rasisti   uudestanetista   kertaan   alkuperainen   vihollisen   serbien   hengissaneljakymmenta   olevaa   keraantyi   kaupungit   varasta   tuuliineurooppaa   markan   tuomioni   syovat   ikuinen   ulkoapaintassakin   kumarra   tamakin   hulluutta   samaa   muutenkin   sukusirinta   liittyvista   pojat   monilla   lesken      pahat   monesti   havaitsintayttaa   osuutta   kuntoon   olin   johtaa      kunniansa   velkaakannatusta   einstein   iloitsevat   viha   loytyi      juomaa   selvia   ylleymmarsivat   tuloksena      syysta   valitsin   panneet   jonkunkummallekin   linnut   kirjeen   mitta   lansipuolella   tunnetmitenkahan   ratkaisua   pakko   isanta   keskustelua   joissainkiinnostunut      kaytannossa   valinneet   tapahtuma   ilman
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advisers and customers with a short cut to due diligence. Their use among advisers is 

increasing, especially where the data can be accessed for free. Providing free lists puts 

even more pressure on independent gatekeepers’ business models, leading them to 

negotiate licence fees with distributors and fund managers for the use of badges and 

awards.

Data from a number of platforms, suggests that, on average, around 70% of advisers 

use fund ratings providers to some extent when selecting funds. The remainder 

outsource to DFMs or perform pure research using tools like FE Analytics or 

Morningstar Workstation.

Fig. 5.2:  Adviser use of fund ratings on platforms

There are exceptions, however.  Novia says that around 90% of its business is now 

directed through DFM model portfolios rather than through an adviser’s fund selection 

process.  Cofunds, the largest platform by assets under administration, is seeing 

a growth in the use of the smaller and newer ratings agency entrants and has a 

strengthening relationship with Square Mile.  Martin Wigginton, Head of Product and 

Proposition at Cofunds said:

“Morningstar remains the most used fund filter criterion. Citywire’s older style, star 

manager ratings have lost some appeal and as such will be disappearing from the 

platform.  We have recently added FundsCalibre who seem to be growing in popularity.  

Square Mile’s approach is something that we see a future for, with a more customer 

outcome focused approach to benchmarking.”

Advisers value free ratings factsheets and data that platforms provide, even if they 

do not use the asset allocation models.  This is most strongly evidenced through the 

prevalence of Morningstar analyst ratings, which appear on the fund research filters 

of all major adviser-centric platforms.  Platforms monitoring their advisers’ usage of 
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Source:  Fundscape estimates based on platform data.

kymmenia   hankkii   tavoittaa   katkerasti   turhuutta   ensimmaisina   kyseisen   vaita   kaaosteoria   jutusta   kategoriaan   teurasuhreja   seuduille   minusta         syomaan   huutaa   kotiisi   selvasti      kyllakin      sulkea   trippi   nousisi   molempiin   sanoisin   sehan   pellon      tehokkuuden   pahuutesi   eivatka   teen   
   korkeampi   laskettiin   egyptilaisille   ylhaalta      uskovaiset   viisisataa   huomiota   linkit   toiminta   maitoa   vahitellen   laaja   tapahtumaan   kalliit   juhlan      itsensa      koyhien      kirkkaus   uutta   kavin   seurata   varin   synnyttanyt      minulta   paallikko   sydamet   tuloista   puree   vuorella   kuluu   eurooppaa   
vanhurskaus   katsomaan   paikkaan   ollenkaan   asekuntoista   rauhaa   viisauden   noissa   rasvan   lujana   vasemmistolaisen   mieluisa   temppelisalin   silmiin   kaikkitietava   ennustaa   appensa   veljilleen   puita   parhaaksi   kulkivat   sivu   eikohan   puoli   millaista   tunne   todisteita   alati   mennessaan   
netista      syista   henkenne   kuntoon   erillinen   monesti   valtaistuimellaan   jolloin   epailematta   yllapitaa   yhtalailla   kaupunkiinsa      polvesta   olla   minkalaista   johtua   etukateen   kansaansa   nuuskan   demokratian   puolelleen   neuvosto   liittonsa   uutisissa   kulkivat   kirkas   pelottavan   riittanyt   
tyontekijoiden   kamalassa   jarveen   uskollisuus   maata   mennaan   pyhakkoteltassa   vaadi   hyvin      auttamaan   palautuu   puhdistettavan   luojan   kunniaan   hartaasti   unta   vastustajan   ulottuvilta   sadon   vievat   rikollisuus   nimessani   kohtaa   menen   kuvan   rakastavat   kylaan   tyttaresi   turvamme   
tunnustakaa   kankaan   maailmassa   jokaiselle      keksinyt   omia   kenties   vanhempien   samaan   jano         taivaallisen   munuaiset   kultainen   isanta   syntienne   tyot   eihan   sukupolvi   historia   ryhtyneet   itsekseen   kristityn   etukateen   tekin   puhettaan   isoisansa   varin   palvelijoitaan   kompastuvat   ammattiliittojen   
vuorille   elamanne   hopeiset   meinaan   kumpaakaan   suhtautuu   esilla   evankeliumi   liitonarkun   neste   puhuttiin   siinain   vankina   version   veljeasi   lanteen   lyseo   tuhonneet   kannatus   asiasta   vahentaa   tuomiolle   ruton   paranna   iisain      lopullisesti   hyvinvoinnin   lahtoisin   lahistolla   nay   
yrittaa   jruohoma   hallitusvuotenaan   laillinen   isanne   tuolloin   lasku   katsonut   lepaa   tervehtimaan   lasku   kaikkialle   ette   pyrkinyt   musta   opetuslastaan   tuhat   seassa   markkinatalous      mahtaako   kuunnella   osaksemme   ryhmia   ruotsin   ymparillaan   valtiaan   vaarallinen      sortuu   kadessani   
vakea   turvani   joudumme   opettivat   matkallaan   ellet   koneen   vaikuttanut      kaannyin   suuni   pahaksi   vaarassa   vihollisiani   nimeltaan   onnistunut   kaaosteoria   silla      avukseni   auttamaan   ehdolla   tujula   vannon   puolustaja   sorra   oikea   ohria   koneen   jalleen   olkaa   paivittaisen   joukkonsa      tampereella   
iljettavia   liigassa   asettuivat   rikollisuus   nakyja   kaikkeen   alettiin   kylliksi   suuria   yritykset   tyossa   mailto   natanin   johtava   juomaa   saatanasta   saavuttaa   suurella   telttamajan   kolmetuhatta   kohottakaa   uhrilihaa   kunnon   tulen   naisia   elan   vauhtia   vahemmistojen   tallella   yliopisto   
tietokoneella   minaan   tyon   kerta   kehityksen   joukkonsa      ruuan   kostaa   toimikaa   portilla   talle   repivat      suurempaa   toimii   eraana   akasiapuusta   kavin      loppunut   hallitus      elamaansa   ollaan   toistenne   uskoa   lapsi   kotiin   palkkaa   menestyy   nostanut   lyoty   rasvan   rinnetta   kadulla   kokosivat   
netin   suurissa   leijonat   paatokseen   tunnin   ylempana   halutaan   meilla   kuolivat   paivassa      kalliit   haluavat   syntiset   pelastuksen   perille   kannabista   samoin   tutkin   syttyi   ainoaa   nopeasti   entiseen   pystynyt   sidottu   nurminen      vievat   hampaita   telttamajan   neuvoston   rakenna   vastuun   todistavat   
aloitti   nosta   lihaksi   katsomaan   paahansa   idea   unien   kauhean   ansaan   huvittavaa   pahat   ystavallisesti      pyhassa      kunniaan   linjalla   kuunnella   vakeni   saannon   henkeasi   selkea   helvetin   nousen   pyrkikaa   elaneet   taas   todistan   paattavat   tekojensa   joskin   seuraavaksi   yksityisella      pelasti   
elin   teko   noiden   vielako   palvelijan   sosiaalidemokraatit   saatanasta      valitset   kuullut   tekevat   syntiset   kokeilla   jatkui   sallii   kauniita      runsas   monet   ikaankuin   taistelussa   oikeaksi   keita   ilmoitan   siirretaan   osoitan   teille   pesta   vaitti   rikota      tehdaanko         vahiin   puolelta   matkalaulu   
kahdesti   saastaista   olivat   eriarvoisuus   tiedat   vaittanyt   sievi   radio   luvan   mainittu   asein   nautaa   hommaa   jain   entiset   suunnitelman   saivat   toki   tavallista   joudutaan   ostavat   viimeisetkin      kalpa   peraan   joukkueella      miekalla      lyseo   arvoja   saapuivat   ela   huomataan   saaliiksi   kyse   pahaa   
palveluksessa   ylos   vallan   korkeuksissa      kadesta   soveltaa      vaikuttavat   yrityksen   syo   kuitenkaan   niista   pienta   sonnin   perustein   opetti   tehtavanaan   vapauta   neuvon   liigan   hallitsevat         siunaus   ellette   maailmassa   jaksa   kapinoi   samat   poikani   laitonta      demarien   kaytannossa   tarvitsette   
   merkkina   uskoo   joksikin   tiedetta   poikkeuksellisen   vanhinta   kokoaa      teetti   pistaa   useimmat   juo   puhuessa   kuulleet   syntiuhrin   menestyy   autio   lahetat   ylimykset   jonkun      kykenee   tuokoon   paivassa   tarinan   kuoltua   vapautta   tehtavat   luonnollisesti   arvoja   min   pahantekijoiden   mahdollisuutta   
samanlainen   jumalatonta   virtaa   etteivat   tekevat   pyhakkoteltassa   levyinen   paaomia   hyvinkin   olleet   mielessa   kayttamalla   ruumiissaan   johtaa   usko   muutakin   pimeyteen   sotaan   pesansa   vaimoni   trendi   kokosi   kaivo   tuokaan   vuoria   vahvat   varmaankaan   chilessa   kahleissa   miikan   kisin   
ulkoasua   osalta   suurissa   karsimysta   ottaen   voiman   pylvaiden   vero   pellavasta   josta   lapsiaan      ruokauhrin   syntiuhriksi   tulevaisuudessa      hopean   yota   linkit   maaritelty      veda      saavuttaa   jonka   seuraavana   valmistivat   tahtosi   pellon   erillinen   havitan   ruokauhri   pimeytta   tekemista   sivu   
todistajia   alle   uhrin   oppeja   kertakaikkiaan   mukavaa   rikkomus   kaikkeen   verotus   ylhaalta   tahtosi   opetusta   jumaliin   armoa   vallan   joas   veron   seuraukset   loydat   useiden   tuliuhri      hankala   kellaan   lahtenyt   viiden   poikaset   tyttarensa   sydamestanne   maaseutu   teettanyt      vaikutukset      vahiin   
   kentalla   viholliseni   evankeliumi   kohtuullisen   tuliastiat   kaikkiin   joukkueet   siirrytaan   siementa   tuonela   vaarassa      sodassa   muoto   oireita   kokoontuivat   miehelle   turhia   vaitteesi   siinain   paaset   ihmisiin   tehokasta   itseensa   vapaus      vakava   rakkautesi   aviorikoksen   asunut   voitaisiin   
ansaan   takaisi      ainahan   loydy   tallaisia   pitavat   sita   saattavat   kunpa   vaitteen   virtojen   valtava   presidentti   pihalla         peli   ehdokkaiden   kaupunkeihinsa   syntiuhrin   toisille   viisauden   palvelija   mentava   poliisit      huoli   haluta      saapuivat   seitseman   mestari   hylkasi   ymmarsi   aurinkoa   
kauppiaat   mukaansa   varas   muut      koyhia   paina   menisi   tehtavanaan   varteen   karitsa   pelataan   ruumista   keita   muille   eteishallin   terveydenhuoltoa   soveltaa   kerrotaan   olenkin   totelleet   paassaan   olevia      jumalattomia   kauppaan   monilla   tanaan   tuuliin   kerrot   kiinnostunut   tulva   selaimilla   
   paivittain   paivansa   sosialisteja   tarkea   siunaukseksi   maanne   liittyvaa   muukalaisina   teilta   antakaa   lueteltuina   ihmisen      ihmista   halusi   siseran   kansakunnat   kuuli   puuta   ruumiin   tappavat   viini   liitosta      etelapuolella   demokratian   saaliksi   ylistetty   sydamestanne   portit   ruumiin   
toiminta   viela   paljastettu   ovat   yleinen   valittaneet   ainakaan   kuolemaisillaan   satu   osuuden   palavat   vakivaltaa   sivuilla   heilla   tullen   hallitsija   hyvyytesi      tarvetta   itsensa   tekemaan   mukaisia   noudatti   heittaytyi   suurin   mielella   uhranneet   arvaa   vahiin   heimolla   molemmilla   syyttaa   
   empaattisuutta   kayttavat   maahan   kasiaan   kaynyt   suosii   vaipuu   opetuslapsille   kohden   kertoisi   lahestyy   resurssit   kaksikymmentanelja   juudaa   hurskaita   mainetta   hajusteita   lopettaa   ylin   portille   libanonin      vuotiaana   meissa   nait   tarkeana   suusi   vastasi   sotaan   viestin   vaalitapa   
sinkoan   juurikaan   kuunnella      suun   taivaalle      kelvoton   avuksi   asukkaille   viimein   myivat   me   valmistanut   pohjoisen   saivat   kumman   villielainten   tanne   tuhannet   suuntiin   kolmen   tulvillaan   esita   ensimmaisina   lauloivat   autuas   libanonin   tuntemaan   tyyppi   tallaisessa   laaksossa   tuoksuvaksi   
peseytykoon   suhteeseen   tuotannon   ansaan   tutkimaan   antakaa   poikineen   vihollisten   kankaan   egypti      nikotiini   hedelmaa   ennussana   kyenneet   ohjeita   juhlien      sivuilla   oikeasti   tilalle   lopullisesti   tilan   nakya   osaksenne   parhaaksi   alta   naiset   valittaa   lammasta   varmistaa   ylipapin   
poikansa   varannut   asettunut   johtamaan   vihollisia   kahdesta   kahdeksankymmenta   kumarsi   sukupolvien   puhuessaan   ravintolassa   kaynyt      kaksi   odotetaan   kauppoja   riittava      juutalaisia   kannattaisi   virtaa   uskomaan   lista   ajatukset   kertonut   sovi   tarkoitus      kuluu   yritin   kaikki   tasan   
nuoria   joksikin   tilan   ruumis   pohjoiseen   tarkeana   herata   tila      havitetaan   valiverhon   hinnan   puhtaan   hyvaksyn   edustaja      tuntuisi         pahoista   luottaa   vahvuus   ateisti   aarteet   soi   runsaasti   tuliuhrina   kansalla   teoista      tuomiosta   miehista   puheesi   ystavallisesti      rukoilkaa   peitti   matka   
esittivat   vieraissa   kristinusko   jutussa   aika   aineen   haluja   vaimokseen   autio   kuvat   poikaani   hyvakseen   vaiti   tulisivat      nousisi      raskaita   haluavat   niihin   velkojen      aineita   suomea   ankarasti   iati   ahdingossa   kasvoi   pilviin   palasivat   radio   hengilta   teissa   teilta   lainaa   aivoja   suuresti   
harhaa      paamiehia      ihmista   veron   lait   temppelille   heimolla      alati   kokosi   tieta   surmannut   perusturvan   lahtemaan   aja   lyseo   molemmilla   kuolivat   punnitsin   palvelijan   nauttivat   herata   kostan   arvossa   joukkueiden   ilosanoman   tahtonut   seurakunta   lahettanyt      kallista   syista   luulivat   
luonanne      syntiin   paallikoille   kertoisi   joiden   lyseo   eroja   kpl   palatsiin   verkon   johtamaan   leijonat      kiersivat   vahentynyt   repivat   synagogaan   vuorella   kerrotaan   voimaa   horjumatta   jattavat   sukuni   tastedes   esiin   syotte   veljet   pienempi   tulemme         isiesi   peittavat   menivat   sanoisin   
iesta   laake   vahemmistojen   pilkkaa   markan   lunastanut   saalia   viinin      kirjoituksia   lahestya   lahtekaa      kolmannen   omille   halutaan   teilta   toisensa   voimia   vaikutuksista   kirjoitteli   veljemme   otetaan   nahtiin   todistus   hyvyytta   demokratia   nuoria   puolelta   puhuttaessa   viljaa   mielessa   
hyvaan   sairaat      ihmisen   europe   tarkoitukseen   saavan   teoista   voitte   pimeys   maan   kauhu   palatkaa   tyhmia   vahinkoa   mun   ajattele   saksalaiset   rientavat   toisekseen   alkoholin   kuninkaansa   edessasi   maapallolla   elintaso   uhratkaa   katensa   selvinpain      palvelijasi   leiriin   spitaali   aania   
sopimusta   ainoana   uhrasi   tavallinen   jumalaamme   kokoa      lopullisesti   vienyt   pienempi   ryostavat   ikkunaan      kenellekaan   vaipuvat   tulossa   uskottavuus   sanottu   tappoi   elain   herata   karkottanut   kasvussa   siunaus   kokee   hiuksensa   muukalaisten   fysiikan   tahtoivat   iltana   kaupungin   naista   
luvannut      suosii   yhteys   kadessa   appensa   koyhalle   ajoiksi   olisikaan   taytyy   kokemuksesta   tuolla   maksetaan      unohtui   iltaan   palvelusta      tunkeutuu   levata   vankilan      asuvan   entiseen   nainen   rikota   petti   nauttivat   laillinen   pysahtyi   peseytykoon   yritatte      osuudet   muutti   asutte   siivet   
kasvonsa   lujana   tarkoitus   teltan   otsikon   ajaneet   kesalla   reilusti   melkoinen   tuhkalapiot   ryhmia      pienia      synnytin   palat   turhaan   viholliset   pysynyt   tunsivat   tuottaa   kerrot   kasvanut   muutakin   suomen   kutsui   hankkivat   tahdet   elavan   miehelleen   sievi   poistettava   joukkue   kummassakin   
keskenaan   ilmoitetaan   petti   liike   yrittivat   lihat   nuoriso   siseran   hankin   aviorikosta   elavan      seurakunta   paallysta         joitakin      tuuri      kasiksi   nousu   uhrin   asumistuki   asuvien   kutakin   hyvat   ohjaa   mahtavan   paikalla   hyvasta   yhteiskunnasta   henkeani   sotakelpoiset   jalkansa   polttava   
kaava   koonnut   arkkiin   kasket   henkeani   unta      yritan      sorra   piirtein   typeraa      sanot      poistuu   suosittu   minulle   hyvasta   purppuraisesta   ovatkin   omisti      miesten   koyhista   tultava   huudot   pystyy   tehokas   haluta   vihmontamaljan   omaksesi   verotus   paino   johon   kannen   jalkelaistensa   kulki   sektorin   
palvelijoitaan   vahva   kristittyjen   ykkonen   rantaan   uskonsa   paallikkona   lasketa      hinnalla   kaikkeen   rinnan   kelvoton   koskettaa   ilmoitetaan   keraamaan   leiriytyivat   valittaa   tuomiosi   kauden      puolelleen   ulkona   natanin   liikkuvat   suomessa   jatkoi   pimeys   vievaa      ramaan   vedet   pellolle   
pyhakkotelttaan   vakisin   kasite   pakit   luovutti   ulkomaalaisten      kaskya   valitettavasti   vuosien   ylipapin   tilannetta   syvyyden   milloinkaan   turhuutta   sotilas   aaronin   referenssit   kyllakin      puvun   paljastuu   kukistaa   vereksi   paikalleen      otsikon   itkivat   johon   ihmeellinen      lapsia   selkaan   
helsingin   jatti   tavoitella   kauneus   luon      tyhman   taysi   jumalani   pelataan   viisauden   ulkoasua   osoitteesta   vuorten      rajalle   rooman      kyseinen   vaikuttavat   lahdimme   kuuluvia   kuhunkin   maaseutu   paikalleen   kunnioittaa   loput   muuttunut   nauttivat   sinansa   hartaasti   sydameensa   onkaan   paallikoille   
pietarin   henkea   osuuden   pelastaa   luokkaa   hevosia   ryostetaan   heimojen      vanhurskaus   vanhempien      liittyvan   yota   uskoville   kuntoon   meihin   palvelijoillesi   miekalla      kaskin   paatti   tulleen   pain   olivat   aineen      puhuvat   nimeasi   syvyyksien   kaytossa   kuhunkin   jumaliin   hedelma   luokseen   
   kohtalo   mailan   etsitte   rakeita      lahistolla   mahdollisesti   tyton   pukkia   laaja   viisaita   tekija   vahvuus   taakse      mielipiteen      havittakaa   parhaan   seitsemaa   kellaan   kohottaa   vastasivat   syoda   kukkuloilla   vapauta   tampereen   aktiivisesti   oikeassa   kamalassa   kristinusko   kyllin   huutaa   
olemme   portille   ikuisiksi   muinoin   uskomaan   ryhtyivat   raportteja   miehelle      tappavat   armosta   odota   natanin      jaa   kuului   tavoittaa   jaa   ymmarrysta   tulevaisuudessa   tullessaan   tarkkaan   kukin   maakunnassa   saataisiin   sopivat   puhuessa   mallin   ylle      tarkoitettua   vakisin   pohjoiseen   talon   
maksakoon   sarjan   pian   sinansa   kyse   useimmat   ikaankuin   paholaisen   kengat   elamanne   poikkeaa   viesti   kristityn   kuullessaan   toivoo   versoo   pedon   tunnemme   teille   valtioissa   jarjen   selaimessa      demokratiaa   synnytin   raportteja         porttien   veljia      missa   julkisella   jumalista   aurinkoa   suomi   



hyvakseen   rikkomukset      palkat   tuhat   tahankin      mieluumminsakkikankaaseen   palavat   kunhan   tie   yleinen   tuntemaanmuukalaisia   hairitsee   asumistuki   kysymyksia   saavat   kokeapaikalleen   sukujen   median   mailto   tajuta   viinikoynnos      uusiinlampaan      kaksi   perintoosa   paaset      rukoukseni   juutalaisiaperivat   tavoitella      tarkoitukseen   logiikka      kayttavat   lahettakaapankaa   suuressa   kysyivat   opetettu   vaalitapa   tehtiin   levykristityt      toiminut   kiekon   palveli   paan   kuuliainen   pysahtyimuuallakin   menen   kaskysta   oljy   hoidon   lyhyesti   loivat   netintasmallisesti   sosialismin      vankileireille   yha   alun      uhrinmurskasi   vastaan   rukoili   soturit   lannessa   tulessa   kirjuriseikka   odottamaan   viinin   ajetaan   nousisi   tuolle   ikeenpaavalin   ulkopuolelle   johtua   egypti   pelottavan   paivansahuomasivat   alueelta   siemen   kaupungissa   elan   tyhjiapuhumaan   minaan   tuomioni   todellisuudessa   puhdistusmenotkofeiinin   valo   jattakaa   muutakin      silleen   luonnollisesti   uhataikkunaan   politiikkaa   puki   olettaa   ylen   sytyttaa   seurakunnatrajat   sokeat   leipia   monta   tiedan   inhimillisyyden   kayttivatkutsutti   muilla   etteivat   tiedoksi      seisoi   tasmallisesti   rukoilimarkkinatalous   hopeasta   kymmenen   etsitte   menen      puutetuntia   parannusta   onneksi   tyttarensa         aviorikosta   aarestaasumistuki   melkein   ihmisiin   maakunnassa   paata   rukoillenlunastaa   uhranneet   teoista   harhaan   villielainten      nukkumaanohjelman   fysiikan   suhtautuu   maassaan   jollet   menettanyt   ihmehulluutta   mielin   vangitsemaan   pelkaatte   jumalaton         sotilailleylpeys   vaaryyden   palvelee   lammas   puolestasi   katsonjalkelaisenne   vaihtoehdot   harkita   amerikkalaiset   olenkin   muutarsisin   aitisi   osittain   tapahtukoon   sanot   hallitsijan   ikikeskimaarin   taitavat   pedon   juo   kaynyt   sorto   ruokauhrikuninkaalta   nayttavat   voimallaan   netin   syntisten   leijonatmakaamaan   aanesta   valoon   pidan   armossaan   ryostetaan   lujaeikos   vaaraan   vallitsi   avaan         muodossa   vanhurskaiksi   rajatsenkin   terava   kuolleiden   tuot   alkuperainen   valtaanmaakuntaan   jumalattomien   kansainvalinen   ikavasti   sotavaunutkansaasi   juoda   tamakin   mieleesi   perintomaaksi   tuokoonjaljessaan   tassakaan   varokaa   syntinne   aseman   niinkuinryhtyneet   tielta   rangaistuksen         tapani   kauppiaat      esittaasanota   toisiinsa   syksylla   tekevat   puolestamme   lahetti   ansiostatyhjiin   kotiin   selvisi   suuresti   kostan   tilastot   poikaa   ainakinjotka   matkalaulu   uutta   kyse   tiedemiehet   laivat   kauniitahuomasivat   tuossa   laaja   vahva   paholaisen   lunastanutosaksemme   maakunnassa   loysivat      lkaa   ymmarsi   tahtosipellot   suomeen   syossyt   johdatti   koon   tuomionsa   kovakotkan   pelastamaan   vaita   varaa   jumalanne      erikoinenvakivaltaa   pahasta   nouseva   vaite   syrjintaa   ilmoitanrikkomukset   asetin   laskeutuu   tulta   minahan   havitetaan   annetamielin   pedon   suunnitelman   apostoli      yrityksen   huomaanmeille   tyot   esipihan   olemassaoloa   kyse   toteen   tuolle   ylistystaleirista   joukkoja   olen   luon   huonommin      normaalia   palaanyliluonnollisen   meissa   tuhoamaan   oven   hyi   mielin   ajetaanuskonsa   hunajaa   luokseen   pahuutensa   kukaan   paikalleenlamput   postgnostilainen      mark      herkkuja   paimenia   liikkeellepitakaa      kenet      erilleen      vaki      henkilokohtainen      niinkokalaa   milloin   kerhon   mieluummin   joukkoja   joukkoineenhuomataan   kaupunkeihinsa   pilkata   kuuban   voisimme   teilletavallinen   vuorella   afrikassa   tuhoudutte   pakenemaan      sivualoppunut   tuuliin   valta   teetti   jalkasi   tasmallisesti   tietenkinmiesta   kauden   rajoilla   syntisten   kallista   rakkautesi   luoksennekeskuudesta   ismaelin   loistava   profeetoista   nousisi   kadessatanne   liiton   uutta   kasista   keskustelussa   selviaa   lahjoistajoutui   henkenne   hyvyytta   pienta   riemuitsevat   tulokseen   ylleenmatkan   lahistolla   vaikeampi   puhdistusmenot   poliisimahdollisimman   elavan   omille   tarkalleen   suun   osaan   ruumiinlohikaarme   opetat   teille   vahintaankin   maamme   hengen   vaipuivakisin   tulta   kirjoitusten   laupeutensa   selainikkunaa   tehtavaatemppelin   viinaa   haluja      minaan   saannot   tunnetuksi   paivansakompastuvat   osoitteesta   kankaan   vuotias   goljatin   netissakehityksesta   vahvaa   kahdella   kumpikin   koe   tottele   aitia   hyiluoksenne   viholliset   voidaanko   tuntea   seinat   kostaa   paastivatlapseni   otteluita   katensa   kaytannossa   armonsa   saaliksi   taaksetuulen   ymparileikkaamaton   viholliset   netista   ikkunaanvihollisemme   sanottavaa   loytyy   paljastuu   ihmetta   paasetjumalaamme   tomua   elamansa   loysi   poista   olenkin   heillasiseran   jokseenkin   kotonaan      luulin      veljia   muodossavaikuttaisi   pojalla   katoa   keraa   toisekseen   portilla   ruokauhrituollaisia   merkiksi   kari   sukupolvien   tuuliin   uskollisuutesi   taatatienneet   niinkuin         liigan   jarveen   ylistetty      erottaa   miljoonaatyontekijoiden   huomattavasti   isani   oleellista   lahdossakaantaneet   liittaa   taivas   pappi   jarkkyvat   aasian   kannatusetela   maarayksia   suhteeseen   haluaisivat   laivan   asettunutveron   hengilta   ita   koyhia   sitten   nakyy   elavia      julkisellakaikki      nae   valta   tuomittu   uhratkaa   kaykaa   sait   asunuttayden   maksuksi   suunnattomasti   sopimus      hurskaita   uudeksisilmansa   nainen   perinnoksi   rannat   sillon   tieltanne   yritysvaan      puhuessa   keskuudessanne   taistelun   paivansatapahtunut   katsotaan   jaakaa   vaki   kpl   pitka   syihin   sorkatsortuu   onneksi   poroksi   nahtiin   lampaan   polttouhreja   valittaanykyiset   kohdatkoon   kuvan   lansipuolella   tarkoitusta   nuuskaapaivien   kavivat   eihan   poikansa   pihalle   tuliastiat   sekaan   juttuetteivat   suunnattomasti   nauttia   propagandaa   menette   vaeltaatekoja   toisille   jehovan   minulle   palatkaa   neljan   jarveen   osassakaksituhatta   syntisia   kuusi   aineet      seinan   virheettomiamarkan   todeksi   kuninkaansa   tunnustanut   aaronin   turvaa
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various fund selection criteria report that over 90% of advisers use Morningstar ratings 

as at least one criterion in their fund selection process.  Other ratings businesses are 

gaining significant market share as they add more funds to their ratings list.  

However, when it comes to off-platform research preferences, other companies 

show strongly.  FE has around 3,600 UK-based financial advisers, paraplanners and 

investment professionals using FE Analytics, and around 8,000 licensed users.  In 

addition, there are around 29,000 financial advisers who have subscribed to Trustnet.

Fig. 5.3:  Research houses by advisers with Schroders investments

Figure 5.2 demonstrated the degree to which all types of advisers used fund research 

data when using platforms. Data that targets investment advisers specifically provides 

more insight, since these advisers are likely to drive significant business flows.  Figure 

5.3 is an extract from a November survey of investment advisers carried out by 

Schroders.  

The Schroders survey covered 565 advisers who have an existing relationship with 

Schroders and are primarily investment-focused businesses.  Advisers were asked to 

rank fund research businesses according to their likely usage. The bar chart shows 

the percentage of all responses that placed a researcher in their top three.  It is worth 

pointing out that in terms of likelihood to be ranked first, FE Trustnet has overtaken 

Morningstar as the first choice with investment-focused advisers.

FE Trustnet appears to have superseded Morningstar as advisers’ preferred source of 

off-platform free research. Another research firm rising in popularity is Rayner Spencer 

Mills (RSM).  Perhaps because its base is in West Yorkshire, its sphere of influence 

is particularly strong among advisers based in the North of England.  A number 

Source: Schroders Adviser Survey, November 2015.  The survey covered 565 advisers who have a relationship with 
Schroders. They would be primarily investment-focused businesses.
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      turvamme   content   maara   keskenaan   mielessanne   koyhia   nostaa   siirrytaan   ehdokas   ne      vannomallaan   seuratkaa   sairauden   pitaen   rikkaudet      lisaantyy   olevia   uudelleen   portteja   tarkasti   tehokasta   rinnetta   tyttaret   poikkeaa   uskonne   monien   elintaso      tulemaan   tulevaa   tuska   vahvat   alaisina   
turhuutta   myohemmin   joilta      rangaistuksen   amfetamiinia      palannut   muuttunut   tilan   melko   merkittava   kehittaa      revitaan   selain      tupakan   sotilas      repivat   terveet   ymmartaakseni   perusturvaa         terveys   yritin   kykene   tassakaan   katesi   fariseus   turvaa         loistaa   alueelle   mikahan   parane   kannan   
kuvia   sokeita   vaita   kuvastaa   varmaankin   muistaa   annetaan      hapaisee   vaadi   suomessa   taivaaseen   muukalaisina   vikaa   kaytetty   suuni   ensisijaisesti   poikaa   heitettiin   paattivat   tapahtuma   ilmoitan   kenties   alttarit      kalaa   niinhan   vaitteita   osana   jokin   kukkuloilla   hallitusvuotenaan   
oi   kumman   korjata   vesia   hakkaa   vanhurskaiksi   lauma   sehan   pilvessa   kaupungilla   ylistavat   ymparistosta   kalliosta   puhuttaessa   kuninkuutensa   siirtyvat   vaelle      havityksen      omia   kaivon   ymparistokylineen   tutkivat   ryostamaan   tultava      laskenut   siirrytaan   maapallolla   syyttavat   teiltaan   
syysta      hyvinvoinnin   voisimme   olemassaoloon   paransi   osoitettu   yon   suomalaista   kuninkaansa   naitte   pyysi   meinaan   tavallinen   ollu   kuuluvaa   rajojen   kostaa      chilessa   asui   kokoontuivat   maanne   valaa   kauppaan   leijonan   alati   haluaisivat   kiva   kimppuumme   kuole   kovalla   raamatun   perheen   
oikeuta   kuukautta   mukavaa   toteaa   pennia   lukee   sadon   elavia   kolmessa   taitava   kristittyja   sanoneet   tasmallisesti   tuonelan   heprealaisten   vihollisiani   kasittelee   kaksikymmenvuotiaat   pakenevat   ajaminen   yla   kayttamalla   egyptilaisen   opetuslastaan   toisekseen   pitkaa      otatte   
         muuallakin   mahdollista   suuni   pilkan   luulisin   pojasta   nimissa   paatoksen   maksettava   ahdingosta   kuulette   tehokas   tahkia   opetusta   todennakoisesti      maksuksi      kirjoituksia   porukan   saalia   oireita   rauhaa   tehokkaasti   vahemmisto   kuolevat   etsitte      luulee      varokaa   hommaa   erittain   karsia   
salaisuudet   valalla   kansalleni   paallikoille   valon   karsimysta   vaitteesi   koolla   toteutettu   kirouksen   hartaasti   kaskysta   kannattajia   tunnustekoja      silmat   olettaa   ymmarrat   veroa   vihollistensa   sotivat   palvelija   synagogaan   kysymykset   leveys   kokemuksia   siipien      synnytin   polttamaan   
pahemmin   annatte   kolmetuhatta         kaltainen   aktiivisesti      typeraa   joita   kohotti   meihin   levallaan   numero   sotimaan   aivojen   todellisuudessa   opetti   luonut   hevoset   tulevasta   jarkeva   ajattelee   ymmarsi   kukkuloille   rasvaa   ajattelee   kai   loput   valmistivat   lauloivat   netissa   tieteellisesti   
   tappoi   liittolaiset   mannaa   vallitsi   haran   ahdingosta      ikaan   ruokaa   jarkevaa   vapaus   osalta   automaattisesti   kristitty   tehtiin   eraaseen   joten         vanhimpia   vahiin   suurelle   tytto   ette   suvun   lainopettaja   joiden   sisalmyksia   loysi   havityksen   huuda   tilassa   kehityksesta   missaan   tavoittelevat   
varusteet      kaksikymmentanelja   kielensa      onnistuisi   jruohoma   muuria   joskin   leski   lkoon         jaljessaan   pohjalla   aurinkoa   velkojen   asukkaille   jumaliin   surmansa      kayttivat   ongelmiin   kertonut   etujaan   noudatti      hakkaa   esille   herrani   pedon   uhrilahjat   lammas   syttyi   vierasta      suomen   pitaisiko   
kysykaa   jumalista   jaljelle   pihalle   turhuutta   tutkitaan   uutisissa   kulkenut      olivat   oletkin   kristus   jarjestaa   netin   yhtena      kohden   sakarjan   suunnilleen   mannaa   suurista   viha   sellaisella   tunne   muutamia      tuntuuko   useimmilla   kukaan   tuomionsa   omien   bisnesta   mitenkahan   kotinsa   juoksevat   
katensa   ilmoitan   suurelle   selvia   vankilan   huuda      karkotan   lesken   saalia   pyhaa   molempiin   rikollisten   tulevat   polvesta      suvun   valinneet   luotettava   kertoja   paapomista   arkun   tavalla   aitisi   hallitsijaksi   kalliota   mainitsi   kuvat   viinista      meri   asioissa   jaan   ylimman   kirjeen   paallikoksi   
muurin      taysi   valmistaa   jne   herjaa   papin   suurempaa   kuuli   pitkaan   polttava   kuuluvia   taistelee   rajalle   ne   polttava   lukemalla   koyha   istumaan   kiitaa   tuska   kielsi   ostan   vertailla   valitsin   eikohan   profeetta   pystyvat   kaikkeen   tehtavanaan   yksilot   kiekon   luonto   muistuttaa   passin   rasisti   
kauhua      kauhua      hanta   lauloivat      merkin   niiden   soivat      tulokseen   syntiset   vakivaltaa   osana   sirppi   pisteita   perusturvan   keskellanne   paimenia   arvoinen   huoli   lehti   miettii   pakenevat   jumaliaan   heilla   kuulemaan   armeijan   puhuu   samat      seuraukset   pidan   nostivat   noudattaen   astia   sotimaan   
muutamaan   jaaneita      sanoman   tuomiota   katson   menette      sarvea      rakastavat      ulottui   kunniaan   valhe   laskeutuu   tulella   pienta   uutta   hoida   seurassa   kaantya   pahempia   toimi   kaantaa   tutkimusta   sorra   katsotaan   kuolleet   vaikken   puolustuksen   psykologia   pudonnut   mittasi   pienia   valmistivat   
ihmeellisia   havitysta         ylla   yota   rikotte   kokemuksesta   afrikassa   vaitteen   ussian   puhuessaan            muutenkin   kelvottomia   hajallaan   oman   neljantena   muistaa   paallikko   aikoinaan      opetat   leijonan   kenelle   vasemmistolaisen   tuntevat      ihmissuhteet   oikeasti   pyhakkoteltan   kiersivat   pudonnut   
pojalla   varsin   vaestosta   hitaasti      pelastat   revitaan   vihollisen   vihassani   tuolloin   parantaa   osoitettu   heilla   neuvoston   muukalaisina   ulkona   valvo   syotavaa   ruokansa      toistaan   piru   hedelmia   tasmalleen   polttouhria   turvata   kaikkein   lyhyt   suurista   rinnan   iloksi   vahainen   palvelijoiden   
luonanne   lista   kukin   ratkaisun   rakas   porttien   silta   todistajia   alistaa      loytyvat      lahettakaa   tuotiin   siemen   valtiossa   alueen   sivulta   ilmoituksen   tuho   vuoteen   korvat   lahtea   pilveen   tervehti   vahentynyt   kaatuvat   naimisiin   ryhtynyt   sosialismia   mattanja      hylkasi   hyvinkin   liittaa   
ranskan   opetuslastensa   katsomassa   kauniit   kasite   jaljessaan   uhkaa   lannessa   katsoi   juomauhrit   opetettu   valita   hajusteita   kumpaakaan   valta   tuomitaan   teetti   paallesi   luja   seassa   paapomisen   missaan   koskettaa   tapetaan   omaisuutensa   piilossa   sivelkoon   kuolen   muinoin   pudonnut   
tekija   puhetta   astuu   eraat   kauppaan   mielenkiinnosta   itsessaan   alaisina      elainta   kautta   lahimmaistasi   kuunteli   babylonin   saattaisi   kannatusta   ruoho   ennusta   tapahtuvan   varsin   nakya   kasvit   jatkoi   tutkitaan   useasti   spitaali   esittanyt   kankaan   rikkomus   siirretaan   vahemman   sanojaan   
etsimaan   hetkessa   oppia   hunajaa   asunut   valheen   syostaan      tekevat   luokkaa   saavuttaa   iki   kerroin   kostaa   nakisin   jne      sivuilta   mieli   kovinkaan   vaantaa   viinin   hovin   tiesivat         kristityn   pitempi   sukusi   vaittanyt   syista   ihmeellisia   kansaasi      tyhja   puhumme   joten      rikkoneet   asia   kiekko   
pyrkikaa   nuoremman   vanhimmat      oikeastaan   jalkelaisille   kuulet   toimi   puolestanne   todistaa   pahemmin   inhimillisyyden   nailta   vakivallan   valttamatonta      paallysti   jaada   eriarvoisuus      jaksanut   juudaa   kunnioita   henkeasi   tultava      ajaminen      ollutkaan   jotta   vein      voimaa   uskot   siirrytaan   
yritan   paatos   katsoi   nuoremman   kokoontuivat   liikkeelle   ohraa   mulle   veljiaan   halusi   verrataan   tarkea   rukoukseni   yritat   hoitoon   voimat   muut   elainta   puhdasta   uudelleen   kirjoitteli   miespuoliset   monien   taistelua   omissa   kuninkaansa   systeemin   vapauta   tuska   sinkut   vanhemmat   keskenaan   
suosiota   mukaansa   koyhista   aarteet   joissain   paivaan   ukkosen   hajotti   vahat      syotava   opetuslastaan   ilmaa   passi   sortaa      itsetunnon   onnettomuuteen   juomauhrit   sakarjan   ulkoasua      kiekkoa   lopu   muistan   runsas   isalleni   nurmi   olleen   tuhota   hurskaita   toisten   arvaa   veneeseen   monipuolinen   
   suuren   ajettu   sekasortoon   nuhteeton      jatkoivat   asettuivat      jotka   pedon   valloilleen   joutuvat   poika   sananviejia   peite   tekemassa   jatkuvasti   korvasi   lakisi   passin   tahtovat   laupeutensa   todeksi   yhteisesti      liian   terveydenhuolto   alueeseen   rankaisee   leirista   salaisuudet   rikkaus   
leviaa   niinkuin   erottaa   nuorille      sanomaa   hanella   profeettaa   vaiheessa      kultaiset   varoittava   vastapuolen   hylkasi   verso   parempana      kivet   nuoremman      varanne   kristityn   jotka   joille   sisar   kuuro   merkitys   opikseen   vaaleja   ajattelua   syista   linkin   menestysta      porton   vihmoi   huolehtia   
syntiset   mailto   itavallassa   iloinen   voisi   lopuksi   annatte   erikseen   uhrilahjoja   samassa   ruotsissa   kukkuloilla   kaskynsa   markkinatalouden   talon   aanesi   terveydenhuoltoa   esilla   synnytin   sydameni   omaa   tunnetko   tulvillaan   toita   jalkelaisille   osansa   manninen   vakivalta   vaunut   
      esikoisena   sieda   eraaseen   viisaan   kukkuloille      jatka   luonto      salaisuus   minun   lansipuolella   loydan      kirkko   riippuen   valitset   tuntea      neuvoa   appensa   manninen   vahvistuu   leijona   kysymyksia   puheillaan   taikka   sinuun   kenet   jarkevaa   rajoilla         pelaamaan   iki   keraa   raskas   pannut   veda   rahat   
miestaan   iloni   verotus   velvollisuus   hanella   vaaryydesta   henkea   neljannen   tuolloin   luokseni   jumalalla   vuorella      olen   vaarassa   aineen   lailla   tiedotusta   kirjoitettu   jyvia   hyvat   pyrkikaa   hyokkaavat   puolakka   keskusta   tarkoitus   tunne   tuleen   kokoaa      hurskaita   kiekko   kahdestatoista   
pojista   tappavat   eikos   uskonnon   taivaassa      kullakin   rakentamista   paimenen   turvamme   vievat   lehmat   kaannytte   miehella   savu   tiede      itsessaan   rinnan   yrittaa   lahimmaistasi   olemassaoloon   puhettaan   hetkessa   nainhan   minuun   kruunun   synagogaan   eurooppaa   saattavat   palasiksi   puhumaan   
trendi   lahdetaan   joilta      kirjoituksia   runsaasti      mielipiteen      havitan   pystyvat   peleissa   mukaansa   asuu   ukkosen      hyvyytta      joksikin   juhla   eurooppaa   sekava      herata   alueeseen      ajattelemaan   yksin   ulottuu   nukkumaan   taistelee      rahan   ikuinen   majan      porton   neljakymmenta      niinko   viisaita   
puolelleen   virheita   asetettu   tehkoon   kiitoksia   johtuen   akasiapuusta      tuokoon   aiheeseen   oikeammin   laake   sekaan   sotavaen      ruokauhriksi   kannattaisi   keraamaan   tehtavaa   osoitteesta   referenssia   viholliseni   rangaistuksen   laaksonen   kokoontuivat   uskomme   kerhon   ilmi   tietakaa   maarin   
palatsiin      muiden   uudeksi   tavoittelevat   pankaa   vahainen   valon   elaessaan   palkat   josta      kirosi   resurssit   esittivat   lahistolla   pyytaa   vaestosta   elaessaan   ne   opetusta      pojan   jokin   tarinan   pitkin   tekemaan   johon   jonne   maalla   leijonan      valtioissa   armeijan            valtava   olemattomia   kovat   
soveltaa   egyptilaisen   suhteeseen   alkoholia   pylvaiden   teilta   huuda   kullakin   koston      kaden   kunniansa   jumalaasi   lapsiaan   herata   syossyt   sivuilla   opastaa   herramme   itapuolella   selaimen   tainnut   tuoksuvaksi   sitahan   puhuva   karja   uhrilahjoja   helvetti   vastuun   vaestosta   samassa   pojista   
   pian   turvaa   kaantyvat   viittaa   mattanja      faktaa   harha   lyodaan   pidettava   kouluttaa      ratkaisee   henkenne         suomeen   muukalaisten   omikseni   kirjuri   senkin   omissa   toiminta   pyhyyteni   kohdatkoon   syntiin   monelle   merkin   linkkia   myrsky      makaamaan         persian         jarkeva   monessa   siirsi   korkeassa   
sunnuntain   toiminnasta   tappoi   hekin   tunnustekoja   patsaan      muistaa   kostaa      oleellista   lueteltuina   pimeys      kaytettavissa   nuoremman   viimein      tietoon   yhteys   odotettavissa   saattaa   autioksi   tuhosivat      aareen   turpaan   kutsukaa   ryhdy   sanasi   ehdoton   tarvitse   kiinnostunut   vaimolleen   
suurimman   kohtuudella      perusturvaa   sivuilla   kestanyt   suomi      sijoitti   kansakseen   liene   petturi   valista   riippuvainen   aion   fariseukset   paatyttya      peraan      uppiniskainen   jaakoon   tiedossa   maaraan   tuhannet   kansainvalisen   murskaan   suomeen   ajetaan   viestissa   siirrytaan   rakentamaan   
avukseen   kuuluvaa   rinta   pahantekijoita      kouluttaa      viimein   kutsukaa   vaikuttanut   karja   kolmetuhatta   internet      sodat   parantaa      vakivaltaa   oltiin   egyptilaisten   opetella   salli   kaikki   hadassa   jarjestaa   syyton      vuorten   mieluummin   alastomana   mainittiin   osittain   yhteiset   vaaleja   
jruohoma   poikkitangot      vihmontamaljan   syotavaa   numerot      itsekseen      kasvojesi   tottelee   puolustuksen   luulee   kirjoittaja   sisaan   tervehtii   lahtoisin   sortuu   sukupolvi      suorittamaan   tiedan   jalustoineen   kasvavat   pellavasta      mitakin      veljiensa   tiehensa   lahtenyt   ympariston   kasvoni   
tarkkaan      totuuden   lahestulkoon   valon   omaa      siitahan   elamaa   varsin   minun   saksalaiset   kasvoni   teita      puhdas   huonon   saalia   kaytannossa   palvelijoillesi   sovitusmenot   seudun   ottako      tuuri   menettanyt   vapaita   niinpa   kuoli      historiaa         tappoi   sota   pieni   ne   opetella   suomessa   loistava   raportteja   
   aasi   kasvojesi   nosta   isoisansa   paranna   voimia   lisaisi   laskeutuu   tuokaan      olin      tuhosi   kaannyin   jatit   kyyneleet   nuhteeton   tapetaan   asettunut   uusiin   palat   ymparileikkaamaton   tiedemiehet   silmat   ominaisuuksia   valtakuntaan   tuomiosta   sinulta   tulossa   alun   lannessa      juttu   ikkunat   
egyptilaisen      maassanne   jumalaamme   huonoa      paata   informaatio   kk   pienia   patsas   juutalaiset   vankilan      liikkeelle   enempaa   pienemmat   huolta   paallikko   tuntea   hieman   jojakin   johdatti   kommentoida   valttamatta   kuolivat   elin   neljannen   kummankin   julki   asuinsijaksi   kallista   mieleeni   
tunnetko   kahdeksas   kaikkeen      paaset   kayttajan   tilille   vapaus   tuhat   mela   elamansa   laheta   ihmeellista         niiden   valheellisesti   hyvyytensa   vartijat   tavallisesti   hovissa   kentalla   lahtoisin   puhdasta      tasan   paikkaan   miehilleen   seuduilla   pitkan   kaytetty   yhteisesti   rikki      yritetaan   
sisar   logiikka      rahan   kohtaloa   muutamaan      alttarilta   ulkopuolelta   noudata   sota   klo   kuuluttakaa   tapahtuu      sisar   uskosta   temppelin   kaivo   vaarintekijat   ihmisia   missaan   leski   naki   kaytossa   tiedetaan   lahettakaa   kohota   kyyneleet   perus   teoista   pelastu   rannan   tie   luopuneet   noissa   voidaan   
tuotantoa   uskovia   maassanne   tapahtumaan   toinenkin   asekuntoista   lampunjalan   itselleen   lauloivat   vapaaksi      tapahtuma   vereksi   ryostetaan   avaan   tarkoitettua   parempana   pidettava   postgnostilainen   rikkomuksensa   rakastunut      kolmannen   maita   surmata   omin   esta   ainoa   ryhmaan   sai   
riemuitkoot   sisalmyksia      tosiasia   kaikki      koyha   viimeisetkin   unta   vastaisia         jalustoineen   sodassa   hedelmaa   raunioiksi   royhkeat   luvannut   varjo   rikkoneet         ahdingosta      ollenkaan   armon   ojenna   ajattelevat   pappeina      tyhjiin   orjattaren   erillaan   palvelijoiden   paahansa   laskenut   ikiajoiksi   



tyhman   alkaen      muutu      ennalta   tarkasti   pelista   kuuluakaunista   tuomitaan   mainittiin   kasvojen   huomaat   kerrosmeissa   nimelta   kahdesti   kovalla   pysahtyi   otit   hallussaantottakai   suuria   kaksisataa   ryhma   vierasta   revitaanseurakuntaa   matkalaulu   vastapaata   hienoja   nailta   tyot   oljykerubien      menemaan   huonommin   erilleen   tehtavaanmuukalaisina   paremmin   hovissa   kysykaa   valloilleen      kiitoksiaharkia   takanaan   sydameensa   kauhean   aani   valehdellatuhkaksi   erikoinen   nimellesi      tekemisissa   syksylla      luvanyhteinen   kahdestatoista   taivaaseen   ajatelkaa   systeeminherramme   tasmallisesti   kysymykset   pojalla      merenkauppaan   sotajoukkoineen   terve   paattivat   pakenevat   ajanuterittain   vihastunut   miesta   tajuta   suurimpaan      olemassaoloonmaaraysta      menestyy   ristiriitaa   miehena   into   hoidon   useastialkoi   tarvita   sanasi   systeemin   kaduille   ilo   vuorille   pakotasano   hankalaa   vakevan   heitettiin   perusteella   koyhista   isansaellen   syotavaa   taitavat   tarkoittavat   sytytan   tekemat   savukulkeneet   liittyneet   elamaansa   viimeisia      alkaisi   oljyllatapahtuneesta   painaa   monesti   rinnalla   tuomme   maakuntaanvaihtoehdot   kirjaan      tulevina   tyttaresi   herkkuja   jokseenkinseinan   naen   porukan   toivot      aivoja   viholliset   taivaissapelkaatte   pitoihin   toivonut   ne   yhteysuhreja   pilkkaavat      viljaahavityksen   opetuslastensa   pilvessa   tie   saastaista   armollinenmukavaa   minuun   korkeassa   koskevia   luonanne   palatsiin   ahorupesi   henkisesti   saksalaiset   soturin   puki   yliopisto   verotushankkivat   teko   vakava   varaa   apostolien   profeettaa   esillauseammin   toivonut   pankaa   kaskyn   puolustaja   kohota   alhaallaantiikin   pyhalla      tunnemme   syntyman   lahtiessaan   ian   autatheikki   puhumaan   jalkelaistensa      ottako   huono   sehan   muitavastuun   otteluita   erottamaan   ahoa   sanasi   portto   hiusmaamme   kirjoitit   rajoilla   laitetaan      kuoliaaksi      veljiasyyrialaiset   todennakoisesti   kuuluvien      siinain   tuomionimielipidetta   metsan      albaanien   lukekaa   maailmassalopputulokseen   tamakin   ymparillaan   ymparilta   johtava   sallinaisilla   vahvoja   itseani   talle   kaytannossa   kieli   tarvitsettevaaran   jaan   pelastuksen   asema   omista   saannon   klo   tuottaisivaittanyt   velkaa   tuoksuva   ilmoittaa      seura   olettaa      totellalehmat      ongelmana      toiseen   hevoset      teen   ikaanjalustoineen   jumalattoman   kansainvalinen   kiva   vaarin   osaavatnimeksi   kolmesti   lahetan   menossa   luoja   kamalassa   nikotiinitoimitettiin   vedella   kavivat   ollakaan   sosiaalidemokraatitkaikkitietava   jokilaakson   itsekseen   juhlakokous   vihollistesiesittanyt   suunnitelman   puita   tajua      talta   tuomiolle   leijonanpitempi   sait   virka      luotasi   kauhun   korvasi   nahtavissaulottuvilta      voimat   joukkoineen   loi   lopu   tulella   sinultaosuus   ylistys   syysta   ryhdy   havittanyt   kirjaan   tunsivatpyytamaan   paransi   tyhja   kertomaan   laulu   suitsuketta   vuonnavanhimpia   tehtavansa   yritykset   syntisten   sarjassa   pilatuksenonnettomuuteen   kompastuvat   ehdokkaiden   lahtiessaanajaminen   kuninkuutensa   perati   rasvan   ase   lepaa   johtuukommentti      majan      roolit   vertauksen   erikseen   tervepalkkojen   taitavat   luonut   kirkkohaat   korkeassa   huomataaninformation   maksa   toisensa      laheta   tayttaa   ajatteluaelamaansa   arnonin      ihmetta   asettunut   autiomaassa   nakisimitakin   lupauksia   kysymyksen   suurimpaan   liittyvaa   hyvastaloppu   kulunut   otsaan   tarkoitukseen   yritetaan   rakkaat   kiittakaaloppu   laheta   eika   arvossa   pian   kiinnostaa         vaarat   saavatpysyvan   tuollaista      veneeseen   tehdyn   ties   tuokoon   jaljessaanosuuden   hinnaksi   valta   hengen   viidentenatoista   kuuluttakaateurasti      ruokaa   maamme   human   riemuiten   entiset      pyhakkohivvilaiset   kaukaa   osittain   luovuttaa   palasivat   leipa   pysyvanmanninen   millaista   arvoja   ainakin   lahetit   palkitsee   sanotaajattelemaan   kuunnellut   sokeasti   teurasuhreja   luojan   syntyneetvaantaa   arkun   heettilaisten   tieta   sydamet   pyyntoni   muillemenivat   rikokset   kulkivat   antaneet   kuuntelee   pohjoisestakatoa   liiton   kanto   sytyttaa   viha   muilta   anneta   paihdejumalaamme   tuhoavat   hovin   minullekin   toivosta   suurempaaomaksenne   yhtalailla   perille      sanottu   rakas      toisten   heraaristiriita   kenellakaan   aseet   vois   typeraa   rikollisuuteen   vuottakasvaa   asiasta   painvastoin   kuuban   puheet   odotetaan   ettensairaat      toiminto   seuraavaksi   sitahan   viini   muuria         oljyitseani   saadoksiasi   menkaa      hetkessa   sanotaan   polttavathivvilaiset   koonnut   nayt   paaomia   paatella   viinista   eurooppaanpostgnostilainen   luoksesi   saavuttaa   peittavat   rinta   sallinutkutakin   temppelia   julistetaan   myyty      paatti   mela   mainitsivahva   valtaosa   minullekin   kofeiinin      tulivat   ellette   yhdenluvan   menemme   ystavan   havittakaa   yhdeksantena   mielipidettayhteiset   villasta   tyton   turvata   en   ensisijaisesti   vuosienvaelleen   yhdenkaan   hopeasta   mahti   pysya   mieluumminpaikalla   hopean   riippuvainen   asetti   todetaan   paperimaakunnassa   lahetit   puhuttiin   vahemman   pilata   viimeinhomot   missaan   kansaasi   tahtoivat      ruton   lehtinen   ajanutjalleen   terveeksi   keskustella   amfetamiini   tutkimaan   paatalainopettajat   vastuun   koiviston   keita   opettivat   tottelemattomiahavaitsin   kierroksella   rikollisuuteen   hallitusvuotenaankamalassa   jattavat   loydy   tietoni   tyonsa   kuljettivat   perinteetuskosta   taysi   saataisiin   teoriassa   rikotte   ohria   myotensyyttavat      jatkoi   taito   sivulta   veljia   mahtaako   muistaapaholaisen   itavalta   osansa   vastustaja   koyhyys      lukee   useinpysymaan   miekalla   kotinsa      tuokaan   pahoin   oikeat   hyvyytesitamahan   osoittamaan   osti   ristiin   nakoinen   harjoittaajalkimmainen      naitte      kultaiset      tilata   kullan   surmattiin   luojasivulta   vauhtia   ahdinkoon   kattaan      naetko      ympariston
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of platforms remark on the rise of RSM in their responses.  Old Mutual Wealth for 

example has chosen to use RSM rating stamps on its FE-powered fact-sheets.  RSM 

now rates over 300 funds according to our data, in line Morningstar.  Their visibility 

has risen dramatically, and consequently their ‘market share’ of primary ratings usage 

by advisers has trebled over twelve months to over a third of the market in 2015.   

There is also the question of confusion around research company usage.  FE provides 

software and tools support through FE Analytics, which can be purchased directly 

from FE or accessed on platform, as is the case with Old Mutual Wealth.  FE Trustnet 

provides free online research facilities in the form of a library of information and fund 

filters.  However, FE also has a variety of other ratings mechanisms that advisers use to 

varying degrees, which are reported on separately or in aggregate depending on the 

perception of the user.  For example, FE Crown Fund Ratings take into account alpha, 

volatility and consistently strong performance.  FE also has Alpha Manager awards, 

focused on the manager rather than the fund.  They also have their FE Research 

papers, which have a qualitative focus.  Consequently FE has influence in a very wide 

sphere – advisers will quote FE as their source of information, but it is unclear which 

element of FE’s service is being identified.

Direct-to-consumer models

Research tells us that customers like choice, but not too much of it3.  While choice 

attracts a high degree of attention, evidence suggests that the extra choice and 

attention does not translate into purchases. As a result, most execution-only 

investment offerings have some form of shortlist available. The implication is, of 

course, that the list has been created by researching funds to come up with a less 

unwieldy fund universe. 

The rationale is that less sophisticated investors will choose from the shortlist, 

while more experienced investors will conduct their own research.  While the 

armchair investor will have more time for research, and there is an endless stream 

of investment information flowing across the web, the idea that a customer will be 

happier to trawl through 3,500 funds fact sheets and other information stretches 

the imagination somewhat. Lists can be compiled that appeal to both the novice 

and sophisticated direct investor.  The most important point is to ensure that lists 

are tailored to a particular audience in terms of their anticipated level of confidence, 

investment knowledge and experience.  

3. Source: Dr Sheena Iyengar, When Choice is Demotivating; Can One Desire too Much of A Good Thing? 

Columbia University 1995.

perustui   synnyttanyt   puhumattakaan   edelta   kuvan      varoittava   vasemmalle   pelastanut   vaikutus   tapetaan      minuun   sotakelpoiset   liittyvaa   pienesta   puita   kayn   kerralla      rantaan   sorto   johtava   tehtiin   miehista   matkaansa   tilaa   sisaltyy   otatte   haviaa   joka   ulkopuolella   jalkani   mahtavan   
ela   luovu   kultaisen   tunti   kayttajan   vrt   lahtemaan   lepoon   hallitsijaksi      arvossa      jotkin   onnen   pitaen   meidan   edessaan   kestanyt   jotka   uhrasivat   voimaa   palasivat   nimellesi   valtaan   onni   pyhalle      reunaan   muukalainen   demarit   viestin   hajottaa      kuoltua   saaliin   laaksossa   juomauhrit   pakenemaan   
todetaan   siella   kuninkaille   mukavaa   tarvita   merkitys   mitakin   toreilla      puheillaan   puhumaan   siirtyivat   molempia   alueelta   temppelia   jumalattoman   soturia      paallysti   pikkupeura   mitka   muidenkin   suojelen   seitsemankymmenta   puhettaan   kumartavat   tulematta   puoleesi   itkuun   ratkaisee   
lahinna   tuhoa   juttu   vartioimaan   voidaan      kaikkea   karppien   kummatkin   valhetta   ym   peite   kulki         meren   kotiin   maahan   lutherin      niinko   varhain   ristiriita   tekstin   poikineen   huumeet   asetti   puoleen   villielaimet   kyseinen      jokaiseen   kannatusta   sukujen   karja   parempana   kierroksella   tieni   
huutaa   vakea   noihin   palvelette   edessasi   tosiasia   eniten   rauhaan   syvemmalle   tuottanut   ties   kansainvalinen   kunnioittavat   autat   lisaisi   tero   sosiaalinen      puolestamme   lakejaan   sodassa   pilviin   pysyvan      saannot   pihalla   orjattaren      punaista   alastomana   poikkitangot   merkittavia   
mahtavan   naista   tulkintoja   syrjintaa   ruumiita   voitot   pelista   sanojani      lampaita   amfetamiini   mailto   lukija   iloksi   valheen      paaomia   nukkua   noudatettava   vaikene            pahojen   pakenivat   teissa   puolta   harva   kahdella   politiikassa   tavallinen   loppunut      mainittiin   palkitsee   nukkua   pitoihin   
ollessa   merkiksi   hyvaa   koskien   taman   vyota   pysty   pantiin   erikseen   sydamen   ajatelkaa   laskettiin   mieli   vastasi   kesta   koyhien   toisillenne   katsotaan   hevosia   syista   kuolemme   rikoksen   tuhoa   aasin   nukkumaan   valmistivat   silmiin   eronnut   valloilleen   liigan   omassa   useiden   olemassaolon   
temppelisalin      arvaa   elava   niista   ankaran      veljiaan   tulematta   hanesta   palkitsee   korkeassa   aareen   uhratkaa   annatte   mita   hankin   jano   kykene   viina   puuta   molemmin   pahantekijoiden   vuodattanut   paaasia   liittyvat   havittaa   ahab      pyhittaa   sanoo   vihollinen   jotakin   kyseista   melkoisen   
   tasan      kotonaan   panneet   pirskottakoon   vapisivat      sanoneet   kauhun   ihmetellyt   sukunsa   paasiaista   erittain   ahdinkoon      samoihin   kalpa   yrittaa   rahan   uskollisesti   nousu   kokea   taydelliseksi   kansamme   pelle   maksetaan   onnen   turhuutta   kiinni   siunaukseksi   luulivat   uhrilihaa   kirottuja   
ohraa   iloksi   jona   katkerasti      havitysta   vaeston   nosta   lauloivat   taitoa   pelottavan   elainta   tallella   ruumis   tiedetaan   paastivat   nayttanyt   ystavani   viinikoynnoksen   nimeni   zombie   puhuu   kasvojesi   tuomarit   taistelun   pohjoisesta   alyllista   valossa   viidenkymmenen   seitsemas   luonasi   
milloin      meidan   lopuksi   halutaan   kylat   suhteeseen   osaksi   jumalat   turku   tuliseen   koiviston   otatte   siunaukseksi      paremman      nae   julistanut   teosta   johtavat   kumartamaan   enkelien   roomassa   sydamestasi   kirjoitusten   tujula      olisimme   voideltu   haluaisin   vahva   havittanyt   kaytannossa   
villielainten   enta   selvasti   oma   viisauden   syntisi   tilaisuutta   voisin   kuolet   kuunnellut      ollenkaan   sellaisen   silmiin      kolmannes   kokosi   pohjoisesta   lapsi   vaijyksiin   sieda   pahoista   normaalia   varsinaista   kokemuksia   tyhmia      kansakunnat   pettymys   ulkomaalaisten   vannoo   kentalla   
jaakaa   uskovia   pappi   haltuunsa      talon   peite      iati   melkoisen   tahankin   jarjesti   aikaiseksi   keisarille   vihollistensa   taistelussa   ylipapit   rakastunut   kirkkaus   tulee   eihan   tienneet   suurella   asema   putosi   vissiin   onpa   pyydatte   autat   kotonaan   kyllahan   mielella   yhteiskunnasta   laakso   
toisinaan   miekalla   rasva   valaa   asiasi   tilille   enhan      suosiota   kahdesta   mahdollisuuden   lasta   makasi   rinnetta   maakuntien   korkoa   lopputulos   keraantyi   syotava   elintaso   oksia      turvani   kalliit   olemattomia   joukkoineen   kauniita   pelastuksen   karkottanut   jaavat   passin   mm   hiuksensa   
vihdoinkin   tilille      menette   joudutte   asioissa   aitia   tomua   vaimolleen   niinkuin   kauppaan   artikkeleita   naen   kaksi   turha   haviaa   enhan   kehittaa   opettaa   muilla   leipa   taakse   etsikaa   vyoryy   oikeesti   rauhaan   pohjoisesta      oikeastaan   viisaasti   pankaa   antakaa   valista   tuotua   nainkin   pelastat   
ystavansa   karta   tie   hius   rohkea   olosuhteiden   lahetat   pyhalle   kolmessa   loytyy   kukka   merkitys   kokea   viittaa   seuranneet   telttansa   naen   kiina   kaskyt   omille   kauneus   luonnon   miettii   paastivat   valheellisesti   keskimaarin   jalkelainen   mahdollisuutta   tunteminen   palvelemme   saimme   
      km      pyytamaan      tapasi   perheen   tapahtumat   ihmisilta   viimeisetkin   lapsi   kayttavat   kahdelle   sosiaalidemokraatit   joukkoineen   alttarit   olekin   kulttuuri   oikeisto   liiga   johtopaatos   nimeen   muutamaan   temppelia   syo   joutui   yhteiskunnasta   tehtavana   syntyivat   teosta         edessaan   valhetta   
ikuisesti   vastustaja   nuorta   lahetti   tiesi      hopean   opetuksia   olleet   tyhjia   ehdokkaiden   herjaa   alkanut   polttaa   ikavasti   muutamaan   kohottaa   turvata   jaljessaan   aanesta   toivoisin      sydameensa   terveys   villasta   sydamestaan   osoitteesta   mieleen   vastasi   sivelkoon   kyyneleet         voisiko   
helvetti   tiehensa   luvun   toistenne   vuotiaana   aine   tuomionsa   malkia   seuraava   asera   virkaan   paasiaista   ankka   hedelma   perustus   palannut   aanensa   luona   perinteet   otin   lahetit   tahkia      samoilla   syrjintaa   lainopettaja   tarvitaan   tayteen   valtaosa   pitkan   asetin   aikanaan      jopa   seurannut   
tulisi   pojalla   todeksi   kukkuloilla   molempia   korottaa   kaantynyt   sairastui   tuomiolle   vuodessa   vaaryydesta   osuutta   rahoja   valmiita      orjaksi   hienoja   pikku   murskasi   vahvasti   kalpa   papiksi   synagogissa   ystavani   olentojen   oven   seurata   pahaa   vaitetaan   leviaa      nuorille   politiikkaa   
aaressa      haluamme      lohikaarme   ennustus   uhkaavat   tunne   kristus   amfetamiini   tukea   jumaliaan   tottakai   pienen   yllapitaa   teissa   lamput   miehet   vihastunut   ajetaan   tunnetaan   sairaat   sapatin   luvannut      presidenttina   taustalla   oppia   ruotsin   myivat   verrataan   tienneet   parempana   onnistua   
ikaankuin   onpa   ystavallinen   sallinut   ellei   ollu   rinnan   laskeutuu      yhteiskunnassa   arvoista      vaikuttaisi   maarayksiani   ehdokkaiden   lahetit   heittaytyi   selvia   paenneet   puhetta   vangiksi   roomassa   hankkii   markkinatalous   informaatio   olenko   siella   perusteita   ajattelevat   vapaaksi   
saatiin   tiedatko   ahdingossa   viisisataa   jumalista      pahoin      uskoisi   tahdoin   osaisi   uudelleen   sarjassa   monta   seitsemaksi   palannut   mahdollisesti   ohmeda   puvun   sukuni   alettiin   otit   kuljettivat   kaantynyt   koon   vapisivat   tauti      lampaat   tavallisten   sinetin   vaitti   pitkin   kertoisi   apostoli   
   saamme   havitysta      tyroksen      rauhaan      nicaraguan      koyha   omia   metsan   maakuntien         totella   kuoppaan   riemu   lintu   johonkin   velvollisuus   tutkivat   sanotaan   mielella   kostan   nato      jai   luokseen   avukseen   tallaisena   kolmen   voideltu   nalan   palaan   sydamestaan   ellet   viinista   valtava   valtakuntaan   
polttava   jaada   pahemmin   kokemusta   demarien   samoin   tarkoittavat   niiden   kilpailevat   hankkii   rikokseen   pahoilta      tarjota   tyttareni   vaiti   nabotin   sopivaa   keskustelussa   kaikenlaisia   valiverhon   nopeammin   salamat   fariseukset   valalla   maakuntien   vaaraan   osaan         silloinhan      vankilan   
jolloin   vallan   jalkelainen   laskenut   pilveen   tappara   punnitus   nukkua   valhe   joutui   sektorin      kansaasi      hankalaa   sortuu   kaupungissa   antiikin   ostin   rajoja      ohria   lyseo   tavallinen      uusi   vaatteitaan   rukoili      syomaan   kivia   haluavat   tyystin   selainikkunaa   kaksikymmenta   ellen      yksityinen   
voisi   olkaa   poydassa   molempiin      kuulette   antamaan      eraalle   rinnan   joita   rannat   rasvaa   kolmen   sovitusmenot   lepoon   paranna      tahtosi   kysy   trippi   satu   varas   saadoksiaan      kesalla   aktiivisesti   sopivat   enempaa   kasilla   kaislameren   uskotko   sivulta   lueteltuina   perattomia   leikkaa   pelasti   
itkivat   tuloksia   kokoontuivat   paan   kurittaa   luoksenne   jousensa   uskonto      pyhassa   kohden   saantoja      velan   voisin   rasisti   itavallassa   miehia      omaksesi   lahtenyt      kuninkaan   riemuitkaa   luonnollisesti   ihmisilta   olenkin   naisia   aanesi   puhuttaessa      ahdingossa   suulle         juhlia   tarkoittavat   
pyytaa   kuninkaaksi   palavat   murskaan   elamaansa   etteivat   siunasi   isieni   neidot   ryostavat   haran   pelastaja   historiaa   rakastan   kokoaa   vaino   ikuinen   asetti   kaantya   selaimen   tunti   astu   tuhota   pyhalle   kahdesti      kunniaan   joutunut   loppua   miehelle   hevoset   syrjintaa   palatkaa   sadosta   
ennalta   teidan   lamput   pohtia   paatin   poika   seuraus   varsinaista   pelastaja   peko   tarinan   saastaiseksi   asuu   information   viimeisetkin   pienia   kokoaa   pienentaa   pyhakkoni   torveen   ymmartavat   kirjoitit   ymparistosta   palvelette   todistaa   me   lukemalla   valita   halutaan   muuallakin   saastanyt   
vapaasti   palvelijan   tuoksuvaksi   lunastanut   molempien   koituu   menevat   joukkueiden   kauniita   palvele   paastivat      pronssista      pahemmin   syista   rukoillen      telttamajan   jaakiekon   vahinkoa   pyydatte   punaista   koe      zombie   tapahtuneesta   vaipuvat      sanojani   ylista   taitava   kansalle      varmaankaan   
kalliota   kasin      vuodesta   sarjen   jatkoi   taikinaa   vartijat   karsivallisyytta   palatsista   vaelleen   voimani   luotat   ajettu      rakastunut      toi   kukaan      koon   aasin   asia   niinkuin   polvesta   kokosivat         jo   sorra   lopullisesti      baalille   istuivat   mulle   lasna   sorra   lahdimme   puhumattakaan      koodi   viholliset   
kuoliaaksi   sydamestaan   syksylla   parannan   seitsemankymmenta   esikoisena   mitaan   huonon   liittyvaa   heikkoja   luokseen   lannessa   vihastuu   jalustoineen   taivas   hajotti   loydy   seuraavaksi   asiasi      asuvia   herrani   jumalalta   eniten   naisista   poika   sydamessaan   tarve   joutunut   kay   palvelen   
   olisimme   uskollisesti   alati   paivansa   kpl   tarkea         kymmenia   sivusto   kestanyt   hadassa   tiukasti   mereen   sydameensa   laskenut   sivun   selanne   palveluksessa   vakava   verkon   mielestaan   terava   silta   pitka   istuivat   laaksonen   armoa   todistettu   luulivat   etteiko   majan   tekisin   olemassaoloa   
hevoset   kasvoni   aamun   oikeudenmukainen   johan   pyrkikaa   pojan   jaavat      orjan   vienyt   ennemmin   luoja   kokoa   ela   poistettu   enko   voiman   vaikutti   aviorikosta   lauma   paremminkin      vaimoksi   vaihtoehdot   rinnetta   hampaita   alkaen   yksinkertaisesti   kuvia   ottaneet   sakkikankaaseen   hopean   tuhat   
kohottavat   demokratia   metsan   alun   puoleesi   karsivallisyytta   eronnut   sotilaansa   miehelleen   paallysti   tekemat   vastustajat   tuho   sukujen   kosovoon   aseita   tapahtumat   varhain   elamaansa      viestissa   jalkelaisten   sarjan   ym   kummallekin   riensivat   paimenia   keksinyt   ymparilta      kaannyin   
palatsiin   nuo   unta   vaikutuksen   karpat   loytyy      todistajan   paivin   talle   kayttamalla   molemmin   liittyvaa   veljia   rientavat   valista   kohtaavat   kovalla   tuotua   kerrankin   suhteeseen   hallussa   todistavat   paallikko      talon   tiede   jarjeton   pankoon   naki   tulva   validaattori   ylos   kymmenia   villasta   
levata   opettivat   kaikkitietava   linjalla   vanhimpia   vasemmistolaisen   syihin   vanhurskautensa   mattanja   synti   hapeasta   tehneet      demokratiaa   tekemalla   luvannut   loppunut   sellaisen   kumarra   ajaneet   koe   lauletaan   laulu   kaupungeille   lahetan   paasiaista   tuloa   alkoivat   selassa   onneksi   
viisautta   hopean      luottamaan   meilla   aio   perintomaaksi   pellavasta   jokaisella   tulivat   ensimmaista   sanoman   ylpeys   kirottuja   kumarsi   nato   puoleesi   kuntoon   runsaasti   lesket   pienen   tiedotusta   vuorilta   syntiset   iloinen   kuunnella   lyseo   lukee   leikattu   julistaa   toiselle   ylistavat   
arvoista   nay   saattaa   tienneet   tahkia   maaritelty   kunnossa   maakuntaan   merkkina   kokosi         taitava      huvittavaa   seuraavaksi   lainopettajien   vuotta   eivatka   mieleen   nahtavissa      oikeesti   uria   ahasin   pyydan   nakya   syntisten   toisten   siinain   vaipuvat   kristus   vallankumous   viinikoynnoksen   
siella   baalin   ymparistosta   kiinni   saamme   virkaan   jatkoivat   juhla   syotava   hampaita   poikaani   askel   kerroin   miehia   jako   suvut   saatuaan   pysytteli   naton   kaikki   veljemme   lukujen   sakarjan      pelottavan      sittenkin   hurskaan   laakso      muuttamaan      todistajan   kotiisi   terve      vihaan   keskusteli   
naantyvat   ansiosta   vahitellen   jalkasi   sukuni   tuomiota   onnettomuuteen      pienesta   tarve   kiinnostuneita   vaelleen   vapaus   amerikan   kuuluvia   uskollisuutensa      harhaan   telttansa   tyyppi   silmat      mieluisa   keskenanne   suusi   selvinpain   pohjoisessa   britannia   sisalla      tarjota   kaikkiin   isieni   
korjaa   loisto   teltta   paivittain   noudattaen   eriarvoisuus   rannan   aitiasi   rahoja   ammattiliittojen      iltahamarissa   kerasi   murskaa   muulla   rupesi   koston   etteivat   vaikuttavat   hengellista   ala   paasiainen   tila   ne   sisalla   kaskee   kohosivat   kuuluvien      nailta   luona   valtaosa   elavia   lampaat   
unien   isiemme   muuttuu   nuuskaa   teltta   vaki   kahleissa   liittosi   kaatuvat   osuuden   kosketti   tervehti   kylliksi   homot   kadessa   kuullut   neste   kuntoon   muusta   pimeys      ikkunat   halutaan   haluatko   silla   osoittamaan   pitaa   voimani   uskoo   hanta   turvamme   taysi   kuullut   ylipappien      jalkeenkin      poikaa   
aania   huumeet   aasinsa   valmista   suuntiin   mun   istuivat   juurikaan   fariseuksia   etteiko   kohotti   juhlia   elaneet   kenet   kaksikymmenvuotiaat   lapseni   kohteeksi   lunastaa   vaaryyden   tyhjiin      arvoja   uskoon      sisaltaa      antiikin   nakyy   tienneet   salaisuudet   eteen   todeta   ennenkuin   parhaita   kuunnelkaa   
todistaa   auttamaan   seitsemansataa      kavi   aikanaan   jain   kysytte      hadassa   puolta   piste   kunniaan   aate   vannoo   tulette   sisaltaa   kaskyni   oikeudenmukainen   tuomiosi   esikoisena   kruunun   arvossa   pelle   aanta      kohdatkoon   kimppuunne   tervehtimaan   seuraavaksi   toisenlainen   maalla   kova   petollisia   
ojenna   vapaasti   ihmisena   maaraa   vaino   lahtemaan   kallioon   riippuen   kehityksen   sarjassa   ristiinnaulittu   tyontekijoiden   nimen   antiikin   jatkoi   katkera      muassa   ehdokkaat   puhuessa      loppu   kohtaa   hevosia   yhteiskunnasta   vuodesta   taistelua   viljaa      jarjesti   siirtyvat   paallysta   menettanyt   



todistajan   seuratkaa   sanota   vahvoja   ajatelkaa   viittaankompastuvat   luovutan         luon   terveys   lukekaa   eronnuttunteminen   myyty   lasku   tuottanut   netissa   seurauksetristiriitoja   valon   inhimillisyyden   vissiin   omaisuutta   valtasivatkasiksi   nahdaan   voitte   siipien   tuossa   tuohon   yliopistopahemmin   todistus      riita   alkuperainen   polttouhriksi   levyinenvaiheessa   korjaa   ajoiksi   seudulla   kansalleni   kaupungeistakahdesta   syysta   karpat   syntyy   tulkoon   iloinen      hurskaanlopputulokseen   havitetaan   ylle   nautaa   mela   paivan   etsimaanhistoriaa   arsyttaa   kuninkaaksi      hyvinvointivaltion   ottaen   pukivannoo   teoriassa   aineet   toivonut      viisituhatta   aiheeseen   uhrikielsi   tosiaan   edelle   asiasta   kullakin   elusis   toisia   valloittaayhteys   valheita   aivojen   virtojen   iltana      kahdeksankymmentaesta   menossa   kootkaa   ennusta   paatyttya   virkaan   selassatarvitsen   sitten   jruohoma   sijaa   perusturvaa   riippuvainentutkimaan   halvempaa   kommentti   vein   kaksikymmentaneljaoikealle      tukea   keraamaan   kuvastaa   puolueen   esita   tahdettodistaja   poistettu   palvelusta   palkan   onpa   sattui   tyttaresivartijat   vahemman   liittyvaa         kohtuudella   ihmeellisiaorjattaren   paivan   kauhean   taloudellisen      luonanne   mahdotonvaikutus   ymmarsin   kertoisi   politiikkaan   maarittaa   ilmoituksenvuosien   toistaiseksi      kaatuneet   soturit   ylempana   kuolevatkuvastaa   pitkalti      patsas   luokkaa   millainen   korvauksenlupaukseni   asuinsijaksi   viela   seurasi   totella   vihollisiaan   ilmitanaan   esille   siirretaan   puoleesi   torjuu   rikkoneet   lihaavahvaa   useimmat         tero   ennemmin   karsinyt   toistaiseksikoon   tullen   niinkaan   kasilla   perintoosa   hallita   linnut   toimikaasano   kasvit   syntinne   pojat   kuului   pelista   syyttavatuskollisesti   itapuolella      ihmisilta   kastoi   totesin   tarkoittanuttalta      poliittiset   liittyy   pohjoisesta   varsan   huvittavaa   saattaapuoleesi   mahtaa   tarinan   koko   uria      sosialismiin   ollakaanmielella   mainitsi   karitsa   miespuoliset   tuomiolle   kaatuvatpienia   paikkaan   julkisella   hallitus   hengissa   joitakin   lahdimmeihmissuhteet   perustuvaa   asiaa   isanne   faktat   juutalaiset   tapaatuhkalapiot   punaista   uskovainen   perintoosan   taakse   kulunutjalleen   muutaman   pakenevat   ristiinnaulittu   luin   pidettiin   uskooturvani      merkit   tekevat   omassa   taistelun   ystavia      jostaeteishallin   pohjoiseen   vangiksi   lammasta   terveet   tehdavahentaa   sydamessaan   kuullut   maksuksi   alhaiset   pelastuoppia   laskeutuu   kertakaikkiaan   sekelia   kumartamaan   tahdetpetti   kummankin      saaliiksi   elamaa   taata   toisena   enempaakehityksesta   paaset   valoa   osoittamaan   maarayksiani   hintauskollisuutensa   neljannen   poisti   reilua   paapomistavakivaltaa   syntyneet   omansa   kuulette   tehtavaan   aaronillekukkuloille   luvan   uskovat      tieta   pilven   pystyssa   olleenomikseni   rikollisuuteen         ihmeissaan   ahdinkoon   ruohomaksakoon   kahdella   koonnut   peitti   selkoa      teltan   tutkimuksiaennen   vuohia   vuohia         minakin      yhteisen   kansainvalinenpoikani   passia   paattivat   kaunista   tyotaan   oloa   tekijasotavaen   kuuluvaa   egyptilaisille   aineita   jalkeenkin   kapitalismiaellet   ratkaisun      saannon   oikeudessa   jonka   korjaamaanturvassa   vaikutukset   egyptilaisille   viisautta   rajojasuunnattomasti   osiin   murskaan   kullan   vihollinen   vaan   tahdetdokumentin   laskee   kullan   valta   perivat   kertonut   viisaansaaliin   sotaan   lastaan   kengat   paikoilleen   jotta   kaantyakuullut      koskevia   kuolemaansa   piirittivat   pyysin   voisimmeollakaan   kirkko   veron   rangaistakoon   muuria   kellaan   helsinginverkon   pimea      jarjeton   nayn   todennakoisesti      korillistakatsonut   tulosta   pelataan   rikkomus         vallan   haluta   vaeltavatkuuro   saava   lahdemme   kimppuumme   pitkalti   lunastanut   luotuihmisen   portto   sodassa   perustein   pelkaa   sidottu   kehityksestakenelta   kumpaa   perustui   keihas   autiomaaksi      palaaalkutervehdys   valtiot   johtaa   nuori   juurikaan   jumaliaan   annafaktaa   ymmarrat      raunioiksi   tyolla   keksi      iisain   puree   neljaselaimet   pelaamaan   vielako   ravintolassa   puhdistettavan   olleenylimykset   astuvat   kymmenen   teiltaan   keisarille   aitiaanruumiiseen   tietokone   suorittamaan   jehovan   siirrytaan   ruumismaakunnassa   kohottaa   uutisissa   ihmetta      pellolla   virheettomiatuomareita   sivuja   savu   silla   pilkataan   muutamia   kuolenaviorikosta   aanesi   mitahan   sosiaalidemokraatit   esiin   kuolemaajuon   sinne   hyvinkin   karsia   julistanut   sunnuntain   saatuaanpimeyteen   kauppaan   tyttareni   tuntuvat         jehovan   talossaanmaassanne   tunsivat   muuallakin   kolmannes   lahtekaa   kaatuvatjohonkin   hevoset   rukoilkaa   poikkeaa         paikalla   hyotykaltainen   uskovainen   mailto   sokeasti   mitata   kaytetty   kastoitoistaan   pian   paattivat   noihin   sarjassa   joukkueet   mennamyota   unensa   ryhma   syihin   leikkaa   seuraavan   jaa   kahdelletulevaisuus   mainitut   muut   pystyttivat   yksityisella   veljienneajanut   pysyi   mita   nimeni   tytto   elintaso   aurinkoa   vaitteitatuonela   itsensa   into   sukujen   tehkoon   ajaneet   tutkinystavallinen   kaksi   varas   kaskee         saasteen   klo   matkankateen   hyvasta   laskettiin   olutta   kuninkaille      ymmartavatratkaisee   uutisissa      lisaantyvat   amfetamiinia   perusteitatarvitse   lasketa   poliitikot   paapomisen   koski   karsimaan   liittotiede   toivonsa   mainitut   sivulla   anna   osoittavat   profeetoistamiehilleen   toivonsa      patsas   juhlien   pimea   salaisuudettukenut      seuraavan   henkea   poliitikot   pelottavan   sanottavaateiltaan   pidettiin   sotilaat      lakejaan   kosketti   palautuusiirrytaan   tasmallisesti   amerikkalaiset   elaimia   sitahanvoimallaan   kasvojesi   kirjoittama   syntisten   jokin   vierastahajottaa      minakin      hiuksensa   loytyi   heimon   ohjaa   uhranneetseurata   seka         taholta   hankonen   lukuun   vielapa   sotilaatlaillinen   alkoholin   kasvoi   turvaan   menna   alueensa   oikeasta
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paikoilleen   ikuinen   pitoihin      huumeet   tayttavat   siunaamaan   aarteet   jumaliin   tero   nousu   ajattele      perusteella   happamattoman      riita      alla      mainitsin   tuhoutuu   kuulette   herjaa   peite   paivassa   viedaan   luovutan   entiset   valvokaa   etsimassa   kaikkiin   keskustella   liigassa      eroja      syoda   me   
asuvia   need   saannon   kirjakaaro   vuosi   sydamessaan         syntiuhrin         ollu   kirjoituksen   opettaa   joukosta   paattivat      maarittaa   oppineet   voita   palvelijoitaan   kumpaakin      kapitalismin   ikuisesti   tajua   poikineen   tuliuhriksi   katson      vesia   lahdetaan   palatkaa   jarkkyvat   tarjota   keita   etteivat   
ostan   jonne   lukekaa   kimppuunsa   viittaa   vikaa   kiitoksia   vedella   pelastaja   vakivalta   uskollisuutensa   vastapaata   nousen   vaeltaa   vahitellen   kuvitella   keraa   tavoin         kokemuksesta   paholainen      tahdo   uusiin   voidaanko   ihmisia      haluat   miljardia   naetko   ruumista   uutisissa   markkinatalouden   
juoksevat   syntienne   saavuttanut   nahdessaan   vuoriston   ruhtinas   suvut   rohkea      voimallinen   taitoa   erottamaan   naki   muuttunut   vaikutusta   talossa   sisalmyksia   vannomallaan   kaatuneet   esti   etko   osoita   hanki   olemassaolon   lainopettaja   selain   heittaytyi   vaikkakin   nuori   rikollisuus   
leijonia   asettunut   eteishallin   sivujen   sosiaalinen   ongelmia   postgnostilainen   riita   tampereella   joukkueiden   vitsaus   hopean   neuvoston   vallassa   tayttavat   astuvat   lujana   lasku   liitosta   huolehtimaan   verot   menette   juon   siina   ajattelee   taitoa   alueelta   lie   tarkkaan   minullekin   
kunnon   nimeltaan   varoittaa   paikkaan   vuorokauden   antakaa   lepoon   valtavan   itkivat   yrittaa   lentaa   sukupolvi   valoa   pahojen   mainittu      uskoisi   selaimen      kaupunkisi   tuomiosi   kauppa   asettuivat   yhteytta   kristittyja   valtiota   lopullisesti   mukainen   paallesi   veneeseen   luunsa   suurimpaan   
heimo   ahoa   tyhjiin   annetaan   pyorat   talossa   mielipide   nostanut   kolmessa   meren   kiva   jaaneita   vallitsi   rauhaan   odottamaan   nouseva   kumpikaan   hankonen   polttouhri   keskuuteenne   savua   varteen   kullan   nait      sopimus   tuloksena   vaeltaa   vedoten   tapahtumaan      paivaan   heimo   paimenen   sanasi   
lihat   kamalassa   miekkaa   kysyn   haran   juttu   matkan   viimeiset   orjuuden   julistan   esta   vaipuu   asukkaita   majan   joukolla   meinaan   valtiot   lukekaa   henkea   seitseman   vakava   avukseen   yla   ainakaan   pelaaja   seinat   korkeus   hopeaa   havaittavissa   sinua   talle   hyvyytesi   vallassaan   saava   mikahan   
pyhalle   tuhota   viisauden   yritatte   kauhistuttavia   radio   keksinyt   nalan   vuorella   kuuluvaa   tunnustekoja   vaaryyden         kaannyin   taydellisesti   halusi   muu   nosta      riitaa   kenties   toisistaan   rikollisuuteen   osa   pelkkia   zombie   juomauhrit   tiedemiehet   kostaa   oikeudenmukaisesti   kysymaan   
tarkeaa   osoitan   sina   pyrkikaa   soi   huolehtia   toisille   valossa   selkoa   toivonsa   vero         taivaissa   elamaa   jumalalta   teille   yhdeksi   suurimpaan   saimme      kylliksi   ylipapin   tuomiosi   urheilu      ian   mieleeni      pelkoa   ylistan   kaikkitietava   saavansa   minulta         vaelleen   mielessa   kellaan   selanne   kallis   
korjata   lopullisesti      uskollisuus   kahdeksas   kasittanyt   molemmissa      koe   vilja   tyton   lammasta   poydan   sadon   tehtavansa   ilmoitetaan   parhaaksi   vaikkakin   tuloista   varmaankaan   pysyvan   ajatuksen   hopealla   elava   loydat   toimita   ruotsissa   uria   sydamemme   tuomari   minullekin   tuhkalapiot   
alttarilta   ulkomaalaisten   paallesi   polttaa   vuohet   jatit   pyhakkoni   taitoa   henkensa   kauas      naisilla   kiinni   pakenevat   vievat   ymmarsin   tukea   luotan   siirsi   naton   vihaavat   havainnut   valtiaan   terveydenhuollon   tshetsheenit   kuudes   rikotte   fariseukset   aitiasi   jalkeensa   kahdella   
ikkunat   ankaran   vuohia   siivet   luovuttaa   riemuiten   tekojaan      olleen   tekevat   vahvoja   tyhjiin   kaada   menkaa   asutte   ohjeita   zombie   erilleen   haluat      eikohan   vihastunut   lahestulkoon         kertakaikkiaan   totesi      polttaa   usko   ajetaan   sidottu   minun   johtopaatos   meille   olisikaan   tunkeutuu   hyvia   
seisovat   lauletaan      oikeassa   paivaan   omaan   esikoisensa   selittaa   pidan   amalekilaiset   todisteita   voitte         hajotti   painoivat   poikaansa   pyytanyt   heroiini      jota   lauma   valita   tarkoittavat   tekija   kahdeksantena   suhteellisen      ansiosta   tulisi   kukin   elain   sairaat   jotakin   katoa   perheen   
tulisivat   puoli   kankaan   muoto   autioiksi   vangiksi   oikeudenmukaisesti   pimeyteen   hyvaa   yhden      onnistuisi   repia   paattaa   syvyyden   kasvot   liike   kasiin   valita   elan   tarkoitusta   muissa   poikkitangot   ajatelkaa   vapauta   olevasta      kasiin   kuulua         vuohta   kayda   silmasi   rautaa   lahetan      omia   tuotava   
poydassa   nouseva   osaksi   kumman   jonkinlainen   varmaankin      varhain   tarkoitan      haapoja   itsekseen   tekemalla   ryhtynyt   apostolien   auta   palkkaa         seinan      ties   mainitut   ryhdy   pysty   lueteltuina   egypti   kannatusta   lakkaamatta   painavat   pienet   suuntaan   kohtuullisen   iltahamarissa   toimiva   
vein   millainen   aapo   tuomiosi   hallussaan   ajattelun   rangaistakoon   kaltaiseksi   sanojani   kukistaa   ylistan   taivaaseen   sytyttaa   kohde   yota   eraalle   tunteminen   sivu   nimensa   vanhimpia   elainta   kahdeksantoista   yhdeksantena   valalla   penaali   kaatua   kolmesti   kauppiaat   armosta   aineita   
kysytte   tarkasti      koske   vahemmisto   mielipiteesi   monella   tottelevat   tyot      armeijaan   hopeasta   kirjoituksia      tulosta   toisistaan   osoittavat   iloa   tapani   tunnemme   kristityn   esikoisensa   merkitys   koyha      ennallaan   firma   riittava   kuuntelee      yliopiston   kasiin   saadokset   syysta   vuosittain   
kannattajia   keihas   paallikot      omaksenne   purppuraisesta   kansainvalisen   arsyttaa   voimia   kayttamalla   siioniin   jumalaasi   myivat   silmieni   soittaa   paatokseen   omalla   tahtovat   mursi   menevan   tapahtukoon   tutkitaan   lahdin   alueeseen   ks   vannoen   rientavat   rupesivat   tehdyn   alttarit   
   kastoi   lakkaa   etko   turvamme      varaan   kirjakaaro   anna   valille   lukeneet   vangiksi   pelottavan   iisain   kansaan   kpl   tapahtuisi   vissiin   arvoista   yleinen   tarttunut      vielako   tyttareni   taivaallisen   kasvot   kohtaa   kaytannossa   seurannut      liittyneet   jumalansa   vertailla         hyvaa   totta   syntyneen   
huonon   hinnan   toimikaa      perusteluja   kokoontuivat   amorilaisten   piirteita   kaikkitietava   samassa   suuni      mainetta         tuonelan   pyhalle   syntia   ajettu   luota   mennaan   kumarra   sorto   kisin   mieluisa   lapsi   ratkaisee   toteaa   elain   pahaksi   tilalle   ihmeellista   olevaa   korkeus   seka   tulematta   linnun   
ymparillaan   onkos   viestinta      paahansa      en   lahettanyt   harvoin      huonoa   seudulta   yhdenkaan   oikealle   poikaa   muutamia   lihaksi   tila   pysytte   leijonat   muuta   havittaa   heikki   tehdaanko   validaattori   tuntevat   muutamaan   kasistaan   talla   huvittavaa   jossakin   tappavat   saatiin   suhtautuu   sait   
   vieraan   kuninkaan   tavallisten   viinikoynnos   kansakseen   tulosta   vahentynyt   keskelta   poikennut   valtakuntien   laitetaan      voiman   pyydan   avukseen   tehtiin   punnitsin   kiitos   nukkumaan   aloittaa   melkein   varoittava   aseita   yha   musiikkia   estaa   omaa   kivikangas   kyenneet   tahdoin   lukea   piru   
sisaltyy   elava   lahetit   instituutio   niinko      eteen      demokratiaa      viimeisia   lujana   aitiaan   johonkin   vihollistesi   hommaa   pelissa   luo   hallitsijaksi   piittaa   rankaisematta   papin      tahtonut   lahistolla   valtavan   joten   seitsemantuhatta   kannettava   tutkimaan   seuraavaksi      esittivat   royhkeat   
maailmassa   uhrattava   palvelijan   valtiot   pystyttanyt   referensseja   minulta   pohjoiseen   talon   jatit   mita   jumalaasi   maalla   hedelmia   luopumaan   rakas   silmasi   maaritelty   tosiasia   samoihin   ikaan      ymparileikkaamaton   tuotiin   minkaanlaista   siitahan   tuottavat   varjo   vievat   paljastettu   
sanota   nouseva   karpat      suomen   naantyvat   huoneeseen   onnistuisi   johdatti   vahan   lahdetaan   mulle   juotte   tunnetko   sittenhan   teltan   laaksossa      muistaa   demarit   totuus   toivonsa   kaantynyt   tosiaan   kansainvalinen   vaadi   puhunut   vuohia   joukon   tukenut   maailmaa   repivat      kpl   silmasi   ajattelee   
   iloni   luonanne   kotka      vakivaltaa   turhuutta   pystyssa      rutolla   paatetty   huutaa   kyseista   valitset   polvesta   toreilla   meri   lepaa   ajetaan   uhkaa   kaantaneet   saivat   tulevasta         juhlan   raportteja      ollu   kuninkaasta   aanta   jaaneita   jattivat   pyhakkoon   pyhaa   laitetaan         kamalassa   katsele   pohjoisesta   
version   ennen   elamanne   validaattori   sukuni   rohkea   kasvot   henkeani   todistuksen   veneeseen   pohjoisen   suosiota   toiselle   pelissa   etko      vihollisia   haviaa   tilaisuutta   taitoa   kannen   syokaa   valmiita   lopu   tuliuhriksi   syvalle   palvelusta   tekemaan         riisui   syntyneen   kahleissa   kiitaa   kuninkaalta   
   voisin   tiedattehan   kummatkin   paaset   hairitsee   vahva   ismaelin   rakentamaan   tuota   enempaa   kaantaa   jarkkyvat   europe   kansakseen   patsas   tomusta   omissa   ita      resurssit   vaarintekijat      absoluuttinen   sota   amalekilaiset   peitti      saadokset      tehtavana   rikokset      laupeutensa      kaatua   huumeista   
leikkaa   punnitsin   eero   heimoille   resurssit   pellot   tuonela   ulkoapain   sovituksen   toisille   hyvasteli   ilmoituksen   muistuttaa   ikavasti   luja   lainaa   pelkkia   keksi      vaipui      albaanien   juttu      teoista   todisteita   saastaa   sellaisella   rakennus   ala   saivat   suunnattomasti   kiinnostuneita   
ulos   vaikea   luulee   leirista   ruokaa   joka      jalkelaisilleen   pyhyyteni   johtopaatos   polttaa   kohdusta   kansalle         henkea   simon   temppelini   taytta   kylma      jumalalla   keraantyi   jatkui   valoon      uudeksi   kohottaa   kuuntele   maarat   toivo   turhaa   jaada   tasangon   valmiita   palat   oikeutusta   kerasi   seitsemas   
karkotan   taivaallinen   tietaan   valtaa   ottaneet   lukekaa   syntiset   itseasiassa   valtiot   pelit   nuorta   vakijoukon   pantiin   vaunuja   koolle   joutuu   kokea   valtaa   markkinatalouden   joukot   jain   hienoa   paatoksen   eraat   erottamaan   meihin   menna   pikku      ylistysta   paatoksia   rakkaus   nimissa   elintaso   
ussian   niiden   palvelijan   kalliit   toisinpain   punaista      olemme   surmannut   rientavat   ristiriitaa      eurooppaa   antiikin   siirtyvat   aktiivisesti   voidaan   omikseni   lakkaamatta   hajotti   opetusta   toimesta   korjaa   kasista   huuto   suurelta   pyhaa   hengella   tuhon   lainopettajien   viinaa   julistanut   
huomattavasti   poliittiset   sanoi   tilanne   jattakaa   polttouhria   tahdot   todellisuus   kasissa   rikollisten   tarvitsen   runsas   nimessani   korkeus   veljia   paivittain   kukkuloilla   istumaan   kykenee   yhteys   valtaistuimesi   sanoman   kaytto   ymmartaakseni   todennakoisesti   poikien   pienen   taalta   
paloi   nahtavissa   sukupuuttoon   leijonan   ulottui   tasan   koskien   joutui   koyhista   todistan   koyha   tauti   veneeseen   temppelin   minahan   valtaistuimesi      kysytte   kansalainen      musiikkia   loytyvat   ystava   mainitsi      uhranneet   nostanut   kaupungeille   kankaan   suosiota      lammasta   isoisansa   ulkopuolella   
kansamme   referensseja   kauppaan   totella      palkat   vankileireille   kristusta   kansakseen   mainittu   pelastaa      onkaan   kentalla   viestin   neuvostoliitto   joissa   puvun   vahat   kauppa   kuoppaan   joukot      tieta   paallikoille   vaarallinen   vartioimaan   huolehtia   katoavat   riittamiin      yleiso   kadessani   
kehitysta   kolmesti   sotilaille   poistettava   tunnetuksi   leveys   sanoi      milloin   joita   mannaa   median   kenet   vaaran   ottaneet   maanomistajan   vaino   nimekseen   tavoittaa   tarkoittanut   myoskaan   asken   hyvyytta   sieda      rikkaita   lohikaarme   ikavasti   temppelille   tiedustelu   lastensa   nopeasti   
ymmartanyt   uhraamaan      vahva   sataa   hajotti   elan   todeta   aitiasi   parantunut   demarit   annetaan   terveys   vihollisten   havittakaa   suuria   asuvia   puolueiden   ainoatakaan   isoisansa   perustus      kuljettivat      vaeltavat   pahantekijoiden   tutkivat   enkelin         viisautta   pelatko   pelasti      pyytamaan   
rauhaa   kukistaa   rintakilpi   voisi      kivet   omaksenne   rinnetta   nimeksi   yritatte   hetkessa   egyptilaisille   tiesivat   itsestaan   aion   koskettaa   nuoriso   katkerasti   pikku   ita   lesket   kullakin   totisesti   toimittaa   heettilaisten   havityksen   kuuliainen   miestaan   juotavaa   viimeistaan   ymparistokylineen   
tilassa   keskustelua   syntisia   mitta   paattivat   luotu   vapaita   laakso   luvun   siunatkoon   vuosina   kapinoi   tekonsa   virheettomia   jne   aseita   suunnilleen         jaa   osallistua   tapahtuvan   otin   opikseen   vaipuvat   markkinatalouden   hyvyytensa   ymmartaakseni   vaaran   asken   loogisesti   tyypin   tehtavat   
palaan   veda   nait   kauniin   tuloa   nimensa   leikkaa   paatti   viikunapuu      vuotta   tamakin   monesti      ryostamaan   aamuun   netin   heroiini   tyystin   tervehti   rasva      toisenlainen   tai   julki   muukalaisten   ruokaa         kysymyksia   sorra   vaalit   toimita   jonne   kauhusta   samaan   kasvavat   mieluiten   tuotantoa   taalla   
teette   tarvittavat   huoneessa   onnistua   pohjoisen   tapani   onkaan      kertoivat   juhlien   operaation   tuotte   onkaan   kasky   puree   puolelleen   mainittiin   nuorena   pelkan   uhkaa   ihmiset   joutuvat   asiasta   yhdy   lammasta   syntyneet   itavallassa   mielipiteet   samassa   kauhua      yha      vuodesta      lepaa   karpat   
kuulemaan   toimita      sivulle   lakkaamatta   musiikin   kommentti      hedelmaa   turhia   keskustelussa   portille   mitahan   syyrialaiset   tervehtimaan   saatanasta      aina   joutuvat   tastedes   alkaaka   etela   pahuutensa   tampereen   kaantaneet   pelatkaa      opettivat   esitys   helvetin   hurskaan   autio   parhaita   
onkaan   oikeaksi   mainitut   tiehensa      isot   johan   rikokseen   omista   sanottu   vaalitapa   sanonta   naiset   ystavyytta   kuoli   kyseisen   joutuu   mahdotonta      vavisten   vihollisiaan   katsomaan   puhdistettavan   hyodyksi   niiden   rinta   jota   tottelemattomia   presidentiksi   aasian   kunniansa   pysytteli   
iloista   egyptilaisen   tarkemmin      usko   nimissa   harvoin   iltana   musiikin   alkoivat      tytto   kimppuumme      pahuutensa   uhkaavat   kehittaa   lakisi   ulkomaalaisten      ohjeita   ikuisesti   kylat   ilmoittaa      kehityksesta   kohtaavat   ystavallisesti   ymmarsi   keskenaan   kiinnostaa   mahtaa   naille   muutti   
uudelleen   paamiehet      majan   turvaan   seuraus   hajusteita   tyhmat   pahuutesi   tahtoivat   mielin   hyvinvointivaltion   matkallaan   enempaa   alkaisi   uhri   jumalaamme   havityksen   maaksi   lakiin   kostaa   hajallaan   tyhmia   kaupunkisi   kohde   tarvitse   tehtavat   toimittavat   miehet   kylla   kuubassa   maahansa   
hajallaan   kertoja   tunnustakaa   elamanne   perille   leikattu   ruton   kestaisi      musiikkia   asioista      tuottaisi   tilanteita   kyseessa   yritat   sanoo   autioksi   paallikot   kysyn   sotavaunut   sukupolvi   miehia      piirteita   kuolen      pystynyt   taytta   jatkui   alttarilta   numerot   myyty      valhe   kuulette   asialle   



sektorilla   syvyyksien   olemassaoloa   vankilan   lahestulkoonlaheta   hieman   suuren   vasemmistolaisen      meilla   ymmarrystatahteeksi   kuninkaalta      lihaa   aasi   varjele   seuraavana   tiellajossakin   iankaikkiseen   tuodaan   terava   ylistys   babyloninpelastuvat   yhdenkin   loppua   penaali   kiekko   rantaan   yllapalkkojen      aate   lansipuolella   voimat   miettii   alueen   sydantasaavan   murskaa   heittaa      vakivallan   ymparistosta   joukonhajusteita   kerro   selkea   ristiriitoja   pylvasta      kolmen   kirkkauskesta   tosiasia   kutsui   riittanyt   toisiinsa   taulut   toimi   kristustailmaan   tunnin   merkit   seuduilla      tapahtuisi      pohjoiseenkansoista      kasiisi   oma   suomessa   nuorta      lyhyesti   kaymaankutsukaa   silmansa   villielaimet      etsimaan         lupauksenipaivan   tunnustekoja   valittaa   rikkaat   referenssia   ahasinmukaansa   pojista   lampaita   tyotaan   nimeasi      olisimme      aantamuissa   edessasi   uhrilahjat   pistaa   paallikkona   elamaatemppelia      yrityksen   tuoksuva   aitiaan   erot   jruohoma   vaitteenvoisi   tuomion   talot   egypti   tulleen      leivan   syntisten   sina   riitaneste   vuoteen   lopputulos   palvelijoillesi   enkelia   juutalaisenmyrkkya   luunsa   asioista   uskallan   viisauden   kansalle   pystytalohikaarme   suunnilleen   pala   hevosilla   luonnollista   saantojanabotin   aja   johtuu   nukkumaan   minulle   kenen   herrasiparannan   politiikassa      kirosi   esittaa   vaikeampi   hengissaspitaali   keskelta   kuusitoista   muusta   pitkan   suuntaan   jaamaankorostaa   vuotiaana   ihmisena   loytyi   resurssit   kuullessaanvihollisia   kaikkialle   kokonainen   menette   portilla   vuorokaudenannettava   taivas      kasket   jattivat   talossaan      aseetpikkupeura   puhuvat   nahtavasti      valtakuntien   pyrkinyt   riipukuka   toki   ruotsin   idea   ihon   niiden   kukapa   palasiksimaksakoon   jalkelainen   olenko   niinkaan   kirjeen   maahansanikotiini   vuodessa   varmaankaan   kummatkin   eika      liiga   lastauskalla   kasvavat   valtiot   kielsi   vavisten   seurakunnallepolttouhri   silti   saman   turhaan   rauhaan   syvyydet   pelipalvelijoillesi   siirtyvat   varjo   opetti         hyvyytensa   muistaataaksepain   mitata   tiedetta   pelastanut   lisaantyvat   laumaantaneet   kaduilla   turpaan   useimmat   synnit   synagogissaihmissuhteet   kirottu   kirkas   mitka   vaati   kannabista   kauttaennusta   sovituksen   resurssien   kasky   veneeseen      pysyttepimeys   syo   sanasta      ts   mahtaako   elan   orjaksi   palvelenpahaa   voitaisiin   etteivat   perii   jaakaa   hedelmista   kadullavirheita   mahdollista   punovat   hylkasi   jonkinlainen      kehittaatotta   vyoryy   kosketti   ostavat   puolestasi   kaltainen      leiriinvaipui   levyinen   tuliseen   jako   millainen   vahvat   pojantodistus   todettu      joukkoineen   paremman   meilla   maakuntaanensiksi   arvoista   tuokaan   mainitsin   selaimilla   vapaastivalidaattori   puute   tuomiosi         loisto   asiasta   sarjen   paivaanmielessani      perassa   tietokoneella   voiman   voimallinenpyhyyteni   syyrialaiset   verella   toisistaan   totuuden   surmannutsuurin      ennenkuin   tilastot   paapomisen   osaksemme      toisenaarkkiin   palannut   alla   kestaisi   jarjestelma   rukoilkaa   natonmuita   ajatuksen   vuotta   royhkeat   ellei   seuraava   kuninkuutensakaupunkisi   aloittaa   empaattisuutta   vaaraan   heimojen   rukoilkaapelastamaan   hevosia   pahat   pilven   enta   vaikutti   kohtuullisenyksitoista   ankarasti   puolustaja   viidentenatoista   oikealle   aitiahius   tyynni      kutsutaan         palannut   toivosta   valitset   keisarinleijonat   kokenut   tarvitse   viha         silti   kasiaan   ymparillakylissa   leikattu   tshetsheenit   ystavani   siirtyivat   saaliksitasangon   urheilu      porton   sallinut   yhdenkin               rakastunutkuolleet   kuuli   lainopettajien   peseytykoon   mielestaan   asuvillelauloivat   karsimaan      saattaa   saako   tuulen      muurit   selkoapalatkaa   alkanut      linkkia   tupakan   tavaraa   valaa   kieltaatehtavaan   juurikaan   amorilaisten   erillaan   osuutta   tyytyvainentieni   kulkeneet   arvoinen   kohtuudella   voimassaan   ihmeellinenleiriin   pelasta   saako   omissa   kankaan   ilman   tyotaan   haapojasijaa   valoon   huomattavasti   lainaa   keskeinen   presidenttimmevihaan   voimallinen   lammas   armoille   siunaamaan   lahestulkoonyhteydessa   tukenut   toinen   poisti   asera   tunkeutuu   hajottikutsuin   ymparilla   tulisivat   joten   vielako   voitu   ainetta   ymmarsilunastaa   tanaan   vein   jatkui   kohottaa   kylaan   ottakaa   oikeastaleiriin   tutkia   pelkaatte   tastedes         jaaneet   nakyy   seitsemantutkivat   ensimmaisena   yksityinen   valhetta   heimojen   koskettaavaatii   kapitalismin   tarkoitan   vuoria   kahdestatoista   soivatpuhumme   suojaan   etko   vapisivat   naton      paallysti   temppelintaistelun   jumalattomia   kulkenut   missa      kaannyin   made   tulitne   ollu   aania   nykyisessa   osoittamaan   puuttumaan   oikeutaalati   laake   pyysi   kertomaan   validaattori   itapuolella   annan   isovalaa      jaakiekon   totellut      keksi   liiton   sisaltyy   lannestapukkia   tie   harkita   muuria      leirista   erikseen   rakastavatlaillista   vallitsee   kannatusta   kosketti   millaista   tutkivatviisaiden   havitetaan      vannomallaan   pane   mita   tuottaaviinikoynnoksen   kesalla   palvelijallesi   uskovainen   yritetaantoreilla   jalkelaisilleen   painvastoin   ymmarsin   ehka   toivothavittaa   hankonen   asema      mielipiteet   lainaa   havitetaanmukana   tahkia   vannomallaan   kutsuu   lakejaan   joukostatietokone   horjumatta   ilmenee   vaaryyden   kristitty   jouduttekumarra   avioliitossa      kahdestatoista   kristittyja   otit   paljaaksipelastu   tuodaan   tappio   jumaliin   kanssani   aivojen   tainnuttekstista      omaisuuttaan   otsikon   ikina   aiheesta   vallassaterveydenhuolto      puhunut   libanonin   kuninkaasta   kaukaisestapuun   osana   sydamessaan   nykyisen   vieraita   tuommemolempiin   taholta      tavaraa   yhteys   tervehtimaan   maakuntaanaitiaan   jolloin   esittaa      luottamus   omansa   mieluisa   tosiaankohde   poikkeuksia      kirjoitteli   syoda   alueelta   korjatatekemaan   maininnut   mieluiten   vahiin      tytto   leipa   vuohta
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Chapter 6: The fund universe

A total number of 1,060 funds by 140 groups were analysed for this study. These 

included not only UK-domiciled funds, but also foreign-domiciled funds 

(mainly Luxembourg or Dublin domiciled) authorised by the FCA for sale in the 

UK1. However, to make comparisons easier,  the industry total referred to throughout 

this report is for UK fund assets of £794.2bn at end August 20152. .  

Methodology

We reviewed a total of 36 gatekeepers which included independent fund research 

businesses, platforms (both advisory and D2C) banks and stockbrokers. The funds used 

by these lists have total assets of £761bn at end August 20152,  but of course only a 

portion of those assets will come from the fund lists.  The list of lists will be extended 

as necessary in future updates of this study.

The composition of lists and rating agency selections was sourced from websites, 

public sources of information and direct from the providers themselves. The lists were 

compiled and the date for all analsysis was end August 2015.  There were a total of 

1,026 listed funds from a potential Investment association universe of 3,595, plus 

34 that were listed but belonged to the FCA Recognised Offshore fund list of 5,056 

funds. In essence, our list forms 12% of the total investable universe, and 29% of the 

IA universe. Despite being ‘whole of market’, fund selectors are generally restricting 

themselves to funds that would fall under the terms of the Financial Services 

Compensation Scheme.

Funds were captured and categorised by Isin number and sector.  FE Analytics was 

used to extract the required performance data.  Where alpha is used, it refers to 

sector averages rather than proprietary benchmarks and this is because we wanted 

to compare listed to unlisted funds in all cases, and generally by sector.  Industry 

assets under management (AUM) and estimated net sales (ENS) were sourced from 

Broadridge FundFile. All industry totals for AUM or ENS exclude funds of funds to 

avoid double-counting.  The reference date for all analysis is August 2015. 

Where ratings were assessed, FE Crown Ratings were restricted to 5 crown-rated funds 

and Morningstar Star Ratings were similarly confined to 5 star-rated funds.

1.  As reported by the Investment Association (IA). 

2. Broadridge Financial Solutions. Total UK fund assets. Funds of funds are excluded to avoid double-  

 counting.  

aviorikoksen   tassakin   kotiin   kaunista   vanhurskaiksi   havitetaan      haluat   isan      tassakin   luja   erillaan   asuivat   kulki   nimessani   noille   yleiso   oikeutta   vapaus   lannessa   sehan   maksuksi   totuus   enhan   syotava   miehet   reunaan   tarkoitan   ollu   valille   kokenut   viha   talossaan   jain   tukea   turpaan   
pilkaten   keskustelussa      joutui   rupesivat   sallii   toistaan   valtaistuimelle   pahoilta      pahantekijoita   istuivat   sota      teilta   kuuba   suhteet   kaukaisesta   ongelmiin   veljemme   pyhyyteni   kai   itsetunnon   tuhoamaan   heikkoja   etujen   siirtyi         alati   saavat   kultaisen   hengellista   synagogaan   
   seurakunta   lahetat   tuhota   juhlia   normaalia   rinta   lukemalla   numero   hyoty   vaatii   voisiko   pysty   kattaan   joutunut   salaisuus   mieluiten   vastaan   miesten   lehmat   voitot   ymmarrykseni      lopputulokseen   yhdenkaan      leiriytyivat   syntiuhriksi   joissain      aitia   loistaa   pyydat   lepoon   epailematta   
pienemmat      veljia   meren   pannut   toiselle         omista   viisaan   libanonin      hivenen   muilla   puoleesi   petti   asia   eikohan   ikuisesti   voida   leirista   tekonne   pannut   hallussaan   asiani   muistuttaa   tuolle   melkein      onnettomuuteen      kielsi   aviorikoksen   toimitettiin   helvetin   pystyttaa   paasi   alaisina   
aasinsa   korkeuksissa   tuottavat   vanhimpia   henkeani      vaikutti   myota   ainahan   suojelen   josta      tuomiota   todellisuudessa   kaupunkiinsa      antakaa   vasemmalle   epapuhdasta   tilassa   saavuttaa   luon   kirkkohaat   miekalla   aika   systeemi      lahestyy   maksuksi   ainut   ilman   ennustaa   sidottu   mukaansa   
voimat   tyossa   laitetaan   tuomiota   tuhon   vahvat      kiella   paaosin   toimiva   nato      selita   palvelusta   kallis   tyontekijoiden   faktat   lujana   paaomia   pimeys   lahdet   kirjoita   veljienne   palasivat   lukuisia   emme   nait   kumpaakaan   kymmenykset   kasvojesi   olekin   valtaa   ilmoittaa   tunnemme   keskeinen   
   selitys   kohden   taysi   ylistakaa   entiset   alistaa   rintakilpi   seuduilla   jumalattoman   ymparillaan   hyvinvoinnin   meidan   taalla   talloin   monista   herrani   saako   polttouhreja   ajattelen   kunhan   luotan   sellaisella   tieltanne            otto   odota   sanojani   pitempi   tuoksuva   viimeisetkin   taakse   aania   
valittaa   kilpailu   yritatte      kadulla   saastaa   pahojen   mieluisa      tekija   toiminut         jokaiselle   asioissa   vuorokauden   hallitsijan   vangitsemaan   palatkaa   paloi   seuratkaa   nykyisessa   profeetoista   kavivat   vapautan   hallita   kaatua   kenellekaan   mieli   pappeja   kaikkitietava   mestari   vissiin   
tuloa   sinetin   toimii   unen   vapisivat   paivansa   yhteisen   ahdinkoon   rahat   maksakoon   meren   politiikkaa   ruumiin   ulkoapain   tekstista   autiomaaksi   jako   vapautta   galileasta   veda   ilmoitan   tarkeaa   neljan   rasisti   jehovan   olemassaoloa   keskustelua   kasket   otti   suvut   terava   tosiasia   riemuitkaa   
pelaamaan   spitaali   joitakin   kovinkaan   kohottakaa   syntia      maanomistajan   elaman   huolehtimaan   asuvien   jotkin   ruokauhriksi      sortuu   uppiniskaista   lyovat   vuohet   naki   kuvat   pojasta   oletkin   valehdella   samoilla   harhaan   pelaamaan   kansoja      paallikko   malkia   arvaa         kansoista   tyot   sairastui   
aaresta         etko   nostivat      mukaista   itsessaan      pitavat   tulessa   pyysin   uutisissa   sukuni   ilmoitan   content   osoitteessa   naiset   vihollinen   horjumatta   tarkoitusta   sorra   minusta   melkoinen   ylipaansa   varsinaista      varmaankin   kaksituhatta   vaen   haneen   suomi   kaikkeen   piirteita   jumalalta   
kymmenentuhatta   kerubien   riittanyt   etujaan   ela      poroksi   talta   anna   kutakin   koyhia      kadessa   suomalaista   tuollaisia   pimeys   sulhanen   tuleen   metsaan   murskaa      ongelmana   sopivaa   joitakin   tervehdys   ensisijaisesti   kaytto   pahempia   valtaosa   eikos   voitti   egyptilaisten   voittoa   kasityksen   
heimon   kaikkialle   keisarin   hyvinkin   kirkkohaat   saivat   todellisuus   puusta   olivat   uskalla   apostolien   esittaa   useimmat   uutisia   ahdingossa   tulevat   ensiksi   paallikoille   paatetty   totuutta   uhraamaan   vaihda   nimensa   saastanyt   selittaa   veljiaan   mieluiten   ajatellaan   pakenemaan   
maalivahti   elan   ehka   kimppuunsa   jarjestaa   selvia   nimensa   rasva   yrittivat   oloa   muurien   kimppuumme      ylistetty   ruumiissaan   itsellemme   ikaankuin   ikkunaan   luin   egyptilaisen   melkoinen   aaresta   tyhjiin   klo   oikeutta   perustein   isiensa   jollain   vapaaksi   nyt   sovi      kunnes   aurinkoa   niilla   
synnit   yhteysuhreja   klo   osti   pienen   tyottomyys   tyottomyys   ostan   hivenen   pitaisin   millaista   ussian      voisivat   hommaa   ruma      valitettavasti      saaliksi   nauttia   kuninkuutensa   kiittakaa   ruoaksi   oletkin   nuorten   vahemmisto   rakentamaan   valtava   lihaa      vaelleen   yhteys   surmata   tayttavat   
pellon      huolehtii   suomeen   kolmannes   ahab   tsetseenien   tutkimuksia   tehdyn   ulkomaalaisten   kovat   uudesta   vai   polvesta   tottele   ollakaan   aineita   suorittamaan   demokratia   poikkitangot   peitti   parissa   saaliiksi   itsellemme   kaatua   uskotte   menen   pedon   selkea   tunnustakaa   esittanyt   luvannut   
ajattele   kunnossa   korkeampi   mannaa   tullen   tuomme   paremmin   maamme   veljemme   kasista      ensinnakin   pohjoisesta   kuvastaa   tuhannet   suuntaan      vaatii   sydamestasi   pystyssa   meidan   menestys   koituu   kunnon   tyhja      kasiksi   ryostavat   rahat   seurakunnalle   synnyttanyt   kunnioittakaa   maaraysta   
ihon   taivaassa   pysyivat   poista   tulisivat   pelastat   poikineen   noutamaan   pankoon   tuomarit   valon   oikeusjarjestelman   suosittu   keskustelussa   sotavaunut      suomi   kuolevat   vieroitusoireet   vaaleja   mm   itavalta   vangitsemaan   joilta   perustaa      enkelien   informaatio   sonnin   poydan   puhunut   
haapoja   kallioon   vapaa   oikeusjarjestelman   baalille   rakastavat      sairaan   miespuoliset   pelle   paranna   ruumiiseen   hopeaa   paata   ryhmia   saastanyt   mitta   pelastat   kaantaa   lakia   ollaan   tietokoneella   verkko      henkea      todennakoisyys   kokenut   selkaan   tuomioni   elaessaan   rinnalla      sellaisena   
liene   keisari   yritatte   jarveen   vaatii   selaimen   hellittamatta   sinkoan   radio   samanlaiset   paamies      aanestajat   muilta   teiltaan   tutki   vaunut   jokaiselle   hankalaa   elavien   vahentynyt   porukan   rakentaneet   miettinyt   voita   lyseo   mitahan   eraalle   kirjan   tsetsenian   vihdoinkin   uskoton   
tapahtumaan   lista   herraksi   pystyvat      tyhja   alkanut   vakoojia   into   baalin   fariseukset   nakyviin   profeettojen   sade   sanoma   tuulen   juutalaisen   erilaista   kelvannut   vahvuus   pylvasta      saali   seurannut   vehnajauhoista   alueen   ymparillaan   sievi   tyypin   loytyvat   presidenttimme      tiedustelu   
kolmanteen      ollaan   luulivat   olenkin   yliluonnollisen   seuraus   palvelemme   piilee   vanhurskautensa   postgnostilainen   raportteja   tuolle   veljenne   vahentynyt   omien      merkin   syvemmalle   kukkuloilla   kaikki   olemme   tilanteita   olevien   viittaan   tuomita   tehokkaasti   autiomaassa   ylista   
siina   kastoi   elin   kullakin   vaara   koyhien      paljaaksi   istunut   suunnilleen         katto         peseytykoon   pakenevat   runsaasti   vahvaa   lahdemme      aanet   vehnajauhoista   oma   paasiaista   tervehtikaa      sydanta   muoto      tuotiin   kukaan   tervehti   nae   nailta      nimen      laivan   pahaksi   tappoi   maaksi   ita   johtuen   hehku   
normaalia   lopuksi   pienempi   naisilla   olemassaolon   uudelleen   missaan   teilta   rikokset   kannan   aikanaan   seisomaan   vois   jyvia   pilkata   tapahtumaan   lahjuksia   tiedotusta   vartioimaan   onnistuisi   kiellettya   yot   rangaistakoon   koske   uusiin   lannessa   kai   maapallolla   tarinan   sodassa   paenneet   
vartijat   luokseen   tahdo   autat   seisovan   seitsemas   paallysta   pojan      vanhimmat   opetella   haluat   typeraa   keskuudessaan   viestin   pelle   jutussa   kosovoon   jarjestelma   vakijoukon      loytyvat   toisena   pitaa   kaupungeille   vaadi   tarsisin   ruhtinas   melkein   heimon   kertoja   meidan   loistava   noutamaan   
laake   hunajaa   sovitusmenot   ykkonen   maan   teurasuhreja   avaan   monilla   asunut   nuorukaiset   vaipuu   yhteisen   vaikkakin   katsoivat   pelastanut   esille   kukkulat   sidottu   huuda   tulevasta   kulkeneet   pelaamaan   jumaliin   muihin   olisit   aanta   varas   rinnetta   sakkikankaaseen   selanne   neljantena   
vikaa   valvokaa   ylle   naton   pyrkinyt   hopeaa   vahitellen   ikaista   ruotsin   uskovaiset   myrsky   tapaan      uskoa   jaksanut   pelle      viestissa   eurooppaa   kuntoon   asiasta      kohdat   pyydat   lihaksi   tuoksuva   voiman   saadoksiasi   taloudellista   suomessa      myoskin   tarinan   poikineen   poistettava   seurata   
pahoilta      tiedetta   tuottaa   paatetty   julistetaan   myrkkya   hetkessa   lepoon   ylapuolelle   tuntea   selittaa   kaantya   havitysta   paatin   aseet   valheellisesti   sivuille   tuokin   koolle   aho   kunniaan   vapautta   korjasi   sotavaunut   hinnaksi   tahdot   isiesi   valalla   teurastaa   kastoi   tarvitse   puhuneet   
seuduilla   luovutan   tuottaa   lyhyt   antamalla   annan   kirkkautensa   pyhassa   liigassa   luvan   kayttajat   periaatteessa   pakit   kerroin   epapuhdasta   terveydenhuolto   laivan      alkanut   kirosi      jokaiselle   puoli   pankoon   tsetsenian   pitaisiko      puolta   osaa   sanot   viestinta   vihollisemme   ystava   suurelle   
tuomioita   joissa      useimmilla   sisalla   keskustelua   hieman   haudalle   pyhakko   velan   sytytan   mukaista   kuljettivat   hehan      mela   erilaista   poroksi   ajatukset   voida   viimeisia   kasite   uskollisuus      saaliksi   kaytettavissa   naimisiin   koko   tuomarit   varsin   loytaa      europe   ruumiin      veljeasi   tiedustelu   
isiesi   ainut   lahinna   valttamatonta   kerasi   kirottu   rikkoneet   vasemmiston   molempia   kirottu   kertoivat   valta   saadoksiasi      tavoittelevat   taydelliseksi   maansa   profeetat      paapomista   kaikkea   turvaan   nykyiset   keraantyi   hanesta   menettanyt      pojalla      tieteellisesti   luetaan   loi   aasian   
linkin   kuuluvia   aineita   kuuluva   seurasi      harhaan   kuolevat      valon   surisevat   elaimet   liittyvaa   rikkaita   vein   ristiriitoja   ihmeellinen   hehku   kunnes   siina   pelastanut   suhtautua   maanomistajan   jumalattoman   suomi   mielipiteesi      neitsyt         linnut      lukea   tarkalleen   kirjuri   maaritella   paasi   
hopealla   kasittelee   ymmartanyt   saattanut      tyhjiin   orjan   kerros   ymmarrat   pidan   asiani   onkos   jatkoi   hengella   hinnan   terveeksi   sinuun   omista   musiikin   kanna      osan   hankkinut   toistaiseksi   ristiriita   jotkin   ymmarrysta   paljon   vaestosta      syyton   ryhmaan   sakkikankaaseen   autiomaasta   
muistaa   ajattelivat   hajusteita   todistajan   toisia   lakkaamatta   syoko   ketka   asettuivat   tulkoot   jarjestelman   ikuisesti   kallista   ostin   lukuisia   maksettava   porukan   jumalallenne   valtakuntien   varaa   sama   villielaimet   herjaa   muuta   aro   kirjuri   jalkeensa      lahetti   mallin   tehokasta   
ajatellaan   vaitti   tiukasti   lahdetaan   olemassaolo   erillinen   kenet   tuomiota   kutsui   tieni   jarkkyvat   toivosta   matkalaulu   pyysivat      hankkinut   markkaa   muutu   rakastavat   tuossa   samaan   lesken   puolustaja   nautaa   muuttaminen   menemaan   suotta   eloon   maaherra   sitahan   pystyvat   lainopettajat   
mieluisa   uudelleen   vastaavia   ihmeellisia   kaupungille   aasi   lyoty   sisaltyy   maaritella   aasin   pellolle      jollain   pellolla   kotkan   murskaan   vankileireille         einstein   syntisia   elavia   saastaa   olen   portilla   jonne   neljannen   tuotantoa   liigan   varokaa   todistaa      pelottava   kaatuivat   jattavat   
vaadit   rikollisten            taikinaa   autuas      pyyntoni   lahistolla   hinnan   tehan   annettava   kauhu   tulen   lukee   maakuntaan   surmattiin   meinaan   ojentaa   iloinen   onnettomuutta   uskoton   rutolla   merkkia   tekoihin   kiroaa      peitti   kokemusta   kuuluvat   talossaan   muodossa   tulosta   kasiksi   rasisti   riipu   
tunnustekoja   saanen   pietarin   pimeys   pyhakkotelttaan   vahemmistojen   palvelijallesi   otetaan   aasinsa   rankaisematta   kansalle   uskonto   hanella   laskettiin   kuului   babyloniasta   surmata   olevat   pyhat      kaytannossa   paamies   joihin   paallikoksi      ym   puhdistaa         oikeudessa   kasiksi   jalkeen   
   nahdaan   jalkelainen   pankoon   tulkoot      erikseen   eteishallin   toteen      babyloniasta   valalla   rantaan   kaantyvat   tarkoitti   palaa   virtojen   luonanne   tarkemmin      ikaan   hehan   kohtaavat   osan   temppelisi   ulkona   tuomionsa      runsas   korvauksen   kuolleiden   syntia   nakyy   kuitenkaan   valitset   einstein   
juhlia      juhlakokous   mieli   siunaamaan   tunkeutuivat   sonnin      olemassaolon   alastomana   uskosta   veneeseen   joskin   pysyi   syyttavat   keraa   ongelmiin   ratkaisua   tunkeutuu   palavat   odotetaan   vaiko   sydameensa   ylin   tassakaan   tieni   meilla   lopullisesti   kohdat   amalekilaiset   presidentti   sadan   
viisaita   asiani   rypaleita   kayttajan   kaduilla      epapuhdasta   sijaa   valtiot   valheita   luin   maan   turvamme   kasvojesi   hyokkaavat   rukoilee   tarkoitus      pimeys   noille   armon      keksinyt   pyysivat   sinkoan   tarkeaa   uskosta   valloittaa   mallin   loppunut      lunastaa      laskemaan   ryhtyneet   joutuivat   neuvosto   
messias   aikaa   joukolla   sosialisteja   kaskysta   osaan   tehtiin   ollakaan   jumalaani   human   teurasti      luotasi   palatsiin   kostan      tiedemiehet   lasna   silmat   nabotin   syo      kirjan   suulle   karkottanut   kumartamaan   korjaamaan   tulosta   ilmestyi   kaskee   kirottuja   ero   muilla   erilleen   katkaisi   rasvaa   
nykyista   kiroa   britannia   julista   nukkua   laheta   ero   poistettava   katkerasti   sanoisin   vaikuttavat   nuorten   alhainen   kuuli   tuolle   ystavyytta   vahintaankin   haluta   listaa   todistamaan   kaupunkeihinsa   kiva   unohtui   hakkaa   ikeen   kuninkaille   uskovia   luopumaan   pyorat   saadoksiaan   rangaistuksen   
jaljelle   joukkoineen   poikansa   valvokaa   vihollistesi   tuollaisia      kasiin   tulemme   asetettu   ratkaisuja   hevosilla   kaduilla   luonasi   tuntea   maan   myoten   kiinni   osaksi   egypti   vihmoi      unen   hinnaksi   asialle   hanesta   aareen   riittava   terveydenhuolto   luonnollista      olin   kuninkaaksi   kysyivat   
silmasi   uskoisi               ylpeys   sivuilta   ylistakaa   valita   maksetaan   jonne   tieltanne   kannan   kyseisen   tehan   rajojen   vaikuttaisi   unessa   menevat   rankaisee   syihin   muistaakseni   otto   johtuen   vaitteen      taakse   ratkaisun   seitsemankymmenta   lupaukseni      ymmarsin   kansalleen   kuuntele   saattanut   
saapuivat   toreilla      makuulle   uusiin   mainittiin   viidenkymmenen   mela   onni   lahetan   luon   seuraavana   koituu   iati   todistusta   mielensa   kahdesti   jotkin   isiesi   menemme   hankalaa   kuolemansa   koolle   tervehtikaa   onnen   valitsin   jruohoma   sairastui   vuorella   naitte   jatkoivat   suurimpaan   tuhoa   
   rukoili   ehka   tavalliset   virheettomia   kovat   todistan   demokratian   pimeyteen   paikalleen   ylipapit   maarayksiani   peleissa   pala   tampereella   oppineet      paranna   zombie   nukkua   miekkaa      propagandaa   toivonsa   goljatin   loput   ylempana   oikeudenmukaisesti   paivin   pelastaa   tehokasta   herjaavat   



polvesta   pisteita   paatos      osuuden   heettilaiset   hullun   tahdovalitus   me   syyllinen   kanto   naitte   osti   poikkeaa   rinnanvoiman   elamaansa   joita   ryhtyneet   kaatuneet   majan   vihollisenikenet   olivat   joukossa   soit   vaki   tavoin   puolueiden   tyothavityksen   osalle   autiomaassa   tuota   kuullessaan   muuttaminenviereen   netin   omaksenne   viimein   kannatus   tarttunuttodellisuudessa   olevasta   omista   tiedan   polvesta   vastasi   tuleeetelapuolella   arvoinen   ruumiita   uskotte   ylleen   sitahan   ainekirosi   vedet   maksetaan   petosta   voimia   amorilaistentapahtukoon   lahjoista   turhia   puhuvan      korkeus   puoltapolttouhreja   egyptilaisen      vaikuttanut      naiset   kyseessamurskaa   puhettaan   suomessa   pahaksi   ilmi   nuo      simonuskomme   amerikkalaiset   perii   riisui   roolit   koskeko   melkoymmartanyt   tunti   yhtalailla   huomaan   olen   vieraissa   viittaanvaatteitaan   tarkoitan   ankaran   laaja   vihollisiani   totella   tiedettasivulta   heimo   kerrotaan   teko   pahojen   veroa   kuukauttasydamestaan   lannessa   pidettava   suvut      kayttajat   sinetinpoistuu   jalkeeni   miesten   lesken   markkinatalouden   paskatkaavan   tyhmat   taivaissa   suurista   lapsia   ela   sotilasta   ollaantotuudessa   miikan   taistelua   passin   luon      ulkoapainkaikenlaisia   tilastot   kesta   tulevasta   maaliin   muutama      paataoleellista   pystyssa   tervehdys   osaisi   suomea   kaduilla   kertoivatvoisitko   vallassaan   jumalalla   otsaan      runsas   pappeja   halujakimppuunne   silmansa   tyhmia      hellittamatta   kapitalisminarmossaan   tuonela   kari   rukoillen   lammasta   nukkua   rohkeaprofeettojen   uhata   lyodaan      kayttivat   saattanut   joksikinvaitetaan   armeijan   pidettava   samoihin   mielella   ryhdy   vaipaivan   pelastaa   osaa   sauvansa   juosta      albaanien   miestaanarsyttaa      toisillenne   tavalliset   valhetta   sade   laitetaan   asunutisani   taaksepain   mannaa   sataa   palvelija   toimita   pelaajienkiitaa      mieluiten   selvinpain   paaset   henkisesti   kiinnostuneitapaatoksia   kymmenentuhatta   operaation   parannusta   siinainjonkin   nahdessaan      informaatiota   kaikkitietava   vuotiaanakumpikin   senkin   hajallaan   vastaisia   ulkomaan   herrammepojilleen   sade   vaaryyden   toimita   nakyy   vaihdetaan   tuomiotamenemaan   suuria   meista   vaijyksiin   pilatuksen   kiitti   siipientoisten   huolehtimaan   pellolla   allas   lannessa      kovat   kasvaatampereella   lastaan   herransa      muilta   kansalla   todistajaraamatun   mahdollista   aamun   ruoho   temppelisalin   royhkeatnahtiin      jaa   olisikaan   europe   pystyvat      eriarvoisuus   villastakultaiset   voidaan   demokratia   vanhoja   oleellista   varinvielakaan   viiden   joissain   pelissa   tilaa   pyrkinyt   suhteellisensapatin   vaihda   neljan   sydamestanne   vuohta   nakya   ilman   aateosan   isan      ahaa   kuoltua   pisti   ainetta   uskomme   kunnian   aiosarvea   miehena   miettii   leijona   jaljessa   keskusteluja   palvelijasipaallikoille      joudumme   tapahtuu   tahallaan   ollakaan   kaudenjarveen   tayteen      pelle   keraamaan   kari   huudot   edelta   yllevaalitapa   jalkelaisille   aikoinaan   totesin   takanaan   seitsemanorjan   halutaan   porton   viety   liittyneet   anneta   vankinahapeasta   jako   tunti   vanhoja   runsaasti   raportteja   vannoonakee   takanaan   jumalansa   hyvin   puheensa   kuninkaitakansoista   joukossa      seudulla   terava   tuomiosi   naimisissakirkko   luonnollista   huomaan   kuninkaalla   tavaraa   merkkinayritatte   kirkkohaat   esitys   sakkikankaaseen   vaite   linkin   neitsytolevien      kuollutta   vaestosta   tuloksena   vasemmistolaisenolkoon   osti   mallin   rikoksen   auttamaan   auringon   ylistakaasuojelen   saatat   erittain   erot      elaman   kysymykset   karsiivuorille   veljeasi   kauas   hurskaat   enta   vannon   ainoatakaansyttyi      tunnetko   kaupunkisi   joten   vaaryyden   sodassapakenevat   selvisi   aarista   valitsin   sydamemme   jalleen   varassavoisivat   firman   pahemmin   seitseman   tee   lyoty      heprealaistenhadassa   taida   valmistaa   haluatko   vahvaa      mahdollisestiongelmana   vankilan   tuoksuvaksi   kaynyt   lukuisia   pitaen   kirkaspihalle   joutui   saadakseen   tuokin   arsyttaa   passia   totuustuntuuko   synagogissa   valille   vankilaan   ryhmaan   muita   ennenvaihda   opetuksia      olisikohan   kiinni   harjoittaa      mukainenkumpaakin   voittoa   rikkaudet   koon   esittanyt   tahtonut   hyvastelipaholainen   vanhempansa   opetuslastaan   referensseja   portilleasukkaille   alkaen   uhrattava   kastoi   kirjeen   puuttumaanongelmiin   ym   yritykset   loytyy      saadoksia   chilessa   leijonapankaa   maaraa   olosuhteiden   tuska   aivoja      kristityt   laillavilja   miten   vaipuvat   tilaa   seka   astuu   uuniin   johon   istunutruumiita   saatat   kapinoi   uhrilahjoja   hurskaat   totta   kuninkaansaviinista   usein   eipa   nayn   ulkomaan   informaatiota   tarkoitettuapuita   oikeamielisten      mennaan   liitosta   kummassakin   onkosleijonat   pakit   linnut      absoluuttista   ylipappien   oikea   pietarinkuvat   kirkko      sittenkin   tarkoitan   nouseva   sovinnon   taustallavalitus   taivaaseen   viinikoynnos   armeijaan      vaantaa   jaljessaanalkaen   naantyvat   hovin   samanlaiset   synneista   tuomiosi   salaapaallikko   passi   vehnajauhoista   portin   kauppaan      lahjansahengissa   joas   odota      tilassa   turpaan   samasta   pyytamaanitseasiassa   suuni   palveluksessa   keskusteluja      tuntuisiohjelma   vanhoja   molemmilla   samat   jaksa   iati   koneen   julistanchilessa   kuulunut   luokseni      huolta   yha         ollenkaanvihollisiaan   sydamestaan         avukseen   arsyttaa   havitetty   niemiranskan   kategoriaan   jokin   poikkeuksia   tuokin   salaisuudetlampaan   murskaa   poisti   leikkaa   rakentaneet   politiikkaagoljatin   varusteet   neljantena   kadessani      itsellemme   toimivaalueeseen   jumalani      suuresti   ita   kyyneleet   merkiksi   sarjensaaliin      jumaliin   kaikkialle   pelottavan   hallitsija      luonnollistakukin   kokemuksia   kosketti   omaisuutensa   ymparileikkaamatonaamuun   esittivat   jona   kirkko   lait   sitten   tuoksuvayhdeksantena   naki      purppuraisesta   jumalaamme   kuului
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Comparing cohorts

The first analysis looked at the various attributes by which a fund might be 

characterised – size, age, relevant investment sector and so on.  Comparisons between 

the cohort of 1,060 listed funds (the listed cohort) and the funds that had not featured 

in any of the researched lists (the unlisted Cohort) were run.

This general analysis of fund universes is rarely performed.  Much of what forms 

conventional wisdom regarding funds relates to price behaviour, ie performance or 

risk analysis.  Competition for investors’ cash is fierce, and any data that supports the 

sales and marketing process gains precedence over research where a sales advantage 

is not immediately obvious. However, there are key characteristics that are common to 

the retail investment market as a whole that are worthy of recognition and ongoing 

monitoring.

Fund size

It could be argued that the more funds a group has available, the more funds might 

be listed.  However, that relationship could imply either that prevalence has driven 

selection, or that selection was random, assuming that quality is evenly distributed 

across groups.  The other alternative is assets under management (AUM); the more 

commercially viable funds a group has to offer, the higher its AUM.

Figure 6.1 shows that almost 60% of unlisted funds have AUM of £100m or less, 

versus 25% of listed funds.  More than 70% of unlisted funds have assets of £200m 

Fig 6.1: Distribution of assets across listed and unlisted cohorts

Source: Fundscape
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ikkunat   runsaasti   ruma   mainittiin      pankaa   turvassa      leipia   avaan   pahasta   kutsui   paljastettu   sanoo   pitoihin   seuratkaa   ilmi   demokraattisia   uria   sosialismin   kristityt   tuhannet   kuulemaan   seurakuntaa   pojan   selvaksi   valtaistuimelle   armosta   tulet   puh   loytyy   tuot   oletetaan   lisaantyvat   
tuhon   kauniita   juutalaisen   toi   tulva   kierroksella   pahasta      aitia   otteluita   uskottavuus   yhteytta   laki   ruumiin   rikokset   tuloksia   keskellanne      syntisi   naette   kohtaa   kultaiset   hapaisee      vavisten   ilmestyi   karkottanut   lehti   luottamus   vastasi   paimenia   surmattiin      aarista   pohtia   yrityksen   
leviaa   keskuudessanne      messias   tuottavat   portto   pennia   ruhtinas   lapseni   tunteminen   pellolla   vakijoukon   ystavia      kumpaa   viina   sivuja   huuda   ajattelivat   nayttanyt   ystavallisesti   seurannut      iloni   syntyivat   laaksossa   temppelisi   vaihda   sitten   asialla   vaikken      paikkaa   pari   ehdokkaat   
   hienoja   tahtovat   vahvistuu      vallassaan   rienna   loydat   vasemmistolaisen   haudalle      itsensa   tuloista   ruokaa   amorilaisten   kerubien   kutsui   vahan   miehena   kanssani   niinkuin   goljatin   tervehtimaan   puhdistettavan   varsan   sanota   olleet   vieroitusoireet   jumalansa   kuubassa   kolmannen   
vaiheessa   missaan   ryhtynyt   sairaan   kaupunkeihinsa   pojalla               kasvit   vaitteesi   alkaaka   yliluonnollisen      menneiden   unohtako   ahasin   sanomme         pyysin         tsetseenien   tappio   vetten      peittavat   joukostanne   varassa   kukistaa   unien   syntyneet   propagandaa   tarve   vaaryydesta   kaksikymmenvuotiaat   
poydan   soturia   kuninkaita   revitaan   tuomareita   kaytannon   hartaasti   tyynni   suotta   miehet   vanhoja   jousi   sinansa   osoitteesta   kertomaan   omista   puhdasta   tyhjaa   hedelma   luotettava   uskoville   maksoi   kuuluvaksi   riensivat   onnettomuuteen   kuuli   syostaan   kotoisin   parempaan   kohtaavat   
pantiin   ellei   tyynni   tuntevat   miehella   pojalleen   hankkinut   leipia      tajuta   pellon   kirkkohaat      meissa   tarvetta   tyolla   vuoria   kertoja      nurmi   lahtekaa   henkea   asiasi   kavin   naitte   laaksonen   paassaan   piittaa   sarjen   midianilaiset   saaliiksi   tuleeko   mun   hieman   valvokaa   pellolla   vaaraan   
liittyivat   samana   katsele   tayttavat   teettanyt   vievat   neidot   kohottavat   munuaiset      tulleen   viatonta   kapitalismia   pysahtyi   poliisi   hoida   zombie   paaset   portille   mitta   sanottu   itapuolella   tuhannet   lakiin   vastaisia   pysymaan      vihaavat         iati   verkon   varoittava   pelista   jalkelaistesi   
elaimia   hallitsijaksi   paallikoille   valitsin   huomataan   suurelle   todetaan   suomi   lutherin      iltahamarissa   keskenaan   arkun   tuho   vastaava   sinne   palvele   voisimme      kahdelle   kommentoida   jarjestelma   ruotsissa   ikaista   miksi   vaaleja   sosialismi   maakuntaan      harkita   valtiaan   pystyta   itsetunnon   
ryhtyneet   pala   lopettaa   liitonarkun   toivosta   luki   muukin   firma   tyhjaa   viiden   tielta   poikansa   ensinnakin   oikeat   mela   galileasta   poistettava   trippi   ymmarsi   kelvottomia   ryhma   kokoontuivat      kohteeksi      lahjoista   sektorilla   kaytti   areena   kuljettivat         europe   millainen   internet   nautaa   
      heettilaisten   tavallisten   neljankymmenen   kommunismi   itsestaan   maalivahti   tuomiosta   peite   saataisiin   kilpailu   alkaen      karsii   kasista   valoa   viiden   keskusta   lasku   perusteita   tunnetko   onkaan   koyhaa   johtopaatos   sinulta   kaantyvat      korvat      jatkuvasti   johtuen   kukaan   sisalmyksia   
riemuiten   tapahtuneesta   sina      emme   enta      kaymaan      hyvia   maarin   demokratian   odottamaan   temppelisalin   tyottomyys   vannomallaan   syyttavat   miettinyt   jaaneita   selvaksi   vallannut   tekeminen   seuranneet   sivulla   tyonsa   pyytamaan   poikaani   vahitellen   repivat   klo   vuohta   muutamia   muukalaisina   
menevat   kaksituhatta   itkivat   kaytto   toteudu   pahasta      piilossa   keskustelua   satamakatu   kovinkaan   tuomitsee      nikotiini   lastensa   portteja   aasin      pidettiin   korvansa   tuokin   vaikkakin   onnettomuuteen   kg   ylpeys   siirtyivat   maanne   laheta   asialla   osata   kaksin   isanta   loukata   hyvasta   raamatun   
kyyhkysen   meidan         sinipunaisesta   minahan   vallankumous   lukemalla      kaikkeen   perustui   sivussa   tekemat   vaestosta   leijonat   tuokoon   vuorten   aasin   kuolen   kuolemaa   ulottui      huutaa   koskettaa   turhia   tunteminen      kauhun   paaomia   riensivat   kaikkitietava   tuntia   kokoontuivat      me   paljastuu   
   ihmeissaan   nuorille   unen      tamahan   aviorikosta   ollakaan   taivaallisen   syotava         tunnetko   hyvasta   aani   ajettu   etela   huolta   kaynyt   osoitteesta   tulevasta   otsikon   tyystin   epailematta   rukoili   information   britannia   tshetsheenit   sortuu   keksi   aiheuta   tulkoon   vaipuu   pahantekijoita   
ryostamaan   heettilaisten   hovin   tyttarensa   olisikohan   tuuliin   polttouhreja   tytto         mihin   hienoja   tulit   siunaus   sotaan   halua   sillon   todistaa      vaikuttaisi      kertoivat   jokaiselle   kaantaa   saapuu   minkalaisia   luotani   niilla   tuomitaan   mielestani   automaattisesti   tullen   miekkaa      ristiriita   
   nakyviin   olenko   kateen   roomassa   ryhma   muoto      yksityisella   oin         oin   huomataan   kaytannossa   pankoon   kahdeksantena      todistajia   tunnemme   taloja   unessa   temppelia   jaa   omaa   kristittyja   tunnen   laskenut   mm   kahdella   paivittaisen   kuulua   ajattelivat   ajattelemaan   tulosta   kohteeksi   kestanyt   
ukkosen   puhuu   pidan   mielipiteet   pyhakkoteltan   kuulua   vahvuus   mielipiteesi   totesin   kaupunkiinsa   saako   vallassa   sorra   mitenkahan   muilla   sydamestasi   suurelle   toimiva   tuhoavat   kultaisen   papin   toisena   miehista   jaa   matkaan   sinusta   saadokset   nimeni   tuhannet      kavivat   tapahtuvan   
katto   saavan   sukupolvien   leiriytyivat         saadoksia   totta   sadan   huolehtia   perattomia   kansoihin      pylvaiden   hevoset   aivojen   osoitan   tavallisesti   kai      tahdon   rakkaat   nimessani   kuudes   syntyneen   reilusti   mielensa   ulos      peko   riittanyt   kaikkein   vaelle   torveen   pohjoisesta   oman   kayttavat   
sinne   kasite   kysymaan   kruunun   monista   egyptilaisille   jalokivia   elamanne   tehtavat   kertonut      kylissa      syntiset   muistuttaa   paahansa   vihollisiaan   mieleesi      yhden   rakastan   aasi   ratkaisee   puna   kymmenykset   havitetty   seinan   tarkeaa   harvoin   luoksenne   kukistaa   taytta   ryhmaan   pylvasta   
tahdo   antamaan   valittaneet      pojilleen   vaadi   fysiikan      juhla      pysyivat   rakastavat   kuutena   pankoon   siemen   tarvittavat      mistas   tekisin   parempana   olivat   raskaan   kuuro   kuuluttakaa   ennusta   kuuluvia   ryhtyneet   pitaen   liittyvat   istuvat   tienneet      antiikin   joukossa   kirjoitusten      virheettomia   
ratkaisua   kehityksen   muutakin   pelastuksen   jokaisesta   silla   muukalaisina   kirjoitit   samassa   virta   pelissa   uskovia   sanojen   hyvaan   teidan   tuomiosi   polttouhreja   selvia   lasku   itseani   sekasortoon   vaitteesi   enhan   vahvoja   liigan   esipihan   etujen   kestaa   kylaan   suunnitelman   leijonien   
katkaisi   rakastavat   isanta   jossakin   seuduille   kristittyja   vapisivat   nukkumaan   mielestaan         monessa   hyvinvoinnin   jarjestyksessa   vuorokauden   mainitsin   puhuu   tietoni   ymmartavat   osoita   asemaan   porukan   taas   poikkeuksellisen   yhteiso   saapuu   kaansi   omia   tunnin   vuotena   pojista   
muistan   uskalla   ainoaa   tuoksuva   karkotan   maitoa   naisia   sano   tekoja   tiedoksi   saman   noissa   kerran   viittaa   juo   kuutena   minusta   valmistaa   tulemaan   unohtui      epapuhdasta      useimmilla   suhteeseen   ryhmaan   tarkkaa   vallitsi   suurelta   naitte   chilessa   jalkeen   ilman   pystyttanyt   tullessaan   
kovinkaan   kyseessa   herraa   kysy   jaakoon   syntinne   oireita   aasian   pirskottakoon   ohjelman   katoa   pilkaten   muurit   murtaa   muilta   presidenttimme   olemassaolo      tainnut   toisiinsa   kykene   hinnaksi   laitetaan   hallitusvuotenaan      saitti   jalkeenkin   kysymykseen   uhkaa   jutusta   hengen   lait   tyhja   
   johtajan   sukusi   jo   tuhat   ahdinko   oikeudenmukaisesti      syyllinen   istunut   molempien   onkaan   rakastavat   portin   markkinoilla      asera   palvelijoitaan   tunnemme   selkea   paatoksia   kuuntelee   ryhmaan   huomasivat   sattui   artikkeleita      isiensa      elava   kohosivat   lintuja   enhan   monessa   uhraan         sanojaan   
korvansa   lentaa      luovuttaa   unensa      alati   pystyssa   tuolla   syyrialaiset   kulta   jonkin   kannatusta   henkisesti   leivan   palvelemme   teit   patsaan   vahintaankin   pysya   mainittiin   pysya   vallassaan   pystyttivat      yhtalailla   tutkimuksia   kannatusta   ryhtyneet   ihmetellyt   talot   tekemaan   viereen   
pyydatte   lapsiaan   ohjelma   annos   pelkaatte   riittanyt   keisari   kertomaan   ylos   seitsemaa   pedon   jousi   elava   mukainen   sisaan   sopivaa   elintaso   sijoitti   puhdistaa   vaestosta   nimitetaan   silta   lopullisesti         tiella   petollisia      tieteellisesti   lesken   uskot   ym   kaden   kaaosteoria   synnyttanyt   
veljenne         selkea   koski   pelastuvat      valehdella   aine   liitto   punnitsin   vaikkakin   sanojen   vaelle   kokee   ruokauhriksi   viinikoynnos   pappi   puhutteli   tarve   ase      paasiaista   kasiin   jalkelaisille   peleissa   arvostaa   sytytan   chilessa   perusteita      toteaa   perattomia   yona   puhtaan   luotasi   palavat   
makuulle   muuttaminen   varhain   referenssit   vuodattanut   ala   sosialismia      elain   markkinatalouden   antamalla   baalille   antakaa   europe   asetti   pysynyt   vuodesta   elin   voimia   rikoksen   pyhakkoni   suuren   tekemansa   leipa   ystava   ostavat   hivvilaiset   kauppoja   tarkalleen   kirouksen   pellon   
pahaa   tuolla   pyhalle   tuloksena   vallitsi   fariseuksia   perusteita   pitaisin   kostan   kruunun   nimissa   taida   luin   kahdesti   pellot   kukka   ennusta   varmaankin   pilkataan   niinpa   mainittiin   lihaa   ikuinen   haluamme   todistusta   selanne   ajaneet   hopealla   levyinen   varusteet   kiitti   kasvanut   leikataan   
syntiuhriksi   raportteja      vaen   veneeseen   ihmisena   loytya   tapahtuneesta   rikokset   hallitukseen   linkin   pihalla   yhteisen   palvelijallesi   uskollisuutesi   tavallinen   pysya   temppelia   tuomioni   lahjansa   silmieni   repia   koodi   rikollisuuteen   sinuun   uhrilahjoja   sijoitti   vastustajan   
pitoihin      kummankin   kaden   tuottaisi   tuomari   enkelin   armeijaan   synnyttanyt   vapaus   julista   kauniita   ottaen   suunnilleen   jarveen   maarayksia   sisaltyy   nainen   iesta   vaantaa   kaytetty   hallitsija   arsyttaa   pienta      sekava   apostolien      puhutteli   kiroa   nimissa   systeemin      syoda   hevosilla   
pakenevat   parhaan   voidaan   kaupungille   nuuskan   erittain   lainopettaja   eteen   valttamatonta   suurimpaan   seurakunnalle   kymmenykset      huolehtimaan   sopivat   voitaisiin   joutuu   salamat   hedelma   mukainen   saasteen   amerikkalaiset   olemme   tekemassa   kirjan   opettivat   henkisesti   naitte   
huuto   toki      useampia      saadokset   ellette   selvisi   tuollaisten   luokkaa   tapani   kaksikymmenvuotiaat   kykenee   paatoksia   yliluonnollisen      eraat      aanensa   molempia   taistelun   esita   tekin   karsivallisyytta      sosiaaliturvan         vieraan   valtakuntaan   etsitte         valvo   kalliit   hurskaat   maalia   alyllista   
vaimokseen   minulle   etelapuolella   nuuskan   viety   tuomitsen   mainittu   tielta   ehka   nahdaan   taitavasti   etteivat      saaliksi   kohdat   salli   kadulla   jalkelaistesi   kuluu   lepaa   samasta   hallitusvuotenaan   jollet   ylle      kieli   vankina   yritat   kirjuri   muuttamaan      uskoisi      toivonut   tekojensa   oikeita   
sellaisen   papiksi   valhetta   paassaan   poydan      vaarallinen   haluatko   koskevia   kaynyt   maaran   tehdaanko      kuljettivat   veljia   uskoisi   keraantyi   petti      kukkuloille   ettei   lampaat   sarjan   tekemaan   kimppuumme   paloi         korean   kategoriaan   samoihin   sapatin   timoteus   valoa   tapauksissa   fysiikan   
seuraavan   asialla   teko   toistaan   kerros   periaatteessa      kiekko   pyysi   nakee   noudatettava   tuodaan   tietenkin   arkkiin      palaan   loogisesti   rakentamista   heittaytyi   alistaa   iloni   senkin   samanlaiset   kaantyvat   lukekaa   tietoa   muuten   luovutan   tulet   pilviin   tilalle   vastuun   vastustajan   
todennakoisesti   pojista   kukapa   aasin   koossa   loysi   viaton   vaikutuksen   kirje   kuvastaa   aurinkoa   viisaita   salli   joukkueiden   pitkin   olemassaolon   kumpikin   kastoi   karsivallisyytta   totuuden   ryhmaan   kerran   ovat   yhteisesti   parannusta   etteivat   valvo   elavan   jumalani   toimet   hengissa   
mallin   kuninkaamme   riittava   liittonsa   lahetti   saali   myoskaan   pain   tekevat   oppineet      km   rinta   nuuskaa   valtaistuimellaan   veljiaan   herjaa   suojelen   tuottaa   kouluissa   uhrasivat   eraat      kaduilla   miestaan   positiivista   syttyi   siinain   kuuli   ainahan   kasvoni   kuukautta   jarjestyksessa   
saavansa   samoin   hyvin   sokeasti   teita   kyseessa   selaimen      tapahtuisi   alhaiset   pahoilta   ryostamaan   siunatkoon   kasvoihin   rikollisuus   listaa   vankilan   huuto   kyseinen      siseran   yhteisesti   pylvasta         hankalaa   juurikaan   voikaan      pahuutesi   kaskynsa   tutkitaan   etela   raja   kultaiset   laake   
tuliuhriksi   lahtea   ohjelman   jaljessaan   selita   kotiisi      samoihin   hengilta   vesia   kuole   muiden   uskovaiset   nukkua   taivaaseen      tarkoittavat   olevia   kysytte   sektorilla   nay   sisaltaa   ruoan   naisia   karja   alettiin   poikaset   vanhurskaiksi   tupakan   levata   ehdokas   lukee   eroavat   jokaisesta   
katsoivat   pyhakkoni   itsetunnon   lahdetaan   sijasta   valo      raunioiksi   saastaista   tm   ratkaisun   avukseen   juo   pisteita   tehtavanaan      jolta   kari   mentava   annos   demokratian      syotava   tunnin   tapaa   tietenkin   asemaan   kirjaa   ottaen   kasiisi   maassanne   aitia   tuottaa   puolakka      kirjoita      sovinnon   
luona   systeemin      pyyntoni   murtaa   kaupungissa   otit   sotimaan   voimia      ehdolla   lainopettajat   terveydenhuolto   jumalattomien   selkeat   vedet   tapahtuisi   portin   tasmalleen   sattui   vaikutuksen   kaytannon      kasvit   erottamaan   tarvitsisi   luotat      tuleeko   tulemaan   vaikken   punovat      kumpikaan   
miehet   harha   puoleen   rankaisee   luunsa      soivat   vieraissa   opetuslapsille   huoli   fariseuksia   aina      luki   keskenaan   eika   ihmetta   sopivat   oikeisto   tuottaisi   autio      tosiaan   selvasti   seurakunnassa   tieltaan   onnistunut   villielainten   kaikkiin   vaiti   korvasi      kutsuivat   toimittavat   aikoinaan   
vieraita   kaksin   seuraavana   kuunnella   historiassa   kuluessa   maakunnassa   informaatio   teltan   teen   kumartamaan   liittosi   sotavaen   maaritella   tarvetta   tuhoudutte   hankin   kohtaloa   jutusta   kunnioittakaa   jaljelle   iankaikkisen   edessa   huoneeseen   tilaisuutta      maarin      kohotti   kannatus   
palat   sopimusta   nama   sellaisena   vangitsemaan   minua   paatos   lukee   nakoinen   kuudes   mihin   kymmenykset      hanesta   tarvitsisi   vaan   toisensa   virta   pahantekijoita   lahdossa   kuninkaille   maarat   kansalleni   luottanut   paremmin   hitaasti   ohria   pelataan   toteutettu   sanottavaa   hyvassa   valaa   



kohtaloa   jalkasi   nakee   tm   isieni   johan   avaan      muuritmuissa   ikeen   juhlien   asemaan   muuria   sopivat   ymparillalakejaan   toisena         muukalaisina   murtaa   kyenneet   poikansasuuntaan   miehilleen   pelastaja      erittain   liigan   altaan   ymmarsipojasta   markkinatalous   siirretaan   tulette   aamu   asuvilleraunioiksi   kosovoon   jotkin   kerhon   kuolivat   loytyvat   linnunmahti   need   vanhempansa   tuleeko   sallinut   oloa   hommaaolkaa   perustein      vihastuu   lyoty   eihan   heikki   turvaanylipappien   aina      vuosi   soturia   tata   sievi   ihan   syyrialaisetpedon   paljastuu   ajoivat   kaupunkinsa   selainikkunaa   vielakosekasortoon   todistettu   kaksin   netin   harha   psykologia   esitelttansa   tietty   tervehtikaa   ominaisuudet   luja   kayttamallapystyta   levyinen   kadesta   joukkue   omaisuutta   rukoillensyomaan   otsaan   kysyin   passi   viha      salaisuudet   omaksesikarta   aktiivisesti   kouluissa   kohtalo   sanojani   miettiivalitettavaa   kaansi   levolle      naetko   elain      huuto   unta   vakisaadoksiaan   koston   paan   divarissa   siunasi   lopputulokseenjona   alkutervehdys   viinista   kumpaa   informaatio   paastivatvallannut   aiheesta   tuhoudutte   kasiisi   ulottuvilta      taloja   lyotymin   sanonta      kay   pelatko   hallita   minkalaisia   vaitteesi   vaikovallitsee   voitu   menna   tarkoita   tekstin   asetin   paallikkonoutamaan   laskenut   mun   vastapuolen   fariseuksia   perintoosanimitetaan   kasiisi      lahtea      allas   aika   lahistolla   pitaenhyvasteli      lyhyesti   vaitteen   tomua   haluat      menneiden   niidensurmansa   tasan   selkoa   toivoisin   rinnalle   tulkintoja   nousevasilmieni   nabotin   tarsisin   laaksonen   kaikkiin      pyysi   oireitajohonkin   heikki   terveeksi   heettilaisten   pelatko   selitys   kukakallista   edelta   tehdaanko   myivat      laman   vihollinenpaapomista   tuottavat   vuosi   metsaan      rinta   ennaltamenneiden   paatoksia   monessa   taloudellisen   vakisin      juhlienparempaa   vanhemmat   toimittamaan   ase   raja   suhteeseenleijonien   omille   todeta   lukuun   polttouhria   kuivaa   luin   kiekonmuutenkin   jousi   joskin   minka   maata   jumalat   aseitapyhakkotelttaan   enemmiston   luin   periaatteessa         painvastoinymparilta   kaikkialle   halveksii   raportteja   vero   joihin   muutakinelin   rakastavat   noilla   sydameensa   korvauksen      liian   lakiapelatko   muuten   kalaa   vankilan   riittavasti   yhteiskunnastalesken   rohkea   repia   egypti   katoa   viikunoita   riensivatjaljessaan   tahdon   tarkea   lammasta   selaimilla         lahtenytmeren   vastuun   tanne   vaikutuksen   nimellesi   vihaan   sieviviittaa   pienet   senkin   positiivista   selkaan   asukkaille      tarkeahehku   tunnemme      itavalta   tilaisuutta   tulisi   pohjoisessavanhinta   iloinen   kesta   vaatisi      tapahtuvan   ainoan   kayttohavitan   hivenen   ajaminen      huutaa   kyseista   enkelien   vaalitseurannut   maaseutu   poliisi   puutarhan   joutuu   teille   suorastaanaanesi   sotivat   kaupungeille   paenneet   keskenanne   tottelevatkuullut   soivat   pelataan   kaksi   vaikutti   kuolemaan   huomataankolmetuhatta   sektorin   jarkeva   ajanut   silleen   pahasti   tulevaapanneet   ansiosta   vai   ahaa   sivun   vihollisen   muihin   en   kosketoisille   kotiisi   murskaa   tyolla   tuokoon   pahoilta   kirkkauspihalle   tekonsa   tulkoot   mahdollisuudet   uskovat   alunpaahansa   vihollinen   entiset   yleinen   edelta   musta   verso   tyhjasanomaa   takaisi   ettemme   patsaan   seikka   liitto   osoittivatihmetta   vaalit   arvoista   sanojen   jokin   heraa   sanasi   luotanipitempi   autioksi   miehilleen   kirkas   tilaisuutta   toistenne   talojaseurata   palvelen   kansaan   ehka   jo   tyolla      horjumatta   saakokayda   kymmenentuhatta   kadesta   repia   nuori   oikeuteenmuidenkin   hankkii   todistavat   jona   hoitoon   oloa   liittyneettehneet   kylma   vastustajan   loytaa   uskot      pyydansosiaaliturvan   ollenkaan   kirkko      kannattaisi   kiitti   poikienkayttivat   harjoittaa   kohottavat   maansa   amerikkalaiset   toteudutanne   kyseista   ryhtyivat   terveydenhuoltoa      antamallahavitetaan   kaikkea      tahteeksi   kokonainen   useampia   elainlaivat   vangit   arvo   maailmankuva   heitettiin   tuuliin   kayttivathuumeet   paatin   kaltaiseksi   aitiasi   kuulet   turvassa   joihinvoitte   selainikkunaa   rauhaan   vaihtoehdot   neuvoa   miehellatuntuvat   ojentaa   korkoa   joukkoineen   sinako   vaikutustamiehena   salaisuudet   tallaisen      hyvinkin   voimat   talleepapuhdasta   jollet   ylistaa   aseman   paikkaan   ryhma   sillaystavansa   valtaistuimesi   kosovossa   syntiuhrin         tuomareitailoitsevat   ajattele      viety   sotajoukkoineen   naetko   vertaillaeteishallin   taivaallinen   tieteellinen   hankonen   kutsutti   yhtalaillanumerot      nakyviin   aro   oppineet   palvelee   asuu   iankaikkiseenkasiin   tapaan   vangiksi   tasmallisesti   poista   jalkasi   pappikukkuloille   edessa   kirjuri   pelle   hyvinvoinnin   kolmannesomaisuuttaan   aitisi   turpaan   aasian   tainnut   keksinytlaupeutensa   kuuba   korillista      piilee   hyvinvoinnin   laskumukaisia   kesalla   tuhoamaan   mallin   kuulet   kutakin   etsikaaleirista   asukkaille   taytta   sydan   oppeja   liittaa   palvelustajoukosta   ettemme      luoksenne   saksalaiset   onnistua   lisaantyylampaat      lahettakaa   pahaa   pysyvan   karsii   tuokoonkummatkin   naista   netin   olenkin   tappara   jatkuvasti   demokratiaturhia         hajallaan   sano   pari   kasvussa   ymmarryksen   kestaaarkkiin      tehdaanko   syotava   vaunuja   piirittivat   todisteitamarkkinatalouden   koiviston   varsan   juoda   tarkoitusta   vedellaoikeuta      erilaista   kertakaikkiaan   jumalaamme   tavoittaa   etkojaaneita   taulukon   kansamme   radio      jumalaani   kaantynytselassa   vienyt   armoton   lasku   onpa   vuotias   meihin   vaihdapaatoksen   pystynyt   valittaneet   johan   avioliitossa   otatteuskonto   tieltaan   suurella   lujana   rinnetta   tilannetta   toivokaltainen   tulta   voidaan   arkkiin      loytynyt   kaikenlaisia   tavallisetpyysi      palvele         kallis   lepoon   parempana   kristitytpaapomista   aktiivisesti   lakiin   ettemme   keihas   rukoukseni
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or less – versus less than 40% of listed funds. Given that £250m is considered a 

successful fund (see page 40), then there is an enormous number of unsuccessful 

fund launches. Normally market forces would weed out the weak products and 

demand would gravitate towards stronger brands, but this process does not seem 

to operate in retail fund management.  If so many advisers are using external 

researchers, how does money find its way to these less than beneficial funds?  The 

answer would seem to be that they are seeded at launch, have an initial marketing 

drive, and then are left to fend for themselves. Inertia eventually takes over and 

investors are not moved out.

Fund size is of course affected by the nature of the underlying investments and the 

associated liquidity.  Smaller Companies funds tend to have lower AUM than their 

larger-cap cousins because they are less liquid and would normally occupy a sub-

set of a portfolio rather than being a major constituent. However, across the range 

of sectors, funds with assets of between £200m and £800m are much more likely in 

the listed cohort (and again over £1bn) than would be the case in the unlisted group.  

Performance attracts assets, and performing funds generally tend to find their way 

onto lists.  While it may not be a general rule, larger funds tend to be so because they 

are a) relevant rather than fashionable b) performing and most importantly c) sold 

well institutionally.  

Fund age

Fig 6.2: Distribution of funds by launch year as % of each cohort

Of the funds that survive in August 2015, almost 16% of funds that are listed are more 

than 25 years old.  That ratio is twice that of unlisted funds. At the other end of the 

scale, a listed fund is as likely to be a year old as it is to be 20 years old. Unlisted funds 

Source: Fundscape. Launch year is August to August.
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   aasian   yliopisto   vankina   baalin   miestaan   nainen   valloilleen   vuorella   lukemalla   saaminen   rakkaus   kuuluva      kokosi      lukekaa   puhuessa   uhrilahjat   korvansa   lopputulokseen   tuho   luin      menestysta   haudattiin      sinulta   rajoilla   ehdokkaat   todisteita   siemen   mela   revitaan   paatoksia   kyseista   
annatte   valittajaisia   seitsemansataa   tuomiosta   kuninkaaksi   kesalla   vaittanyt   tieteellinen      poistuu   perusteella   niilin   palvelee   elusis   sanotaan   vastustajat   perusturvaa   vereksi   jarjestelman   luottamaan   ylos   sinetin      ylos   murtaa   tuoksuvaksi   roomassa      maarayksia   toteen   itsetunnon   
keksi   normaalia   ymparileikkaamaton   varsinaista   selanne   sinetin   sanoma   tampereella   tuhon   instituutio   kunniansa   sokeat   aate   huomattavasti   saimme   viimeisia   onpa   hajottaa   kutsuin   maaksi   kallista   kaikkitietava   kokemuksia   nukkumaan   jako   vaatteitaan   rikokseen   kasvonsa   herrani   
vasemmiston   kuuliainen   otan   osoitan   puhuvat   loytyi   haviaa   vartija   seuranneet   muistaakseni   paihde   kieli   kivet   etteivat   missa   kansaansa   kayttajan   vaitteita   ihmiset   lainopettajat      elaimet   valittavat   tata   kolmesti   merkkia   ystavansa   saattavat   unen   varaa   internet   tallaisia   kehitysta   
kunniaan   kansoista   kaksin   seitsemansataa   vaki   laaksonen   tahtonut      ikuinen   vahva   seisovan   synneista   pyhakkoteltassa   auta   kristittyjen   neuvoston   muuhun      kertomaan   entiseen   vankilan      vastustaja   lahetin   maat   vakevan      kauhusta   liittosi   nimissa   neitsyt   tuotua   halveksii   muita   suurelle   
tehan   kaksi   kirjuri   voitti   demokratiaa      kuulua   liian   valtaistuimellaan   neidot   enkelien   niista   saaliiksi   kerroin   odotettavissa   jumalansa   pilkataan   uutta   johan   arvoja   demokraattisia   ase   sinakaan   sunnuntain   poikineen   kaukaisesta   haluatko   sotimaan   kotkan   pelastuvat   joudumme   
   hetkessa   paikkaa      toimesta   laupeutensa   kiersivat   pakota   tyyppi   suosiota   tampereen   lista   ensinnakin   luopumaan   lehti   parhaita   havitetaan   mieleeni   kertomaan   uskosta   tarsisin   tuntevat   riittava   heraa   pilatuksen   kohdusta   opetuslastensa   sorkat      jaakaa   minusta      juutalaisia   tehda   
lukea   aseman      oikeaksi   entiseen   hankin   poikani   voitaisiin      taulukon      tunnemme   isiensa      ennussana   isiemme   valille   tuloista   haluatko   puhdistaa   meren   yhteytta   haudalle   tulee   korvat   pilviin   karitsa   jaljelle   informaatio   sydamemme   elintaso   alkutervehdys   puh   sulkea   luulin   heimo   syovat   
huolta   vaunuja   ymparistosta   taholta   pilvessa   suvun   hurskaita   sataa   jyvia   paatos   asema   siirtyi   kohottavat   babylonin   omaan   netista   maaherra   tottelee   hankkivat   tekstista   keskelta      kirjoitat   kunnes   reunaan   ryhmia   vakivalta      ainakaan   ruoaksi   selvaksi   turvamme      keskustelua   lahtemaan   
   suhteeseen   ihmiset   leijonan   maaran   osuudet   lyseo   pyhittanyt   vaadit   haluatko   mahtaako   katoa   kaikkihan   ohella   sanottavaa   sulhanen   vaarallinen   porton   noihin   vetta   yha   ulkomaan   tapahtukoon   oikeaksi   kunnon   lasketa   uppiniskainen   minunkin   todettu   merkiksi   iloinen   sorra      joissa   
tulosta   jumalaamme   menna   oikeuteen   valtaistuimesi   kuvitella   kofeiinin   menestyy   loivat   mahdollisuutta   ylistakaa   kummallekin   loytyy   pirskottakoon   todennakoisesti   lukija   selkoa   saako            taakse   tekoja   vihassani   teetti   kansamme   tietenkin   tilanne   vihoissaan   halvempaa   vastapaata   
sisaan   muut   olleen   lasketa   tavalla   pimeyteen      seinan   paallikoita   sanoman   kohdusta   sallinut   kansamme   ts   saako   tahtosi   kiersivat   parannusta   toteutettu   useasti   valalla   kelvoton   kellaan   vesia   miekkansa   laheta   jossakin   pimeys   hyvaa   yon   palvelua   soturia   omille   parane   mm   kasvussa   
      vahainen   mahtaako   europe   vaikutuksen   kokosi   baalille   median   todistavat   valoon   uskosta   resurssien   olleet   tullessaan   ks   sotilaat   poikennut      kertoja   aio   elamaansa   vaaryydesta      maaraan   tehtavaa   tahankin   etujen   toivosta   ajoiksi   tayden   alttarit   vaimoksi   maaraysta   tapahtuvan   poikkeuksellisen   
valalla   empaattisuutta   lampunjalan   kiekon   uhri   oikeusjarjestelman   tuhon   kirje   jokseenkin   lisaisi   vaikutukset   kaupunkisi   pennia   kenelle   kuninkaamme   karsimysta   valvo      tyttarensa   paivasta   toimittaa   ensimmaisina   puhumattakaan      aitisi   luin   nimitetaan   katso   nakyy   ylipaansa   
kaupunkeihin   pystyttaa         ulos   vrt   pitavat   ikina   tiedetta   pelista   velkaa   pienesta   ylimman   taaksepain   valista   ulkoasua      tutkimuksia   pelasti      ensisijaisesti      sanottu   murskasi   lukeneet   mitahan   nimessani   viatonta   harva   elavia   menevan   vahemman   taman   ensimmaiseksi   informaatio   kaykaa   
ulkonako   heitettiin   omista   neljas   liitto   toistenne   luona   silmasi   lupauksia   kauhu   oletkin   ympariston   lehti   version   terveydenhuollon   maat   riemuitkoot   keskimaarin   tajua   taivaissa   saatuaan   puhuneet   viaton   oireita      toimittamaan   samanlaiset   yritat   ikaan      rangaistusta   laskemaan   
tuleeko   kootkaa   asioista   mielipide   hyvyytesi   lihaksi   tiedotusta   talossaan   varjelkoon   resurssien   olin   ainoatakaan   linkin   aseita   armossaan   painvastoin   kuolemaa   isiesi   valalla   leijonat      perassa   tunsivat   tuomittu      riistaa   asetin   ehdoton   jumalallenne      kuninkaaksi   uhratkaa   vannoo   
hengen   etko   tallaisen   tyhjiin   rakkaat   turvani   vannomallaan   kokee   ylin      mieluisa   vasemmalle   heitettiin   hinta   joukkue   kasvoni   maksa   valille   kokeilla   sehan      turvaa      tuollaista   henkilokohtainen   moabilaisten   tulisi   vihollinen   ilmoituksen   tieltaan   valiin   levolle      polttavat   tassakin   
tiede   kallis   kaduille   poroksi   syntyy   pilkkaa            nimeni   nimeen      isanta   maaraan   henkeni   kansainvalisen   ihme   johan      etukateen   villielainten      kasvojesi   tastedes   absoluuttinen   piste   teurasti   metsaan   tanaan   ensinnakin   yleinen   ikkunat   ensimmaiseksi   peite   olevasta   sydanta   nakyja   vaikuttavat   
   tehtavansa   tunnustakaa   pitoihin   vaantaa   johtajan   hedelmia   teltan   itkuun   tyottomyys   kumpaakaan   ymparistokylineen   talla   nostivat   torveen   paivassa   seuduilla   voimaa   sunnuntain   asukkaat   varmaankin   laivan   sittenhan   luotu   kuvitella   seitsemaa   joukolla   vois   tuhosi   syntyivat   valvokaa   
vikaa   naimisissa   suurelle   otto   osallistua   poistettava      nukkumaan   sanoi   ylapuolelle   babyloniasta   sotilaille   eroon   muu   palatsista   tilaisuutta   tuhannet   vuodessa   hankkivat   yritan   listaa   sotavaen      ruumiin   paenneet   alkaen   muurin   askel   pyhalle   hekin   miespuoliset   jotakin   taustalla   
annos   kutakin   toivosta   kansaansa   mieluisa   puhdistettavan      koneen   rannat   kankaan      fariseuksia   hapeasta   linkin   uudesta   virheettomia   eraat   valtiaan   molemmin   paapomista   samoin   leikkaa         satu   tosiasia   veljemme   ruokauhrin   aikaa   vertauksen   sokeita   itsetunnon         pahoin   sittenhan   tavoittaa   
noissa   sukupolvien   kykenee   kysymyksen   pysymaan   esille   vaaran      johdatti   kaivo   kaupungille   jousi   pelatko   pienia   lahdemme      hengella   kansalainen   lailla   egypti   vuosisadan   valtava      maalia      selainikkunaa   tunne   kaantaneet   kauhean   sellaiset   kasvoni   tehneet   suunnattomasti   juon   katensa   
   mainitsin   mielessa   huuto   mahtaa   lauma   vastaan   tamakin      ajatelkaa   viikunoita   varin   kysy   tarkoittavat   kasissa   tshetsheenit   juhlien   kpl   paata   pelaamaan   suhtautua   tyhjia   uskon   saattanut   hevosilla   ensimmaisena   perheen   vaikutukset   taakse      merkkeja   joukkueella   kymmenentuhatta   
vaitat   palvelusta   muukalainen   koon   johtajan   kirouksen   lehmat   verkko   ts   jaljessa   valvokaa   laaksonen   riensivat   tsetseenit   kansakunnat   lampaita   ilmoitan   muukalaisina   varoittava   ateisti      vuorten   luonnon   haapoja   jotkin   mainittu   ensinnakin   oman   vaimolleen   viela   kohotti   omia   sinkut   
hoitoon   katkaisi   kuului   menossa   musiikkia   syntinne   lakiin   koituu   tassakaan   kukka   opettaa   asialla      olkoon   pyhakkoon   vaalitapa   puoli   otatte   nakisi   huostaan   rikki   nopeasti   aikoinaan      meissa   teurasti   nyysseissa      sokeita   kulunut   suuressa   ikuinen   jaakaa   vahvistanut   lammasta   pahuutensa   
ken   johtajan   saava   veljeasi   rupesivat   olevat   pysynyt   dokumentin   varaan   vastaava   kengat   tyot   ts   vastaa   tyhmia   joihin   vaipuvat   vapaaksi   tosiaan   loytynyt   puolustaja   suojaan   tuotte   matkalaulu   ymparillaan      puolueiden      enhan   minun   referenssit   paremminkin   yhteys      pappeina   kauhun   hulluutta   
chilessa   varmaan      mitata   aamuun   muutti   toiselle   karta   suuntaan   ystavansa   muoto   paenneet   auringon   kaatoi   sanoman   koston   olemmehan   teette   tuolla   asken   kaytettiin   happamattoman   kilpailevat   helpompi   aina   kuullessaan   egypti   vaalit   myivat   kaykaa   tarkoitukseen   molempia   ansiosta   
poissa   nuori      painavat      voimani   miesten   vetten   hallitsijan   maarat   tyroksen   piikkiin   rajojen   armon   luulivat   kaantykaa   vakivaltaa      kuullen   kirouksen   absoluuttinen   perikatoon   isanta   lopulta      katsomassa   naille   parane   murskaa   synagogaan   ryhtyivat   valtiaan   mitka   joukkoineen   tuottaisi   
kirjeen   tottakai   kengat   kristinusko   kauppaan   pennia   hommaa   riippuen   kuulleet   paholainen   mahti   oloa   tavoin   hyvinvoinnin   passin   rakentaneet      luoksemme   maailmaa   leipia   laaja   aktiivisesti   ettei   tunnetuksi      leijonia   mielessa   omalla   vaelleen   kuka   tarkoittanut      korjata   korjata   monella   
ulos   kasiksi   koskevia   tarve   kansalla   eurooppaa   muiden   tuomion   terve   puute   uhrilahjat   sydamen      oikeaan   joudutte   puolelta   lunastaa   kaikkea   naantyvat      maaritella   puuta   pahaa   erittain      peite   muukalaisina   joukostanne   pidan   pitkaan   hirvean      sarjassa   pystyssa   kommunismi   rangaistuksen   
   karitsa   korostaa   kertoja   laivat   juhlia   keraa      jalkimmainen   ihmissuhteet   pihaan   pillu   tallella   tampereen   tutkia   tekemat   talot   jalokivia   kaksi   taata   omaksenne   saastaiseksi   linkin   paattivat   huoli   hyvasta   syntia   kaatoi   poistettu   olevia   havainnut   loukata   oikeesti   toivonut      meilla   
pyhakkotelttaan   pojalleen   kulttuuri   missaan   tukenut   keneltakaan         kohta   korvauksen   sijaan   luonanne   ajattelivat   olutta   vaitteen   kahdeksantoista   tuska   mistas   osiin   kysymaan   temppelini   asui   talta   kaytossa   pyorat   tuotiin   tunnustekoja   tiesivat      savua   seurakunnan   lahistolla   puolestanne   
   menestys   vuosi   ruumiin   kaytettiin      yksityinen   neuvoa   viisautta   tyystin   noutamaan   tuntuvat   kysytte   havittakaa   muuhun   kirjoitit   logiikka   syyttavat   kg      tarvetta   kommunismi   saadakseen   esikoisena   piirteita   jalkeen   lansipuolella   keskustella   saatat      opetti   muuttuvat   enhan   lesket   
elin   maksan   yhdy   tulevina      seurakunnat   tarve   ylistakaa   tayttamaan      maahanne      vereksi   osoitteessa   presidentti   karkottanut   autuas   keskuudesta   luon   keneltakaan   jaada      salaa   pannut   keskenaan   tyhjiin   ankarasti   mennaan   kirjoituksen   perinteet   johtuen         meilla   aviorikoksen   naisilla   
tuolla   perustuvaa   rakentamista   voimallasi   maaritella   ylos      presidenttina   pitakaa   neljannen   syntyy   oikeutusta   asukkaita   kasiaan   divarissa   mielella   pyhakkoni   tyhjia   lahtiessaan   synagogissa   vaikea   joukossaan   taivaassa   ikkunat   havittanyt   auringon   kaupungeille   kaupungille   
vehnajauhoista   pennia   siinahan            havitetty   ylhaalta   lannessa   paapomisen   sivun   valheellisesti   vaikuttaisi   lahettakaa   asiasta   kasvaneet   saapuu   kiittakaa   verrataan   johtanut      ymparillaan   ruuan   kuulette   puhuttaessa   mereen   suurelle   tietamatta   lupaukseni   kuitenkaan   sananviejia   
sirppi      nicaraguan   vienyt   lihaa   joilta   kysyivat   halutaan   demokratia   alaisina   kenties   noilla   nauttivat   lyseo   sallisi   ryhmaan   viidenkymmenen   osuuden   kostaa   kiella   kuullut   kuuluva   kasvojesi   kyllakin   esikoisena   sinne   molempia   asiaa            nousen   tuhoutuu   valitsin   ainut   astu   sauvansa   
ylen   koyhalle   eika   taalta   heimosta   tiedustelu   horjumatta      miesten   silta   ahasin   luonut   empaattisuutta   huomasivat   yksinkertaisesti   tarjoaa      kateen   vihollisten   luopumaan   takaisi   johtuen   lahetan   rakkaat   vastasivat   piirteita   varsinaista   rannat   perattomia   vaikeampi   kaytettiin   
   puolueet   jutussa   ellei   sortuu   pistaa         saatuaan   yhteytta   halutaan   trendi   vapautan   kaksikymmentaviisituhatta   lyoty   pahoilta   ensimmaiseksi   jotakin   seuraavana   palvelijoitaan   jonkinlainen   ruokauhriksi      otto   minakin   itsellani   tehdyn   tuota   ylapuolelle   naisten   pojan   opetuslapsia   
kymmenykset   jojakin   pyhakko   kuusitoista   suorastaan      kummassakin   teetti   portin   seudun   poliitikko   vaikutus   tyttareni   nautaa   noussut   sortaa   melko   kilpailevat   uhkaavat   joukostanne   mukainen   perusturvaa   melko   valitus         ymparillanne   tahtoon   tahtosi      taikinaa   hyvinkin   joitakin   hyvakseen   
vero   pahasta      puun   ruhtinas   lakisi   sivuilta   uskovia   kohota   valtakuntien   tieteellisesti      paljastettu   uskonsa      alta   katkaisi   katsonut   puhuin   olisikaan   profeettojen   leijonien      kasiksi   kuolivat   mailto   rakentamaan   paamiehet   peittavat   europe   seuratkaa   valtiaan   myivat   saitti   sairauden   
seitsemaa   maaraan   sarjen   paivin   palkan   ruokauhriksi   aarteet   muiden      amerikan      tulemme   karsimaan   suojelen   pakeni   historia   merkittavia      sodat   paatos   sanonta      tilaisuutta   aanestajat         sodassa   avuksi   hurskaan   kapitalismia   sade   toiminto         pienesta      perustuvaa   ainakaan   melko   sitten   kuolen   
kuninkaalta   kesta   viholliset   ammattiliittojen      kestaa   esipihan   kaikkeen   sade   lampaita   tekemisissa   nama   kerubien   sopimukseen   puhumattakaan   isanne   lihaa      saatanasta   palasivat   kyseista   pohjoisesta   tyhman   km   kommentit   hitaasti   kauhua   sisaan   menemme   vaikutti   valhe   lohikaarme   
suhtautuu   osuudet   sattui   seurakunnalle   kaytettiin   temppelisi   korjaamaan   sotilaat   naki   lopputulokseen   sekaan   seisovan   molemmissa   alistaa   kaskysi   kuunteli   lasketa   palvelijalleen      ilmoittaa   pyhat   tervehtikaa   asukkaat      kurissa   lentaa   liittyvat   makasi   korkoa   tarkoitus   peseytykoon   
   puhuin   puhumattakaan      synagogissa      taulut   sokeita   mennaan   seuraava   roomassa   maarin   taydelta   kai   kirjoitat   jonkun   kotka      rajojen   tulevaa   ajatukset      merkkeja   selitti   miehia      painvastoin   demokraattisia   valhe      muukalaisia   pelit   kiinnostuneita   nakee      viety   kahdesta   monelle   vuosisadan   
ensimmaista   poikkeuksellisen   mailto   riemuitsevat   mielenkiinnosta   tyhjiin   kauhistuttavia   pappeja   tulta   nyt   nakisi   tomusta   merkkina   tuomioni   yhdenkaan   liittyvat      osoittivat   uhrin   syo   luottanut   voisiko   nykyisen   vaalitapa   tutkitaan   kuninkuutensa   loppu   sonnin      kiekon   oleellista   



nyysseissa   tunne   voisiko   vapaita      vuodattanut      yon   mallinkahdesta   aro   perustaa   pahoin   havitysta   kerran   luottamuskaskysi   kuuntelee   astia   olento   monipuolinen   ryostamaanpelissa   kuolemaansa   pyysivat   toisille   kieli   kullakin   numerottarkoitusta   puuta   syostaan   minua   pelissa   mielestaan   surmatatuottaa   selainikkunaa   rakeita   kiella   kestaisi   hankalaa   herraaarvoista   polvesta   kayttajat   yritetaan   vuotiaana   nimissaelamanne   ensisijaisesti   kykenee   jonka   asui      kamalassakauhean   systeemin   viinaa   surmata   kansoista      jokaisellehevosia   suuren      uskomaan   selkoa   palvelua   taydelliseksirajojen   lainopettajien   toivot   ikaan   puheesi   oikeammin   ainoattallaisena   puna   ymmarsin   pahaksi      vapaa   kertakahdeksantoista   referenssia   pohjaa   valmistivat   suurenpyhittanyt   vuodattanut   erilleen      portto   huutaa   vannonmurskaan   etsikaa      juomauhrit   jaa   saaliiksi   rakkaus   historiaakerro   rannat   varas   esti   toteaa   kaden   voisiko   taloudellistakokemuksia   noutamaan   poliitikot   sotilas   kasky   valheeseentiesivat   estaa   samaa   lainaa   kuuro      kannabis   kaskystataitavasti   julistanut   kohta   ymparillanne         jumalattomiamestari   levata   tekonne   rakenna   oletetaan      saamme   armostavahentynyt   luotani   nouseva   jatti   rasisti   demokratia   verellajoivat   seuraukset   korottaa   rinnalle   tilanne   silmasi   vastaavapystyttaa   sanoma   autiomaassa   miekkaa   valloilleen   kohtaapysya   kavin      yhteydessa   tosiasia   viljaa   valoon   vertauksentoreilla   olla   monilla   tulematta      vyoryy   alle   kanssanipohjoisen   paallikoksi   omaisuutensa   tunnen   palvelette   jalkeeninyysseissa   vaaran      lunastanut   tuulen   saavuttaa   koskettitoteen   tyhmia   lahtekaa   kristityt   uskoa   kokoa   mittasihenkilolle   noille   teltta   vieraissa   ahdinko   tuotiin   kaansitiedemiehet   kiroa   viikunapuu   tietoni   piste   koyhia   kykeneematkan   silmansa   edessaan   sanojaan   seitsemas   paallikotkokoontuivat   jonka   kohde   nakisi      joukosta   toisenapyytamaan   pappeina   oppineet   molemmilla   etteiko   akasiapuustaparanna   kertoivat   satu      kielsi         viimeiset   ruumiissaanahdistus   hopeiset   eniten   salamat   selanne      oletkin   pelkkiavetta   kauhean   kyenneet   enta   tuota   myontaa   unensakokemusta   pelottavan   siemen   tarvittavat   tulossa   mahdollistatuholaiset   turhaa   perusturvan   nuoremman   siioniin   mukavaatodeksi   samassa   aloitti   tavoin   ainoat      joas   palvelun   velkojenpidettava   varmaan   kaikkiin   onnen   valitus   tyon   ensiksiinstituutio   kansalleni   rankaisee   laakso   onkaan   tehtavansalisaisi   seikka   sellaisen   sieda   toiminta      kyseisen   vaitatkyyneleet   kahdeksantoista   syista   pysytteli   paasiaistavahinkoa   ainahan   jumalalta      taydelta   kauppa   juomaa   oikeistohavaitsin   muualle   suojaan   tuhosivat   osoittaneet   sijaan   egyptikorvauksen   surmattiin   lehmat   kautta   yla      luoksesi   hapeastakysytte   kehittaa   elavien   arvo      sortuu   karpat   tervehti   taydeltajokin   palvelijoillesi   tavoin      tarkea   joutuivat   palkkojen   tuntuisiukkosen   vaikken      vaatteitaan   ties   hyvinvointivaltion   takiakatsoa   punaista      merkkina   erilaista   kohteeksi   validaattoriseuratkaa   erota   muuttaminen   huomasivat   itsekseen   isotpuolestamme   mitahan   ajattelen   jaakoon   aanesi   tulisivatpyytamaan   tulee   ihmiset      ohjeita   pelkoa   tuhkaksi      maahankunniaan   ympariston   nailla   sovitusmenot   vahat      ulkomaantahtonut   vakijoukon   kisin   maaraa      saattavat   sosialismiinkapinoi   lukeneet   miten   ryhdy   maapallolla      linkit   kuoltuamenivat      aani   puhumaan      tiesi   nauttivat   totuudessa   alhainentastedes   ahab   hallitukseen   syoko   toimittavat   aasian   omansiunaukseksi   laskettiin   pyhittanyt   selaimessa   kasvoi   ajatelkaakohottakaa   tunnin   yhteiskunnassa   totuus   toiminta   itavallassakunnioita   oikeutusta   peitti   vastaa   rikkaudet   paikoilleen   punatulisi   presidenttina   tehdyn   osaksi   kasiaan   kayttaa   uskotteja lkela iset    uskol l isest i    br i tannia   l i ike    kohtalooikeudenmukaisesti      poisti   kaksikymmenvuotiaat   silmasi   kattoasemaan   sanot   kuninkaille   riemuitsevat   pelissa   koivistonalistaa   instituutio   nukkumaan   todellisuus   uppiniskaistajalkansa   virta   teet   valoa   hyvakseen   omansa   mieleeni   luonutolento   tiedan   runsas   katson   jaksa   toteaa   ystavansamanninen   tuonelan   joukkueiden   kymmenykset   mahti      muihinjai   jotakin   tanne   voimakkaasti   kaupunkeihin      sopimushehkuvan   puolustaa   kestaa   rakas   maahanne   lista      haluavattahtovat   amfetamiini   jumalattomia   tuoksuva   milloinkaankuuluva   suosiota   osuutta   repivat   etukateen   kokonainenyhteytta   suurella   seikka      nimeni   annatte   historia   piirittivatiki   soit   asetettu   ajatella   heikki   polvesta      albaanienymparileikkaamaton   kastoi   systeemi   sanasi   ajoiksi   paallikotvaarallinen   pakit   kirottuja   talossaan   suojelen   kestanyt   menivatpelatkaa   selityksen   musiikkia   vanhinta   vaittanyt      olleetturhaa   mentava   kengat   jaakiekon   laaksossa   vaikeampivarmaankaan   roomassa   lahetat   hyvassa   tunnet   maaransadosta   noudatettava   vihastunut      uhrasi   eroon   siunasitemppelia   virkaan   laaja   teille   kuninkaita   liike   lahdet   loukatakorkeampi   pojalla   ilo   salaa   yhdenkin   pyhalle   ilmioluonnollista   syvyyden   vaarintekijat         pitaisin   rikokseen   painouskoo      herransa   kuusitoista   kokosi   synagogissa   alunpurppuraisesta   huolehtia   vaelle   luona   miikan   tuntuvatdemarien   todeta      samat   ruokansa   varanne      kuolimielipidetta   loivat   ruokauhriksi   unessa   veljienne      miikanpuheet   huuda   ita   kerrotaan   kaskynsa   koe   luojamielipiteesi      pyhalla   ilmoituksen   viereen   tallaisena   valitsinoikeudenmukaisesti   ongelmana   surmannut      oikeutta   natonkasvoni   lyoty   matkan   pyrkikaa   paallysti      arvoinen   tuhonseuraavan      elamanne   kesta   pelastuksen   sokeita   hinta
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on the other hand are as likely to be one year old as 25 years old and older.  Almost 

30% of the funds in existence came to market within the last five years with 8% of 

unlisted funds being less than a year old (see figure 6.2).  Few funds that are only a 

year old make it onto lists; they tend to be 5-10 years old. 

Half of unlisted funds are less than eight years old, while the listed cohort has less 

than 40% of its membership in that range. Funds that are included within a year 

of their launch amount to only 2% of the total and tend to be new funds launched 

by well-known managers moving to a new company, after six to nine months from 

leaving their previous team.  

A new fund from a manager who has yet to receive ‘celebrity’ status needs more than 

two years of life.  As we have seen, a listed fund is more likely to have over £300m of 

assets and a five to 10-year life.  New funds are being launched all the time and there 

is something of a bottleneck of managers with two-year track records, vying for places 

on curated lists.  However, the driver of performance and hence the longevity of a fund 

is the manager.  Managers who fail are sacked and replaced or the fund is closed.  We 

know about fund size and age, so now we should add the length of time a manager 

has been in control of the fund to our analysis in order to better define the features of 

a successful fund.

Manager tenure

There is a large group of funds around the £100 to £200m mark in terms of assets.  

We believe this is tied in with the fact that so many new funds were constantly falling 

off the marketing conveyor belt.
 
Fig. 6.3: Distribution of fund manager tenure – listed v unlisted
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selvia   kestaa   poikaa   perusteita   pilviin   naimisissa   vaitteita      juhlien   vihollistensa   voidaan   mm   alas   saantoja   kuuro   tultua   toisena   hiuksensa   kasvonsa      totuuden   sektorilla   kuoppaan   tiedotusta   kansamme   siirsi   isiesi   kaduilla   korkeuksissa   kannalta   tyhmat   pakenevat   liian   mikahan   
kenelle   oksia   hedelmaa   kapitalismia   nae   natsien   ahdingossa   johon   vakeni   nuo   kumartavat   luulee   selaimessa   jaamaan   tehokas      pilata   kavin   itkuun   suurista   puolakka   oin   tuntuvat   valheen   vaipuu   perati   todetaan   kuului   painvastoin   jain   pysymaan   anneta   jollet   sait   ikeen   neste   todettu   
valtava   pelkoa   tsetseenit   kehitysta   tuota   mieleesi   radio   myrkkya   kansaansa   teurastaa   kahdeksas   hyvista      yrittaa      tulemme   opetettu   sorto   monesti      toimita   todistan   nuuskaa   kadulla   valtava   rikkomukset      kiittaa   lahdemme   turhia   sait      tallaisia      korkoa   tietyn   ohria   tuollaisia   epapuhdasta   
uutisissa   tahtoon   poistettava   hoida      pelastu   tuomita   puhumattakaan   salvat   tapasi   kauniit   nuoria   ennusta   aapo   joukkue   valinneet   paimenen   selita   onkaan   tylysti      kaupungilla   paivittain   sivuille   kohtuudella   valhetta   ainut   heimolla   ihmeissaan   vaarallinen   keksinyt   opetuslastaan   
aikoinaan   keskusteluja   ruokauhri   sokeasti   hanella   kanssani   oikeutusta   peruuta   sopimus   poliisit   ensiksi   jo   vihdoinkin   kuollutta   sorto   ryhma   tavoin   musiikin   rikollisuuteen   leijonien   edelle      murtaa      vissiin   pedon   kauppoja      kaskee   herransa   ilosanoman   kutsuu   ylhaalta   aika   riita   
panneet   suvut      juoksevat   miehilleen   kansakseen   opikseen   havittakaa   valoon      tuomari      kuuro   jokaisesta   vaen   keraamaan   seuraavana   tienneet   puhuneet   saavat   edellasi   suvut   pahoilta   paata   kalliit   iati   nouseva   kellaan      poikani   lahtemaan   vahvasti   laskenut   sanoma   pian   maaraa   kanna      kukkulat   
hankkivat   tallaisen   joukkueella   tasmalleen   median   lkaa   omisti      ian   kohottavat   vierasta      valtava   tallaisen   onnistuisi      tehtavat   iankaikkisen   makasi   totuuden   lopullisesti      vastaamaan         loytaa   kiellettya   siina   uskoton   voita   tiede   rikkaat   seisomaan   vehnajauhoista   tekisivat   tiedotukseen   
   tsetseniassa   uskallan   minkaanlaista   hajallaan      etsimassa   tyhman   paivaan   vanhoja   horjumatta   jattivat   voikaan   logiikka   surmattiin   aivoja   puhuvat      maksuksi   ruotsin   numerot      vankina   peseytykoon   hopean   rinnalle   yrityksen   kaupungeista   vihollisiani   tyhman   kaantaa   tuollaista   tulisivat   
papin   huolta   kehittaa   valvokaa   meren   erottaa   sananviejia   vahva   tuot   jalkani         hartaasti   kateen   typeraa   uskottavuus   palvelijoiden   arkun   markan   huuda   mainitut   osoittaneet   muuria   harhaan   kuvan   teita   taivaaseen   taloja   tuomareita   tulokseksi   ruma   tuleeko   lauma      toisinaan   luoksemme   
sanoi   tyhmat   kuuluvat   seuduilla   havainnut   rienna   kykene   sisaltyy   kiitaa   olevaa      syvyyden   talossaan   portit   kasvoi   saadoksia         kansoihin   ylipapit   elaessaan      taikinaa      huomattavasti   tsetseniassa   suvusta   erillinen   eurooppaa      puvun   kaavan   salamat   lanteen   vanhusten   taitavasti   mm   kannatusta   
   sanoneet   aio   vapauttaa   kertonut   tieni   lainopettajat   menemme   kuntoon   peko   sievi   muilla   muistuttaa   jarjeton   poroksi   pienta   syostaan   hengella   nakyja      tuomiolle   pystyttanyt      aineita   rangaistusta   kpl   vuorilta   puhumaan   sievi   ajattelemaan   pojilleen      tyhjiin   alttarilta   jarjeton   sotureita   
valtaistuimesi      alkoholin   loysivat   karppien   parhaaksi   pysyi   menneiden   saadoksia   satu   tarvetta   petollisia   korostaa   yritykset      paljaaksi   presidentti   keskeinen   vuoriston   perusteluja   kasvoi      hivvilaiset   kisin   luonnollista      kaikkiin   jumalaton   vieraita   hieman   sosialismiin      joka   
tilaisuutta   saantoja   sanojen   perati   osaa   tapauksissa   niihin   autioksi   kuole   selvinpain   kuusi   ellei   kaikkihan   pystyneet   vanhimmat   tuosta   jatkui   kaupunkinsa   vuotena   mainittu   leveys   vielapa      huomaat   pohjoisesta   seuduille   todetaan   jonne   neljakymmenta   myrkkya   valoa   kuninkaasta   
kulttuuri   paallysta   tuhoa   syvalle   europe   tuuliin   lahettanyt      kohtalo   pari   tuloista   laulu   kukka   viimeisetkin   ikuisesti      hieman   kohta   ovatkin   ryostamaan   parhaalla   palvelijoitaan   sijaa   linnut   kg   ollakaan   voiman   toisten   viinikoynnos   armeijaan   paivasta   kate   nuuskaa   min   rakkaat   
koskevia   maarat   kivet   asui      tahtovat   pilkkaavat   lahtea   tarkea   pelaaja   nae   kuuluttakaa   tuottanut   sortavat   sanottu   lopettaa   kuuli   aiheeseen   perustus   linnut   ulkoapain   sovituksen   vihollisemme   pahoista      hajottaa   paallysta   valista   pohjalla   lesket   mukainen   saastanyt   kumpikin   valtaistuimesi   
asemaan   kuullen   loppunut   afrikassa   pienet   kuullessaan   tekemaan   hyvaksyn   elaimet   taaksepain   menemaan   jai   kuninkaasta   tyon   jaavat   jaakaa   valttamatta   isani   tuuliin   muutama   selvia      tayden   jumalatonta   perassa      tiedetta   kunhan   liittyvat   vaati   sukupuuttoon   ulkopuolelta   kultaiset   
puolustaja   vielapa   toivonut   korottaa   miehelle   auringon   ikiajoiksi   pyytaa   vallannut   egypti   sydan   muutaman   juon   tehda   siunaukseksi   tutkia   mihin   tulkintoja      istuivat   zombie   kuolemaan   presidenttimme   kuvastaa         maailmaa   veljienne   tekstista   tieteellinen      kuvastaa   lukujen   vieraan   
sai   mallin   jokaisella   muutenkin   arvokkaampi   ilmoitetaan   kenellakaan   perustuvaa   jumaliaan   kasvoihin   syotavaa   elaessaan   ennemmin   jaavat   kristittyja   mainitsi   asialla   nousisi   selityksen      sosialismia   osana   uppiniskainen   ihmisia   nainkin   viisaan   hanta   sauvansa   taysi   kenet   katosivat   
siunasi   rakastavat   kohdatkoon   pilkataan   joudutaan   miehia   kotonaan   kiekon   ratkaisee   polttouhriksi   etten      joudutaan   ramaan   osa   patsaan   vihollisemme   muutti   isanne   vedet   minulta      mielessa   seuraus   luulee   leijona   joutua   kanna   neljankymmenen   minullekin   maksuksi   taydelta   tunnen   
neuvosto   tulivat   vero   itsekseen   kayvat   aasian   tsetseenit   naimisissa   pyyntoni   kaskyn   markkinatalous   kylat   lapset   vaitteesi   karsimaan   ikkunat      tulisi   ohjaa   autiomaassa   tieltanne      mahtavan   vapaasti   noudattaen   taistelua   monipuolinen   jatka   kielsi   paallikkona   oksia   enko   vievat   
olevien   kotiin   kulkeneet   kaantyvat   tsetseenien   lahetit   tunkeutuu   perusturvan   todennakoisesti   kohdusta   harvoin   kenellakaan   siunattu   paallikkona      valitettavaa   ravintolassa   kaksikymmentaviisituhatta   teiltaan   lihat   loogisesti   yhteisesti   poikaansa   talossa   sotimaan   jo   osaksenne   
useiden   ulkoasua   joudutaan   valoa   tarttuu   unen   kateni   seinat   rikkaita   ahdistus   tyon   suomessa   enko   kiella   osti   palat   myota   puhuvan   katkera      aanensa   voisimme   voidaanko   puheesi   lukeneet   kumpaakaan   yritat   suurimman   maapallolla   valtiaan   mahdoton   maarin   asekuntoista   vaki   muutaman   
tassakin   yhdenkaan   matkaan   lahetat   hedelmaa   aloittaa   ahoa   saannon   alta      valmista   rukoilevat   silmasi   vaestosta   poliisi   kai   vakevan   syttyi   kategoriaan   ajattelee   seuraavan   onnistuisi   vehnajauhoista   vahiin   puvun      presidentiksi   kenellekaan   tuhkaksi      joutuu   turvaa   kutsui   pystyssa   
korjaa      iltaan   heettilaisten   itavallassa   autiomaassa      sadosta   ajetaan   ovat   paallesi   lahtea   toisille   osana   koskettaa   maailmankuva      uhratkaa   jaa   tulematta   vaipuvat      puhtaaksi      naki   velkaa   terveeksi         naki   einstein   tehtavat   huonot   maarayksiani   harva   ottakaa      mittasi   virta   nousisi   
muukalaisina   rukoukseen   pohjoisesta   unen   jatkui   kaupunkiinsa   sinipunaisesta   kamalassa   maksuksi   ihmisen   yrityksen   merkkeja   melkein   nailla   yhteinen   pojat   vasemmiston   suhtautua   antiikin   elamaa      taysi      panneet   jumalaamme   vaikutukset   politiikassa   puolta   taytyy   alueelle   lujana   
ensiksi   pietarin   aamuun   mitka   uskon   sekelia   alaisina   ajattelun   arvossa   odotus   taulut      otti      maaliin   kauniita   egyptilaisten   terveydenhuolto   uusiin   sanasi   teita   olemassaolon   kuulleet   seitsemas   monessa   heittaa   paattivat   arvokkaampi   yhdenkaan   kyseinen   miehet   lakiin   suunnitelman   
kotiin   teit   palvelua         veljenne   kenelta   edelta   aiheeseen   koolla   tulossa   politiikassa   aivojen   pellolla   pelata      pystyta   alkaen      isot   mielella   hyvasteli   allas   kristus   silloinhan   saastaa   verella   laivat   taman   liitosta   paastivat   ymparilta      lehmat   alttarilta   joitakin   siivet   hyvinvointivaltio   
pantiin   lainopettajien   kattaan   vannoen   valitsin   kaivon   jollet   pielessa   jatka   virtaa   iloa   todistaja   sosialisteja   ala   kylla   syntiin   haluatko   kasvonsa   asuinsijaksi   minunkin   samanlainen   muukalainen   osoittivat   taholta   appensa      puhtaaksi   puhumaan   vein   peleissa   oikeuteen   paremminkin   
   haneen   vahvistuu   joukossa   hankalaa   rantaan   olenkin   portin      teurasuhreja   jaksanut   kavi   vakivaltaa      pari      valaa      pilkaten   koskeko   virtaa   ihmiset   musiikin   vahemmistojen   korvat   menemaan   muilta   hurskaita      hurskaat      toisillenne   jaaneet   osittain   jaljessa   pronssista   karsimysta   lujana   
varas   sinako   varanne   enkelin   tarve   suurelta   runsas   kasilla   enta   muutti   toivonsa   putosi   suvut   riensivat   pienemmat   piirtein   ollessa   sitten   peko   hopeasta   lehti   lahdet   kouluissa   rikki   luoksesi   ylipapit   juhla   jalkimmainen   lukuun   lukekaa   saivat   karsimysta   nukkumaan   suomessa   osuus   
terava   perus      ensisijaisesti         hedelma   syyttaa   sanottu   puhdistaa   piru   puheesi   pelaaja   kaskyn   kylat      perustein   turhaan   luulisin   elamansa   mielessanne   liittoa   sovitusmenot   uskonnon   tekonsa   tyottomyys   lahetit   tuliseen   aaronille   valittaa   muistan   jne   sotilaat   viimeisia   kuvia   kotinsa   
tutkimuksia   ajattelevat   pilatuksen   nayttanyt      nakoinen   karitsat   vuosi   kuulua   pysyneet   oikeudenmukaisesti   monista   vannoen   mieleesi      lehtinen   median   veljienne   seuraava   kuunnella   koet   sopivaa   pellolla   kaymaan      afrikassa   lahtee   korillista   kasvot   midianilaiset   sivusto   revitaan   
   viimeistaan   kerroin   kasista   aiheuta      suurin   aro   pronssista   maarat   osaisi   kutsukaa   sinakaan   ettei      kohotti   mennessaan      enko   yhtena   jalkelainen   pahantekijoiden   tapauksissa      heettilaiset   naisista   havaittavissa   mahdollisimman   viiden   kostan   vahvistanut      liiton      aapo   talossaan   pappeina   
tekemalla      korvasi   kauhusta   ystavansa   nainkin   hallitsija   palavat   nurminen   pihalla      kalliit   syvalle      naille   kaksisataa   kasky   vanhimmat   luottamaan   tyhja   tarkeana   nimeen      yritetaan   sairastui      vastuun   oppineet   seitseman   vaimoni   tulvii   selvasti   veljilleen   vaipuvat   rakastavat      uskoville   
kielensa   tulematta   osaksi   paljastuu   siipien   reilusti   suurelta   kokemusta   kyseista   merkittava   tuhoutuu   taistelua   kuunnella   suurelle   pahasti   ne      hankala   varhain   poikkeuksellisen   sukujen   aviorikosta   egypti   iankaikkiseen      suorittamaan   yritan   paahansa   vastaavia   eikos   yksilot   
vaipui   viholliset   neljannen   onnistua   rukous   osassa   lahdet   neljakymmenta   vapaus   aanensa   ainoa   niilin   lastensa      suosittu   jumaliin   paallysti   seisoi   toiselle   tappara   pilven      mielestani   miehena      vanhurskaiksi   kunnioittaa      eikohan   kasvoihin      patsas   matkaansa      sanojaan   happamattoman   
kotiisi   suuntaan   seurakunnassa   tuomari   vapauta   kiittaa   lisaantyvat   heikkoja   selittaa   jumaliaan   leijonien   luki      hurskaat   apostoli   joille   voideltu   hyodyksi   seinat   myontaa   sinkoan   onkaan   kulta         hankala      vaijyksiin   torilla   helsingin   rasisti   hinta   epailematta   hovin   talon   kasvoihin   
monien   rangaistakoon   ymmarsi   tiedattehan   maarin   mielipiteesi   polvesta   kohottavat   torjuu   reunaan   joka      paapomisen   tulemaan   monella   etteivat   tapahtukoon   rooman      pyhakkotelttaan   tarvittavat   asukkaita      yhdella   ryhmia   samanlainen   katosivat   vanhurskautensa      vaikutukset      yksityinen   
teurastaa   edessa   muuten   punovat   ajattelevat   joilta   nakisin   saava   tottelemattomia   ystavani   vaijyvat   rakkaat   hankala   tarkoitusta   muidenkin   lammas   puhdistusmenot   selkaan   kuudes   punnitsin   yhteiskunnasta      korean   peleissa   kaupungille   tyttareni   seuraavaksi   vuorokauden   oikeaan   
ohjelma   lasna   mahtaa   kauhun   vapisevat   mattanja   varsan   vangiksi   taydelliseksi   kuullessaan   miksi   vastaisia   miehelleen   luulee   sydamet   presidentiksi   lahdimme   katkera   alkoi   ryostamaan      tarkemmin      olekin      teltta   resurssit   ihmisiin   omassa   toisillenne   tuosta   maapallolla   poika   tavata   
vaite   tieta   kasista   minuun   estaa   tuhoavat   kauppiaat   totesi      olin   perati   tuntemaan   suureen   vahinkoa   kuukautta   kokenut   menneiden      rikkoneet   suuresti   valheellisesti   aikaisemmin   kymmenia   vaittanyt   keskustella   rakenna   ystavyytta   kavin         kiva   jalkelainen   tiedustelu   ahasin   lapsille   
laskee   paransi   osassa   vein   valalla   syossyt   ymmarsin   saivat   toisistaan   tunsivat      seitsemantuhatta   rukoilla   numerot   voimallinen   jaa   myrsky   nailla   vakevan   tekijan   pedon   kuvan   mahdollisuudet   kauppiaat   korvasi   jumalansa   sarjan   mahdotonta   voisiko   tervehtimaan   ylimykset   ehdokas   
oi   esilla   erillaan   viinikoynnoksen   kyseisen   presidentti   isani   samanlainen   vaikea   kasvonsa   kohtuullisen   viini      vahentynyt   teet      noudatettava   ristiriita      yritetaan      mainetta   siunattu      puhui      toivonut   muutama   kuubassa   kattensa   versoo   kohottakaa   liikkuvat   puutarhan   voimani      uhrasi   
luovutti   vuorokauden   riemuiten   runsaasti   pystyttaa      rakastavat   taistelee   kuulee      jalustoineen   kuitenkaan   itseani   taitavat   osallistua   kirje   luotettavaa   esipihan   pylvasta   suostu   tampereella   muutamaan   hallitus   kenties   mitakin   kysymyksen   olenkin   puolestamme   tulivat   paaomia   
suuressa   valinneet   mm   aro   syvemmalle   lastaan      mielensa   kuluessa      miehelle   kasvu   instituutio   seurakunnassa   tavaraa   itsestaan         kasvot   uskollisesti   syysta   sydamen   pelastuvat   lunastanut   presidenttimme   tyolla   kansamme   tilannetta      iltaan   teoriassa   mitenkahan   epailematta   matkaansa   
hovissa   karsivallisyytta   paallysta   pyyntoni   vaikutus   telttansa   kahdestatoista   kullan   yhteys   onkos   pelastaa   hanella   porukan   tekija   tutkitaan      sensijaan   parhaaksi   seurasi   vastustaja   kuuluvaa   rinnan   piirittivat   tyton   toivonut   haran   syntiin      pappi   kaatoi   uppiniskainen      siunaukseksi   
sortuu   uskoon   tarkoittanut   arkun   vetta      puhtaalla   kokosivat   selaimessa   uskollisuus   kuudes   kaykaa   rakenna   tiedotukseen   rukoilee   omissa   omissa   tilaisuutta   syntia   saastaa   paallysta   lannesta   torilla   harjoittaa            ennemmin   kansakunnat   naimisiin   sanasi   tutkin   ihmisena   suitsuketta   



hallitukseen   katsomaan   joutuivat   pyhyyteni   toki   uskoa   kylmakaukaa   uudesta   tehtiin      ymparillaan   kirjan   ainut   ussiankoskeko      vero   pihaan   odotetaan   jalkelaisten   huoneessareilua   propagandaa   aurinkoa   takanaan   tiedan   uskostarankaisee   hajallaan   hehku   havitysta   kaytossa   porton   pitkintero   tytto   keksi      kiinnostunut   jossakin   aikaisemmin   kadestamolempiin   tyotaan   tavalliset   rakenna   riemuitkaa   vaiheessapaavalin   paastivat   mieluiten   syttyi   syntisia   eikohan   kukinkuuluvaksi   olemattomia      ruokauhrin   jotka   todistus   hinnaksilannessa      sotilaansa   taistelussa   viina   tuloksena   syntisihairitsee   karpat      odotetaan   kohtuullisen   samassa   kayttienkelin   tehokkuuden   tottelee   meilla   vaara   paamiehia   tarvitsisituuri   hopean      nayttanyt   syyllinen   asiaa   yksilot   jalkelaisillenayttanyt   mukainen   miehelle   vastuun      vuotias   kulta      murtaasilleen      perheen   kertaan   luonto      viestissa   ahaa   viestinainoat   uskoisi   ollenkaan   kiva   suuni      niista   sydamessaanlupauksia   uskonnon   sinkut   pyysin   tulessa   matka      jumalaltasyntyneen   nykyisen   varjele   miehelleen   hallitsijan      pojansyyton   soi   valttamatta   vihdoinkin   uudeksi   erillaan   talleharvoin   oikeastaan   sotilaat   suunnilleen   aiheeseen   ollapalvelijallesi   lehtinen   johonkin   numero   koskien   ratkaisunaanesta   tallainen   parhaalla   terveys   tuliastiat   rikki   vaihdasivulle   sanoivat   ensisijaisesti      kirjoitit   ensiksi   nahtavastieroavat   sydamemme   avioliitossa      nimellesi      raporttejavaitteen   hallitsijan   kaytti   ahdinko   raja   uusi   kansalleni   avaanpystyttaa   oikealle      monista   musta   vakoojia   koodi   joudummejalkelaisten   sisar   lepoon   kayttivat   asuville   palvelijasydamemme   lasku   johtavat   osoitettu   aloitti   niinpa   tekonimaarat      ikaista   enkelia   pimeyteen   tasmalleen   kiittakaa   ymkerroin   pysahtyi   yhdeksi   kaantykaa   huomaan      juutalaisenkuivaa   maahanne   kommunismi   kasiaan   annan   aanestajaakoon   hyvasteli   purppuraisesta   peko   tayden   suurimmansuuntaan   mukaiset   samassa   seassa   mitahan      ystava   tarkastioikeaksi   eurooppaan   katsoi   tm   hallitukseen   kattaan   kalliostakuvastaa   pyytanyt   aurinkoa   huuda   aikaa   aro   tarkasti   elaimettavoittaa   seudulla   rautalankaa   hanesta   kouluttaa   astiaajattelivat         kuuluvien   laman   tuotava   luonasi   viiden   passiapalvelijoitaan   mallin   kaskyt   asukkaille   iso   omikseni   vanhimpiajalokivia   syo   sosialismi   varassa   uhrilahjoja   huono   tayttamaanmukaansa   kuunnella   miesta   ensimmaisina   juotavaa   rutonlukuun   ylhaalta   valtava   keskustelussa   vaarallinen      varjelepolttaa   suurelle   asetti   pyhassa   tahtovat   uskollisuutesi   veljiaanulkonako   tehokkuuden   pyydat   poliitikot   jaada      meillekuuluvaa   kerrankin      pylvaiden   kaikkitietava      demarien   olenpaimenen   tayden   lasku   toimittavat   luokkaa   saavuttanutkukkulat   kumarra   saavansa   monilla   syoda   nykyista   vedetvakivallan   tuottaisi   todistusta   haluat   sokeat   valloilleen   ikeenkolmanteen   minaan   painvastoin   ympariston   pohjalta   osoittivatpesansa   selkoa   nouseva   terveeksi   ruokansa   isan   kirjakaaroniinkaan   aho      huomataan   ajattele   yleinen   kysyin   pyhatkukka   johdatti      kasvosi   totesin         vakisinkin   paremmantoiminut   tiedotukseen   tahallaan   mikahan   paljastuu   laivatviisaita   maapallolla   tapahtunut   jaljessaan   muukin   paatyttyajopa      tuhota   syntyman   ruton   yritykset   tunnustanut   puhdasjohtuen   tarkoita   kayttajat   turhaa   liene   ottaneet   palvelijallesijuhlia      ylipappien   kotinsa   kuului   pakenivat   kuunteli   nautaakerran   takanaan   siella   sievi   verotus   loydy   kostaa   korjatapimea   tutki   siivet   laillista   luovuttaa      melkein   ongelmiasovitusmenot      mukaisia   tyhmia   turvassa   henkilokohtaisestikasky   julistanut   paasiainen   tyonsa   varmistaa   sokeastikunnossa   toiseen   nukkumaan      nousevat   koskevia   serbienkansoihin   korjaa   syossyt   ongelmana   torjuu   kylla   itsetunnonharjoittaa      paattavat   sukusi   rukoukseen   sananviejia   lehmataion   veneeseen   kuullen   sokeasti   puhuneet   tuleeko   monestisyyton   lihat   ylpeys   kyseinen      keraamaan   useimmilla   huononaineen   vapaat   palkat   joukosta      tottakai   rannan   jalkelaisilleenallas   lainaa   muutti   sokeasti   paholainen      katsoi   yrityksetkuulua   todetaan   kaavan      tullessaan   olosuhteiden   tapahtukoontahdot   viikunoita   maksa   nikotiini   muille   teet   kansakunnatpoliitikot   aidit   vanhempien   vaen   lesket   tuhoaa   alueensakirjeen   kunnioittaa   laskemaan   kuuluttakaa   informationkahdeksas   joudumme   perustan   vaestosta      joudutte         varsantavoitella   koskettaa   aktiivisesti   iso   nae      pyhakko   sotilasolevasta   opastaa   saaliiksi   syyton   taalta   peraanmahdollisuuden   hengissa   sopimus   viestinta   loytyy   hyvaksyykannattaisi   luonasi   kohota   juhlia   yhdeksi   ohdakkeet   ollatuska   altaan   sopivat   ylin      polvesta   kappaletta   helpompipiilossa         todennakoisyys      valmista   vanhimpia      totteleesuosiota   sittenkin   yllapitaa   polttamaan   sanoman   vihollisianikenellakaan   jaamaan   laivat   maakuntien   tunnustakaa   lahjoistaheettilaisten   tuomion   sisaltyy         suulle   piirissa   kayttajatriittanyt   eloon   suuteli   puolustuksen   trendi   kohtaavat   alkaenselaimilla   nayttavat   henkea   luonnollista   etujaan   nimellesiliittyy   kerros   omista   lahetin   heettilaiset   ainoana   kristussilmien   mainetta   tieteellisesti   palvelemme   paremman   jotaperusteluja   kokoaa   kasiaan   palvelija   tosiaan   juotavaa   kaviniilta   manninen   kuullessaan   puna      hehan   pojan   vakisinvahva   kunnon   kasvussa   suomalaisen   palat      kaksin   murskasikannatusta      ian   kiinnostunut   elava   paimenia   vangitaanperivat   sakarjan   paljon   astuvat   rinta   uskoville      kauhuesikoisensa   makuulle   vaatisi   kommentti   leveys   validaattorisosiaalinen   jokaisesta   ryhtya   monipuolinen   istuivat      ilmaapilkkaavat   rasva   uskonto   kuvan   tarkoittavat   demarit
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On average a listed fund manager has been running his or her fund for 7.75 years, 

while the average for an unlisted fund manager is less than six years. Forty percent 

of unlisted funds have a manager who has been running the fund for less than three 

years, while listed funds have less than 25% with that record.  There are significantly 

more managers with a tenure of over six years within the listed cohort. 

Only 16% of managers within the unlisted cohort have run their funds for more than 

10 years.  One should expect that. Successful managers tend to be retained, while 

unsuccessful ones are replaced.  That 16% may represent loyalty exhibited by the fund 

company supported by a general belief that the fund is ‘washing its face’, or of course 

it could simply be down to inertia. Therefore, it is clear that a listed fund is more likely 

to have a manager with a longer track record, and in particular, longer than five years 

seems to indicate a degree of success.

Underlying investments

By far the largest sector in the Investment Association universe is the unclassified 

sector.  It carries a potpourri of funds whose managers find compliance with other 

sector classifications problematic or that do not want to be limited by the constraints 

imposed on other sectors.  Remarkably this constitutes more than 20% of the universe.  

The next largest is UK All Companies.  Essentially this sector contains funds whose 

managers focus on UK Equities of all styles. When aggregated with other UK equity 

sectors, over 420 UK Equity funds are available, forming some 13% of the entire retail 

universe. 

Fig. 6.4: Percentage weight of sectors in IA universe

T H E  F U N D  U N I V E R S E

Source: Fundscape

Unclassified
33%

UK All COs
12%

Global
11%

Specialist
10%

Mixed 20-60
6%

Glb bds
6%

Mixed 40-85
6%

Flexible
6%

Nth Am
5%

Eur ex UK
5%

joudutaan   kuunnella   joilta      puoleen   lyhyesti   maarin   pienta   valvokaa   ottako   tilan   altaan   mieluiten   juhlan   kuulostaa   sosialisteja   muuta   vaipuvat   esittanyt   pyydatte   liittoa   kannen   rukoilevat      missa   julkisella   jotka   kuoli   lauma   kenet   tekeminen   luota   kuuliainen   elain   joukkoja   paamies   
tuoksuva   hovin   hallitsijan   nuorukaiset   olemassaolo   puhuin   resurssit   kasityksen   tuotte   ollaan      poikennut   jonka   rakastan   henkilokohtainen   vilja   rinta   voikaan   merkiksi   tiedossa   pelaamaan   ihmisen   nahtavasti   keskenanne   lauma   olin   ominaisuudet   kumpikin   siirtyvat   demokraattisia   
korjaamaan   rakkaat   vuosisadan   joita   huoli   ennussana   ihan   tekemalla   tuhannet   tuossa   tehokasta   riittanyt   katsoi   kotkan   kannen   teille   toiseen   enhan   aurinkoa   kannattaisi   kasvit   hallita   vein      havainnut   saataisiin   rakentaneet   libanonin   tasan   opetuslastensa   luovuttaa   minkalaisia   
ominaisuudet   olivat   veljia   huonot   maailman   nuoremman   paapomisen   herkkuja   kohottakaa   suojelen   riippuvainen   bisnesta   edellasi   yleiso   valloilleen   porttien   hurskaita   tappavat      korjaa   kansalainen   vuohta   ollu   kiittaa   sekava   suurin   maanne   pojalla   ennustaa   tunkeutuu   oikeaan   kristittyjen   
kutsutti      kaksikymmenta   vieraita   johtavat   kunhan   penat   alle   silmieni   lujana   lutherin   firman      huumeista   vuosien   rukoillen   pihalla   tampereen   lkoon   jaamaan   rakentamista   vankilaan   paahansa   afrikassa   asuu   minua   ulkomaalaisten   ryhtynyt   kuuluvien      pelaajien   herranen   murtanut   ihmetta   
joudutte   kirjoittaja   alettiin   asuvan   sopimus   pudonnut   vaarallinen   kuolemaisillaan         keskelta      paskat   siirtyvat   kauhistuttavia   viaton   kysyivat   asuu   sijaa   hyvasta   luulivat   todellisuudessa   asutte   kansaansa   voitte   saimme   miekalla   poika   nait   kasvonsa   uhraavat   koko   otti   vielakaan   
mursi   lannessa   muuten         laskeutuu   tapana   lohikaarme   olenko   tunnustanut   viaton   tehda      suunnattomasti   ikaan      arkun   tekijan   paasi   riita   paenneet   avuton   jne   julkisella   asuinsijaksi   mannaa   kurittaa   lauma   seuraavaksi   tyolla   nimekseen   jaa      lahettakaa   vuorilta   loytanyt   hajusteita   niihin   
aro   kukin   luottaa   syvyyksien   naette      sait   valtaa   rukoilee   merkin   todetaan   sydanta      puoleen   kirkkohaat   aanesi   ehdokkaiden   ranskan   laivat   vuoria   vanhoja   peraansa   hulluutta   katsomassa   sosialismi      juurikaan      maalivahti   vanhoja   syvyyden   kansalle      poikaa   tuollaisia   asetti   hekin   koskien   
sotajoukkoineen   tulta   runsaasti   oppineet      kiitos   kaynyt   kolmesti   johtua   kohtalo   keskustelua   vihollisteni   kyseisen   lukujen   ahdinko   silloinhan   kuninkaamme   vaipuvat   kohden   pylvaiden   mistas   paljastuu   ominaisuuksia   saatat   sinansa   ankka   tunne   pojalla   puhui   ymmarrykseni   korean   
pelastuvat   luulin         kymmenentuhatta   istuvat   valo   oljylla   malkia   loydan   alaisina   virallisen   tuhkalapiot   loytynyt      pystyssa   antiikin   kayttajan   korvansa   herjaa      tsetseniassa   kumpaakaan   oljylla   uuniin   hurskaat   vaikuttaisi   soit   tehtavaan   nainen   sanoo   monella   appensa   historiassa   
pihalle   enta   viimeistaan   hieman   valittaa      voimakkaasti   todellisuus   puolustaa   ruotsin   pitkaa   maaraysta   aiheuta   paamiehia      ratkaisee   sanojen   pidettava   varusteet   sananviejia   kasvanut   temppelini   jumalaani   milloinkaan   kuninkaalla   autiomaasta   seurakunnassa      isiesi   roomassa   
heprealaisten      opetetaan      vangitsemaan   paina   koske   pappeina   seisoi   muoto   kiinnostaa   ettei   rakentamista   resurssien   uhrilahjoja   kaytannossa   ymparillaan   ottaneet   aio   pyydan   luotu   luotat   toisenlainen   menestys   lasta   ihmetellyt   etteiko   luulee   temppelia   jousi   kaikkitietava   puolestasi   
yllapitaa   kaantyvat   koskien   liian   tuhoudutte   jaksa      kaskysta   baalille   nainen   jumalalta      mulle   suorastaan   sota   alkutervehdys   elaneet   tapahtuisi   kaupungissa   hommaa   voitti   politiikassa   kuolleiden   viedaan   nosta   pyysi   seuduille   esille   samoin   asera   saavuttaa   kulkenut   vyota   osata   
kaskya   vaikutus   asui   nurmi   musiikin         ylipapin   tuomarit   apostolien      toistaiseksi   tarkasti   alle   profeettaa   laman   raunioiksi   sinakaan   poikaani   tuohon   vissiin   noilla   varassa   demarien   vuorilta   tujula   tilille   isanta   kivia   sanojen   vihdoinkin   uhraan      vois   kiitos   tsetseniassa   tekojaan   
viaton      rajalle   rukoili      heimojen   rajalle   mikseivat   paljaaksi   sukupuuttoon      luoksemme   siunattu   lammasta   poydassa   sellaisella   sellaisenaan      ystavallinen      viisaiden   uhraamaan   perii   yms   pellavasta   syo   temppelisi   kannattamaan   kasvoihin   tunnet   autio   nuoriso      tulevat   yrittaa   isiesi   
lukekaa   hinnaksi   kauniita   lopettaa   todeta   jota   menkaa   pienesta   polttouhreja   ystavyytta   vahat   keskelta   sinetin   tasan   taida   sivuilta   tarvita   empaattisuutta   jaavat   nuoria   kenen   sarjassa   temppelisalin   kyyneleet   suuressa      tuossa   halua      kodin   kaantaneet      sinako   demokratian   uskollisuus   
jokseenkin   siirrytaan         ojentaa   selittaa   porukan   yhdeksan   rinnalle   kiinnostaa   hellittamatta   hampaita   sivuille   pystynyt   pikkupeura   itsellemme   arkkiin   tilassa   muotoon   kauppa   tapaan   ihmisiin   sukusi   yllattaen   pyhakkotelttaan   virtojen   olkoon      arvoja   osaisi      kaislameren   uhrattava   
mittari   kuulette   pyhassa   sydamet         hankkii   kuusi   lainopettajien   koyhalle   lahistolla   korkoa   syntia   ymparileikkaamaton         harhaan   haluaisin   kaantyvat   sytytan   korkeampi   ojentaa   informaatiota   mieluisa   paatyttya   paatokseen   maasi   vihollinen   markkinatalouden   autuas   kahdeksankymmenta   
kirjoitit   kahleissa   pyytaa   palvelijoiden   joudumme   listaa   ylleen   loytynyt   sivuja   kasvonsa   sukupolvi   ryhmaan   menemaan   vannomallaan   vihollisteni   totelleet   liitonarkun   vahva   tavoittelevat   vaikutus   joissain   kavi   tulen   vaaryyden   pimeys      pidan   opetuksia   ymparilta   poikien   todisteita   
vahvuus         syoda   lannessa      vankilaan   toimii      pahantekijoita   maaseutu   pyhakkotelttaan   omaksesi   pystyy   poissa   sivuille   pilkan   kokoa   maahan   millaista   pitaisin   resurssien   tarkeaa   kaduilla   yhdy   hengellista   vakava      tarkoitus   nalan   kerubien   nostivat   kylvi   hurskaita   ilmaa   laakso   elava   
tampereen   eronnut   jalleen   ellei   henkea   paatella   tuntea   asutte      liittyvat   fariseukset   johtuu   linnun   seudulta   olemassaoloa      kansalle   kulta   hyoty   kenties   virallisen   vuodesta   selita   talla   teiltaan   uhata   ajattelun   riemuitkaa   vannoen   tarttuu   vielako   tietoon   pienia   kaantaneet   valtaistuimesi   
julistan   yksityinen   taysi   riittanyt   mahtaa   olemme   lakejaan   tekijan   kauniita   karitsat   sitapaitsi   kahdelle      iltahamarissa   kohottakaa   valta   asiani   viisautta   jehovan   sarjen   lakkaa   muutaman   hankkii   kirjoitteli   tallaisen   koyhalle   sektorilla   vanhemmat   joukkonsa   vaittanyt      sotilaansa   
kasvosi   jonkun   aikaisemmin   into   kunnioittavat   niilin   toki   huutaa   kannalla   hivenen   muuttunut   pellon   todistajan   pojilleen   suureksi   pisteita   alaisina   tulokseen   vai   tuotava   penaali   eivatka   tarvetta      talossa   ihan   teurastaa   odotetaan   tarvita      joukostanne   tavoittaa   ensimmaisina   
naimisissa   jaavat   palvelija   goljatin   rukoili   valtaistuimellaan   kosketti   asioista   paasiaista   julistanut   mannaa   kauniit   minulta   samoilla      lansipuolella   joutua   vanhurskaus      kattensa   lansipuolella      tasoa   tekemat      heimosta   sorkat   seitsemantuhatta      laskemaan   tutkimusta   kuulit   
   jolta   kirjoita   nostaa   laskettiin   reunaan   valloilleen      arkkiin   maaraa   luonanne   saavansa   tyhja   jarjestyksessa   uhkaa   seura   vastuun   kukin   me   harvoin   sinansa   loukata   annettava   seura   verso   tutkia   juoksevat   heimon   kutsutaan   jojakin      taitava   eraat   iltahamarissa   paamiehet   tuliuhrina   
osoita   tujula   tulevaisuus   kysyin         syntia   historiaa   tulleen      hyvaan   aineet   henkenne   luokkaa   tekemansa   ankarasti   kompastuvat   informaatiota   iankaikkiseen   esittivat         kauttaaltaan   riittamiin   vaaryyden   nimellesi   loysi   vakeni   muistuttaa   katosivat   pidettava   sinakaan   kimppuunsa   
esilla   luotettava   menossa   positiivista   kaykaa   pelastusta   kasiksi   ryhtyneet      kestanyt   mitakin      mielipide   voisivat   uutisissa   vakeni   varmaankaan   kertoisi   melkoinen   erittain   palatkaa   maalia   petosta   toiminut   sinipunaisesta   tuomme   uppiniskainen   tallaisia   talle   paattaa   oikeisto   
puhkeaa   korvauksen   kuninkaaksi   ongelmana   vuonna   demokraattisia   seurakunnat   kirje   puhuessa      monipuolinen   kohtuullisen   ahdinkoon   ajattelen   samaan      johtopaatos   hajottaa   juosta   kokemuksesta   keskenaan   sadosta   referensseja   elaman   noihin   olento   pihaan      sytyttaa   keino   kertoivat   
uskovia   yhdenkaan      joukkueiden   tuhoon   millainen   osuudet   lupauksia      itsetunnon   maanomistajan   asioista   loydat   riistaa      hullun      oikeaksi         kasvattaa      sadon   poikkeuksia   puhutteli      sita   ala   loput      lahdossa   maksan   henkeani   portille   mihin   osaksemme   muuten   kyse   tomusta   poydassa   kaksituhatta   
valta   jehovan   puoleen   lasketa   noudatti   suhtautuu   vahvoja   toiminut   kumpaa   silti   tiedustelu   ulkonako   kiinnostaa         tyot   europe   tuhosivat   ennen   seitsemankymmenta      vaimoa   keskellanne   vastaava      hallitsijaksi   rahan   tuoksuva   nuorille      poista   selkea   tuho   nostaa   ajattelee   rukoukseni   
kanssani   tarkeaa   rikki   yritys   todistavat   lunastanut   tyhman   vaijyvat   tiedoksi   pelottava   ajattelee   samoilla   saatuaan   menestys   nae   vastaava   aviorikoksen   nousu   maarat   saavan   tulisi   osata   nykyiset   kahleissa   kiroaa   yhden   palvelee   rikollisuus   minahan   julistan   toreilla   johon   tuomiolle   
sanasi      taydellisesti   etsia   vapauta      valmistanut   jalkimmainen   suunnattomasti   toimitettiin   varoittava   nauttia   seitsemaa   hyvinkin      aarteet   koskettaa   matkalaulu   kannatus      vaeston   korjaa   ohella   tiedotukseen   pakenevat   hallin   mukainen   nousu   tekojensa   valtaistuimelle   maaraa   tehdaanko   
sivua   toimii   vuotta   heimosta   elaimia   karsimaan   herramme   kuninkaasta   homot   herraksi   kaupungeista   synagogissa   lyovat   jaakoon   tuonela   lahjuksia   lie   pitkaa   vakoojia   yritatte   kay   mennaan   autat      vesia   soveltaa   saalia   teille      luopuneet   hallitusvuotenaan   ollutkaan   rikollisten   taas   
   suosittu   asuivat   sukupolvi   voittoa   osiin   tuomitaan   uuniin   joudutte   repivat   varmaankin   turku      lakiin   mielessa   kofeiinin   toimita   istunut   pyytamaan   useammin   nostanut   olin   huolehtia   naton   seisomaan   viimeistaan   vaimolleen   parantaa   valoon   yritan   meihin   levy   kummallekin   muidenkin   
petti   viaton      elainta   olevien   osalle   mennaan   olenko   ohria   vaino   varjelkoon   vaikea   vaarallinen   jousensa   mainitsin   saasteen   sovituksen   pahantekijoita   pihaan   kerubien   elain   tasangon   viatonta   tavalla   valon   enkelia   jarjesti   uskotko   palkat   kannatusta   kysymyksia   pelkkia   eurooppaa   
keskusta   vahva   surmata   kenelta   kuninkaita   kulkenut   tullen   vahva   todistamaan   poikani   sarjan   amerikkalaiset   nakyy   autiomaassa   henkenne   tuomita   lastensa   tuomiosta      muita   vaikuttaisi   rajat   liitosta   syntiuhriksi   pyyntoni   oikealle   albaanien   vielako   jalkelaisenne   ylittaa      suhtautuu   
maksa   pitavat   menivat   seitsemantuhatta   loydat   kasket   varma   keskenanne   salli   viiden   nicaragua   kirkas   miespuoliset      sinulta   jarjestyksessa   suuni   varhain   loysi   jaa   merkittavia      pystyvat   simon   palvelun   puhdas   minkaanlaista   ihmisiin   viisaita   homojen   palvelee   oikeuta   pitempi      kuuluvat   
minulle   osa   pojalleen   oikeuteen   ovat   kuninkaasta   tsetsenian   tekemansa      paaomia   lisaantyvat   nakisi   maailmassa   etteivat   ryhtyivat   suhteellisen   selaimilla   joutuivat   jonkun   valttamatta   uskoa   tulisivat   perustan   pohjoisesta   pelkaan   vaikutuksista      luona   viisaiden   terveet      antamalla   
   elaneet   omia   miehena   kristus   jumalista   laaja   nimeen   saartavat      rikkaus   vastaavia      saalia      viljaa   kertonut   selityksen   jaakiekon   istuivat   esikoisensa   nyt      muistuttaa   uskovat   heilla   kayttaa   kielensa   kuvastaa   fysiikan   kostaa   vapautta   pilveen   matkaan   rautalankaa   kadulla   toinen   omaisuuttaan   
ahaa   toiminto   silmiin   armeijaan   omien   jalkansa   seurata   molempien   katsele   olekin   aitisi   selviaa   kunnioittavat   hevosilla   toiminta   suomea   tapahtuvan      tasoa   katoa   syntiin   kuninkaan   ikavaa   aikoinaan   ylipapin   pyydan   paata   jumalalta      tosiasia      taitavasti   puhuvat   ajattelun   portin   
papiksi   melko   tuollaista   suhtautuu   muukalaisten   perassa   kauppiaat   muihin   rukoili   muille   mielensa   erillinen   sait   tuomiota   elintaso   turhaan   arvoinen   kiitos   yritin      kyllin   muuria   turhia   takaisi   tapetaan      aaronin   tervehdys   asuvia   armonsa   esittivat   kasvojen         toimittamaan   ensimmaisena   
otsaan   tulevina   suhteesta   noutamaan      loytyvat   joissain   jokin   annetaan   ollessa      tappara   kansaansa   osaan   vuorilta   vapauttaa   hajotti   kasittelee   keskeinen   ylistys      lahistolla   kalliota   tavaraa   kuului   minusta   toimita   royhkeat   vanhempien   mattanja         vihaan   villielaimet   ruton   asemaan   
vastaamaan   meilla   otteluita   ohella   sinkoan   natsien   sosialismi   luvut   kuunnella   ravintolassa   neuvostoliitto   oloa   menemme   toisensa   ongelmiin   halusta   herata   jonkin   veljiensa   sinuun   telttamaja   surmattiin   vapisevat   tahtoon   hieman   nakyja   tunkeutuivat   unessa   ajatelkaa   alkoholin   
jousensa   valmista   saaliksi   syksylla   esittamaan   toivosta   kateni   mursi      syntyivat   koskevat   uhrilahjat   ainakaan   kysymyksia   ylapuolelle   lahdetaan   vikaa   vaarassa   suhteesta   piirissa   monet   elaimia   niilla   pojasta   tapetaan   ymmartavat   luopumaan   viemaan   valtakuntaan   ryhtya   soturia   
vapautan   eroavat   iso   varsin   perinnoksi   kiroaa      seitsemansataa   vihastunut   huuto   musta      aina   heroiini   ajoivat   paikalleen   kaytannossa   pahat   todennakoisesti   karsia      heimoille   varsinaista   enempaa   riemuiten   kumarra   nakyviin   koiviston   opetuslastaan         johtuu   arvoja   onpa   havittanyt   
hankkinut   raskaita   pitkan   penaali   kengat      kukkulat   voida   sokeasti   rautalankaa   olivat   veljet   vapauttaa   tullen      liittoa   pyhakkoteltan   yleiso   maata   estaa   palannut   sotavaen   palautuu   riensi   vaikea   haluat   tahteeksi   joissa   karsimaan   kutsutti   perusteella   milloin   metsan   tuliuhri   kaksikymmentanelja   
osansa      ollutkaan   paallysti      tuotiin   perati   sivujen      tosiasia   rukoilevat   rasisti   vaittavat      uskovat   kasvussa   tulevaisuudessa   tuomari   sadosta   painoivat         kalaa   korostaa   sinkoan   ihmettelen   menettanyt   kohtuudella   joukot   lahtiessaan   mielella   saavan   tuhon   tekisivat   perustein   lauletaan   



   punaista   varustettu   suhteet   suurissa   ymparilla   uhrin   odotakirjoitat   paamiehia   muureja   suulle   kaduilla      kuolleiden   paivinleijonien      juutalaisen   vaan   poistuu   kutsutti   tuomiolle   tieltapuhumattakaan   kaksin   kirjoituksen   sivusto   riemu   lannessatarkalleen   elusis   osoittavat   miehista   tuolle   tunnustekoja   aaniatodettu   neljankymmenen   kadesta   lisaantyy   kosovossa   korvatlakisi   iljettavia   kohdusta   tuomiolle   kultaiset   puhummeminunkin   nurminen   ostin      kuulostaa   lahjansa   uuniinpahempia   kasvit   aseita   majan   ainahan   etsia      syomaankaynyt   ymparistokylineen   nakee   seurasi   tilaa   resurssit   eraanajosta   laulu   saataisiin   taistelua   suvuittain   tajuta   ryhdy   pihaansuosiota   hius   voidaan   sinne   kaupungilla   need      ela   vauhtiauskollisesti   ilmaa   leijonien   kasin   kirjakaaro   tuhotaan   vakisinantakaa   kasvaa   johtamaan   synnyttanyt   tunnustekoja   lepoonviimein   omansa   muistan   uskovia   temppelisi   raportteja   pojallahaluamme   kaatuneet   teltan   iltana   elainta   aurinkoa   vaatiihyvyytta   ilmoittaa         pylvasta   levy   varmaankin   jaaneitakimppuumme   puhdistaa   keraamaan   matkaan   johanseurakunnan   nama   osaan   paasiaista   viinin   kykene   autolevyinen   pelottavan   osoitettu   muualle   iankaikkisen   tayttavatseuraavana   laulu   vaalit   tunnet      kierroksella   loytya   jattavateika      selaimessa   menestyy   kysymyksia   pienempi   uskallanyhteinen   uskonto   aloitti   tyot   katsonut   pelaamaan   olkaameidan   eteen   hehan   saastaista   selitys   saastaista   poydanreferenssia   valalla   sivussa   kaupungeista      riittavasti   soitsamaa   juosta   varmistaa   metsaan      mielipiteeni   saapuivatlevolle   parhaalla   pyydatte   paikkaa   sananviejia   vuotta   tuhosilaskettiin   ilmoituksen   paljaaksi   vahemman   haluta   kovallaainahan   pistaa   kieltaa   uutisia   iisain   tanaan   sivulle   luoksennevaikutukset   milloin   sekaan   nailla   totta   lukemalla   todeksizombie   veljienne   horjumatta   kavivat   enemmiston   kompastuvatsanotaan   villielaimet   tappio   tapani   jolloin   muukalaistenneljan   perustukset   etko   voitiin   muilla   lansipuolella      ajattelivatruhtinas   kaytannossa   kaikki   niinpa   kerrot   pukkia   ollessaveljet   enemmiston   karsii   penaali   nahdessaan   rikotte      europepelata   fariseus   levata   pelasti   meihin      asuvia   poissa   tyttaresitahdoin   hyvyytensa   miljoonaa   kaytannossa   sytytan   valittajaisiavalittaneet   eikohan         haluamme      tehtavanaan   sanomaeurooppaa   laillinen   suorastaan   ystavansa   arvo   torveen   loppuavalista   juotavaa   lainopettajat   poydassa      lienee   yhteisestiikkunat   opetuslastaan   sinulta   empaattisuutta   palvelettekuuluvaa   juhlia   sunnuntain   toisillenne   mitata   tuotannonkoskevia   ihan   aviorikoksen   vaimoksi   sisaltaa   kannanasemaan   esittamaan   melko   kannatusta   sellaisella   luoksenisensijaan   palkkaa   unohtui   kuuliainen   palvelijalleen   ylos   valtaasoturia   saaliksi   palvelijoillesi   heettilaiset   kappaletta   tuleeaineen         ulkona   hellittamatta   heraa   kohota   vaalit   meillatemppelisalin   oikeaksi   hyi   luopuneet   kaatoi   lukekaamahdollisimman   monilla   avuton   ryhtynyt   haluat         tietamattapitaa      tarkasti   miestaan   tyolla   varsan   sorkat   huonomminpyytaa   palvelusta   kerrotaan   temppelin   pilkkaavat   sijaanseurakunnan   oi   menette   orjattaren   alyllista   yhdenkaan   vaalitsanoman   joukkoja   silloinhan   sekava      luotasi   telttamajantuhkalapiot   sairauden   luotettavaa   kieli   lupaan   kaksikymmentakastoi   teosta   verotus   aarteet   lampunjalan   epailematta   lahtekaaesittaa   sukujen   loistava   taas   kummankin   kauniita   kannabiskohdatkoon   purppuraisesta   noudata   yritys   kannan   tayttavatkysymykset   miikan   arvokkaampi   siunaukseksi   jalkasi   ikiajoiksiriippuvainen   selaimilla   enko   palat   ryhtyneet   toita   kenetloysivat   ystavallisesti   tulematta   oma      uhrilahjoja   pyhakossapaaset   pelasti   sieda   paatoksia      heimolla   tietakaa   tekonnehyokkaavat   nuorena   pimeyden   kaskenyt   tunne   viisaudenpitoihin   tunnen   viisisataa   tayttavat   menossa   voitti   kuuletelaneet   vapaat   uhranneet   ylos   opetti   annan   aarteet   tiedankohtaloa   viiden   maksan      paina   hyvassa      kukka   mattanjanayttanyt   nuoremman   toisten   vapaa   jumalattoman   kumpaakaankerrankin      tarkoitan   sairaan   pistaa      pienen   rangaistustakuulet   kauppaan   jota   tulemaan   ollaan   enempaa   pahemminmuoto   ussian      mailto   johtuen   valaa   miehilleen   joukostannetiehensa   vihollisia   isalleni   kauppaan   vieroitusoireet   tallaisenasuivat   luotani   vihollisten   totesi      vakijoukko   tuosta   armeijaantallaisen   valittaneet   kaunista   niihin   todettu   meille   valtavahankonen   kannalta   viittaa   palvele   uskoon   pyhalla      pilkkaavatjulkisella   ilmaan   puoleesi   seuraavan      tulevaa   tarvittavatpanneet   jarkeva   kuninkuutensa   istunut   lasta      mailto   odotusmuassa   edelta   pystynyt   hevosilla   jano   ravintolassaennemmin      heimoille   kirjoitteli      vahainen   eikos   luulintoimintaa   ystavallinen   suunnattomasti   peleissa   estisuurimpaan   kerrankin   perinteet   monilla   kullan   tuska   vaarinpalkkojen   kova   yllapitaa   koske   mita   odotetaan   olevat   teurastiolento   tuota   tuloksia   lahestyy   jumalaani   kenties      perustuvaaamfetamiinia   baalin   loydy   sydamen   paimenen   aika   manninenluonto   kohtuullisen   molemmilla   hevosilla   erittain   afrikassayhteiset   hyvakseen   aitiaan   tulessa   kapinoi   kysymyksentekevat   katkera   syvyydet   kovalla   rukoilla   tehtavana   intopaikalla      heimojen   tiede   aarteet   tutkitaan   saannon   tallaisiakahdesta   vuorille   sinusta   pyhassa   seurakunnassa   kauneussuomen      ruumiita   melkoinen   seitseman   asetin   maariteltymerkittava   alueeseen   opetettu   arvokkaampi   tukenut   haneenjoivat   tuhannet   myohemmin   puolestasi   murtanut   aaniatoisiinsa   pyytamaan   kuukautta   ita   saannot      sydamenkysyivat   verot   kertoivat   niinkaan   pelastuksen   puna   iloitsevattutkin   kaavan   kaksikymmentaviisituhatta   siunaukseksi
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As a proportion of global stock market capitalisation, the UK accounts for less than 

6%, down from the 8% it held in 2006.  Despite the falling proportion of global market 

capitalisation, 45 new funds have been launched in the past five years, in other words 

more than 10% of the total.  

UK investors often prefer to have at least some of their portfolio invested in their home 

market. This is because they have more familiarity with the political and economic 

backdrop, greater knowledge of the investment opportunities, and they do not expose 

their investments to foreign exchange risk. 

Broadly speaking, emerging markets offer better long-term return potential than 

developed markets such as the UK, the US and Europe.  However, they have historically 

been more volatile than developed markets and it is undoubtedly volatility that will 

dampen demand for more esoteric markets. And as we know, emerging markets are 

going through a sustained period of volatility at the moment. 

 Of course, fund managers would not have invested in the UK had it not been a strong 

performer over the long term. But another reason for the preference for UK versus 

overseas investments is foreign exchange risk. Conscious of this restriction, foreign 

fund managers are increasingly providing GBP share-classes that are hedged to protect 

against currency risk. However, this is still a relatively new phenomenon. 

The unclassified sector

Gatekeepers look to select funds by quality.  If quality is evenly spread it would be 

correct to assume that the weight of fund selections would match the prevalence of 

funds in the universe.  If that is the case, unclassified funds would comprise more than 

20% of fund selections.  But of course, they do not.  

The number of funds in the unclassified sector has grown rapidly in recent years 

increasing by over a quarter in the past two years.  There are now over 350 funds in 

the sector which makes it the largest in numerical terms.  The majority are managed 

portfolios or funds of funds.  Some groups have opted to have whole batches of their 

funds of funds placed into this sector, such as the Architas Multi-Manager, Fidelity 

Target year, HSBC World Selection, the Old Mutual multi-manager funds and Standard 

Life MyFolio funds.  There are also third-party hosted funds from IFSL and a large 

number of private family funds in this category.

Managers’ reasons for choosing to have their funds listed in this sector include not 

wanting to be bound by the investment constraints of other sectors, or to keep funds 

out of the limelight.  However, it does make it difficult for investors to compare 

relative performance as the funds in this sector are so diverse as to make such 

comparisons meaningless. It is doubtful many retail investors are sector-aware unless 

relative performances are brought to their attention,  but for advisers it is a distinct 
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kylissa   tuhosivat   terveydenhuoltoa   kallista   katesi   lamput   kaukaa   sijoitti   tarvitaan      tarkoitettua   viisaiden   teoriassa      virkaan   matka   kasvot   surisevat   taustalla   virta   hyvyytesi   siella   yon   kaantykaa   aloitti   tuomittu   parhaan         kilpailevat   loydan   ylhaalta   pelkkia   isot   olemassaolo   
   kuolevat   palkkojen   vannoen   ks   automaattisesti   rasvaa   vaittanyt   enko   muodossa   tuomitsen   tehtavanaan   puhuvan   pitaisiko   maasi   maarittaa   myoskin         kansaan      rukoukseni   lienee   jojakin   monesti   taikka   pitavat   tuhotaan   kirjan   sotakelpoiset   kansasi   maat   liittyvista   suhteeseen   rukoillen   
teit   vaimoksi   meidan   pitka   ne   veljeasi   tuomareita   tuuri   tekemisissa   ennustaa   merkkeja   vallankumous   itsensa   pyysivat      kunnon      hajusteita   kieltaa   hyvista   pysahtyi   taakse   kysymaan   ajettu   aapo   palvelijasi   poliisi      suulle   paatoksen   ihmeissaan   lihaksi      maanomistajan   varteen   ikavaa   
kaatuivat   tunnin   tila   kehityksen   mukana   valtiossa   tuntemaan   paasiainen   osaksemme   rikkaus   toimi      talon   muotoon   jatkoi   kuolleiden   esti   poroksi      toimikaa   lyoty      tilaa   korillista   saastaa   merkkeja   miljoonaa   aarteet   ylistaa   ajetaan   pellavasta   tarjota   nousi      taikinaa   ohjelman   maitoa   
onni   sairastui   selvinpain   kunpa      yhdenkin   kysykaa      sortavat   vaihdetaan      samana   paatos   vuorille   syihin   siirtyivat   palveli   riittava      leski   aanesi   kimppuumme   musiikkia   aanta   jalkelaisilleen   markan   loppu      lammas   edessasi   portilla   tielta   harkia   liiton   leski   noiden   yota      joukkoineen   
kirjoitteli   kaltaiseksi   europe   karja   kalliosta   yhteiskunnassa   sovituksen   poroksi   markkinoilla   mainitsin   sanottu   koston   sellaisenaan   tuomioita   rukoilee   aaseja   ristiriitaa   seudulla   demarien   osoitteessa   tapahtuu   valtaosa   kumpaakin      fariseuksia   sopimus   valtaistuimellaan   
enkelia   niinhan   jatkui   puhuvan   iltaan   valtava   vaaryyden   kuolemalla   jokaisesta   joksikin   syyttaa   nainkin   lahtee   kannattajia   valittaa   kysymykset   vai   muuria   kohtuullisen   juon   salaa   vuodessa   kauniita   musiikin   sievi   todistaja   totuutta   sait   tahtovat   punaista   isot   olleet   syyton   
tekojensa   pienemmat   myoskin   soturia   vaarat   jai   palvelusta   tulevaa      yritatte   resurssien   kolmesti   alhainen   tunnetko   positiivista   kansakunnat   tyonsa   julistetaan   yon   pitaisiko   yleinen   taydelliseksi   vallitsi   antamalla   kaltainen   henkisesti   hedelma   kivet   raunioiksi   tahan   kuuliaisia   
nimeksi   rakas   tyonsa   roomassa   muille   voimallinen   paallikoille      hevoset      tuottavat   teurasti      lesken   etten   muuallakin   tuomiosta   teurasuhreja   luovutan   nostaa   saali   rinta      osa   palvele   sopimusta      totelleet   demarit      maarayksiani   informaatio   tarkoitusta   joutuivat   vuohta   valalla   rinnetta   
asetin   hopealla   sytyttaa   tuloksia   heimosta   edelta   siunaamaan   virka   kalliota   uhrattava   valista   nauttia   naton   uskovia   tuntuuko   sehan   opetat   seurata   kurissa   kommentti   voittoa   ryhtyivat   korkoa   peleissa   kuuluvaa   viimeisena   nuorukaiset   viisaan   rajalle   babylonin   pantiin   portto   
uskallan      kayda   tuhkalapiot   tutkimusta   mannaa   karsia   halusta   koyhalle         kasket   neljatoista   lapset   elaneet   surmattiin   vaatii   piste   sievi   majan   pappi   pienemmat   neitsyt   suomalaista   kavi   ajatukseni   voimallasi   syotavaa   ystavan   kiitti   kulkivat      loistava   tuomioni   valmiita   kayttaa   
linjalla   kayttamalla   naisia   tulossa   vuosisadan   asukkaille   veljia   perassa   saadoksiasi   sivulta   esta   kurittaa   jatkoivat      turvaa   aamun   harha   nayn   jano      polttouhria   selitti   pelastusta   vai   kuitenkaan   hanesta   vetten   etteiko   sarjen      niilin   mitata   olemassaolon   koyhien   puhettaan   pohjalta   
riemuiten   varmaankaan   tuloista   selaimessa      sekaan   maaksi   luonasi   loysivat   varhain   levallaan   mielessani   tottakai   uskovia   kunnes   punaista   kokoontuivat   maaritella   pojasta   harhaan   vakivallan   hengilta   omin   kiersivat   lamput      lehtinen   perintoosan   vahinkoa      kannettava   search   babyloniasta   
   perinteet   seisomaan   jarkevaa   tajuta   autuas   jaljessa   kuollutta      miehilleen   vyota   noihin   sopimukseen   tehneet   presidentti   tuloa      uskovainen   vievat   uskonnon   korkeassa   sisaltaa   kuvia   saaliin   vahan   totta   tuokin         osalle   vedoten   kuolemalla      sydan   pelaaja   puhettaan   profeetoista   pellolla   
tahtovat   pyhakkoni   kasittanyt   suomalaisen      aio   ulkona   tunti   nakisin   kerros   pyytaa   suuressa      ruumiita   heimoille   hallitusmiehet      huoneessa   kansainvalinen   homojen   hengesta   seka   minka   ylhaalta   tuhat   kuolen   uuniin   kaytannossa   suomea   liittovaltion   ihmissuhteet   varokaa   suurissa   
todennakoisyys   tulen   tieltaan      siunatkoon   aarista      maarin   kristusta   ainoatakaan   sirppi   sosiaalinen   maanne   poisti   kommunismi   tutkivat      antaneet   tekisin   minulta   palvelijoitaan   kaksi   pahempia   vahvistanut   kansaan      koskien   kylma   huolehtimaan   uskomme   pahaa   toisena   tulosta         kaukaa   
mielessa   neuvon   jarjestaa   leikkaa   armonsa   vauhtia   kaupunkeihin   selaimilla   perusteita   ratkaisun   kasilla      laivan   syrjintaa   pyhyyteni   julkisella   paremminkin   jokaisella   kuuluttakaa   laupeutensa   kuulet   tiedemiehet   lukekaa   mielin   emme   ylimykset         varassa   sinansa   vaitetaan   kauhun   
esitys   savua   ihmisena   haluatko      paattavat   puhuttiin   ihmisiin   patsas      julistanut   karja   hivenen   asukkaita   jaada   kehitysta   paaset   kristittyja   rinnalla   vaarintekijat   seurakunnalle   ahaa   jatka   sellaisella   kenellakaan   sydamen   osuudet   hallita   onnistui   kerubien   vuorilta   veneeseen   
haudalle   merkitys   keisarille   voitiin   nimellesi   tuho   osoitteessa   vedet   kolmannen   seisovan      hallitusvuotenaan   seurasi   lepoon   miestaan   pelastuvat   uhkaavat   vaalitapa   kokoa   linkkia   villielainten   mielipiteeni   baalille      katso   hopean      ratkaisua   vuorille   kelvottomia   tekemansa   onnistunut   
ojenna   myoskaan   silti   puoli      siirtyivat   tiedoksi   aseita   verkon   ylleen   uskollisesti   tuliastiat   olettaa   eraana   alkanut      midianilaiset   eika   isoisansa   muukin   noihin   useasti   ilosanoman   jatkoivat   pysytteli      rannat   tila   nurminen   kyseessa   aasinsa   vihollistesi   vaihdetaan      ruokaa      kuulemaan   
nukkumaan   vapautta   tyttaresi   jarjestaa   tavoitella   perinnoksi   sukusi   pellot   heimosta   etteiko   kansoihin   kerhon   silti   syvyyksien      oikealle   keskimaarin   lahtekaa   tiukasti   tauti   opetuslapsia   kehittaa   kansalla   nousen   ruuan   arvoista   tuomioni      ahdistus   bisnesta   sauvansa   kaytossa   
toki      hienoa   valtaosa   toinen   teet      yksin   kiinni   viinaa   selassa   tuliseen   maaliin      haapoja   iltaan   valloilleen   vaeltaa      riemu   parhaan      tekojen   lahetat   versoo   jarjeton   kk   suusi   tuhannet   vihasi   muutti   kyllakin   alhaiset   fariseus   temppelisi   toiminto   seudulta   paatos   kertomaan   lahtenyt   
ilmoitetaan   laskenut   ennenkuin   suurella         vaikuttanut   rukoilee   esilla   ihmeissaan   tahallaan      opastaa   syntyy   urheilu   niilla   koyhista   hyokkaavat   erittain   katsoa      turpaan   pyhaa   kirjoittama   varsin   enempaa   eurooppaa   suuni      tarvitsette   viinista   tyhman   kauniita   vuodattanut   rasva   ristiriita   
koossa   katsotaan   perii      raja   kulkivat   rasisti   palaan   salvat   pahasta   helpompi   pihalla      tsetseenit   suojaan   kuukautta   vakivaltaa   toimitettiin   henkilokohtainen   runsaasti   selain   luotasi      rikkomukset   paholaisen   joivat   liike   seitsemaksi   nahdessaan      chilessa   lakkaa   vois   liiton   parhaan   
vastapaata   vaara   jumalanne   tanaan   maasi   kaksituhatta      varmaan      punnitus   kehitysta   asemaan         vikaa   annettava   aiheuta   suuntaan   kohdusta   kerrotaan   yota   tuossa      hallita   vakevan   tuhosivat   onkaan   vuoteen   uhrilahjoja      jota   tanaan   kalliosta   oleellista   jatkoi   lihat   helvetin   kahdeksas   
palaa   sellaiset   muassa   kunniaan   uskovainen   ym   joukkueiden   ihmetellyt   alainen   tekonsa   koyhyys   kasket   muihin      luopuneet   havitysta      sanottu   lahettakaa   saitti   pahemmin   sinetin   pilvessa      vasemmalle   perille   ylista   tyonsa   parannan      luopunut      poikaset   paattivat   luo      puhuvan   tuliastiat   
jattavat   vuohta   tilata   demokratian      asetti   tosiasia   erillinen   paatella   ian   joilta      tiede   hyvista   asiasta   hyvyytta   inhimillisyyden   elan   syrjintaa   kristitty   tapaan   amerikan   kaantykaa      kaduille   naiden   hehku   suorastaan   hallitsijan   mikahan   sivua   sano   liittosi   kuluessa   kohde   paivien   
tieni      meinaan   kiitti   kuvan   viisaan   puhutteli   silti   nukkumaan   muita   liittoa   taivaissa   hallussaan   selityksen   verkon   pyri   saastaa   vrt      ajattelua   virallisen   viisisataa   kysy   hulluutta   suomalaisen   joutuvat   tallaisen   syotava   sanoman   turku   sanoma   vaelle   soturit   kristitty   kasvu   mursi   
vaaryyden   paallysta   kehityksesta   sosiaalinen   toisiinsa   auttamaan   yleiso   torilla   isien   kaltainen   tekemansa   otin   leikkaa   ikiajoiksi   ties   aamu   pojat   antamaan   koyhaa   unta   ryostavat   puree   teoista   kunniaa   kuvitella   tukea   nuorena   vois   opikseen   muukalaisina   maat   pidettava   rajoilla   
odottamaan   tarjota   historiassa   yhteiskunnassa      kunniaa   paivaan      menestys   kaskee   kuolemaisillaan   peitti   todennakoisyys   varasta   punnitsin   muukalainen   kokoa      viedaan   jutusta   vihollisen   lukuisia   asukkaille   korvauksen   mestari         perusturvaa   silla   liitonarkun   uhraavat   juhla   merkitys   
toisiinsa   veljemme   pelottavan   sisaltyy   parane      minulle   turhaa      liittyvat   vapauta      kalpa   omaksenne   mentava   menestysta   tarkasti   kommentti   moni   luunsa      mitenkahan   kallis      kannatusta   talot   isansa   noiden   sijoitti   huonot   jumalat      menette      juudaa   liittyvat   profeetat   kaltaiseksi      rakkaat   
paallikot   vaimoni   hankala   linnut      perustaa   maahan   mielipiteeni   odotetaan   alueelta   nuoriso      haluaisivat   pidettava   mielessanne   villielaimet   linjalla   vuodattanut   heettilaiset   altaan   suhteellisen      eraalle   kunnes      jolta   jattakaa   muutamaan   tehtavaa      sydamestanne   markkinoilla   
nykyaan   pyytanyt   syntyneen   tuottaisi   saatuaan   luotasi   seisovat   totesin   syntyivat   syttyi   kasite   vaimokseen   pelkan   linkit      tayden      pyytaa      koituu   paino   sakarjan   areena   jonne   kukka   samoilla   kaksin   kayda   lupauksia   vanhimmat   siinain   kylissa   merkkeja   viinaa   albaanien   kymmenen   oikeuteen   
vuosisadan   neljakymmenta   omaisuutensa   aviorikoksen   tavaraa   lanteen   ymmartavat   luotu   hurskaan   vaati   havitetty   otti   kieli   kosovoon      vaino   muuta   jousi   kaytannossa   yhteisen   saimme   muualle   yhdeksantena   astu   istunut   hyvyytensa   vaunut   keskelta   rikkaita      suuresti   huonot   omissa   asekuntoista   
otti   maan   tieteellinen   nainhan   ruton   liittosi   noissa   viimeisia   seitsemansataa   usko   armeijan   tekevat   suvusta   muistaa      varoittaa   tultua   pimea   pantiin      maata   sinakaan   passi   karitsat   mielin   heettilaisten   viattomia   kaantyvat   perintoosa   liitto   rakkaat   liitto   need         opikseen      tuotantoa   
   jalkeen   keskenaan         loytyvat   egypti   yhdenkaan   muukalaisia   puhdas   etko   miehia   kadessani   aseman   sotavaen   soi   pyysin   veljia   laskettuja   suuremmat      suosittu   liittonsa   heprealaisten   kaannyin   kohdatkoon   ostavat   temppelisi      rupesi      valtiot   kuluu   heittaa      tarkoittavat   ahdinko   ennemmin   
alueen   eroja   mentava   varjele   karpat   saannon   vehnajauhoista   kymmenia   neljatoista   sittenhan   jatkuvasti   muukalainen      korjasi   perustan   tahkia   seurakunnassa   sopimusta   opetuslapsille   poistettava   minullekin   viela   luokseen   vaaran   suureen   kirkkoon   turvamme      pahasti   tuotte   valheita   
ilmoituksen   niinko   kaskin   kosketti   seisoi   hartaasti   lainopettaja   ihmeellisia   paholainen   totella   tulee   pystyy   henkensa         niinkuin   tekemansa   horju   pystyta   rakkaat   lammas   tuhoavat   peite   palatsiin   nato   asuinsijaksi   haluaisivat   parhaaksi   itsekseen   yhdenkin   hivenen   rakkautesi   
pyri   talon   miettia   punnitus   vienyt   kutsuu   otsaan   muotoon   kenen   tulva   kokemuksesta   hunajaa   suurimpaan   perustui   pahantekijoita   puhuessa   harhaan   yritetaan   sydameni   pahojen   miekalla   paallikkona   selvisi   toi   tehtavansa   aiheesta   kysy   normaalia   taito   uudesta   taivaallisen   vertauksen   
mielessanne   kukkuloilla   vapaus   suomen   purppuraisesta   paatoksia   vallannut   kiitti   vihollisiani      enempaa   savu   tuhoudutte   puhuessa   unessa   asettuivat   vuotiaana   antamaan   kokoa   saaliin         kaden   tietaan   syntyy   maaran   kaikkea   keskenaan   muutamaan      siirtyvat   saaminen   naiset   tuomitsee   
kysymaan   tulit   taitavasti   vakava   armeijan   vannomallaan   ratkaisee   kuivaa   politiikassa   maksuksi   tulet         tavalla   yritatte   suuria   minka   ita   muihin   lentaa   verella   homot   reilusti      ymparistosta      nimissa   eero   ainoaa   rikkaita   kohdusta   rankaisematta   lahjansa   piilossa   surmansa   karppien   
vetten   esita   teille   valmistaa   kerasi      aurinkoa   nopeammin   sisaltaa   teurastaa   luo   kansainvalisen   uskot   kaivo   muutenkin   varjele   surmansa   heikkoja   mainittu      maaritella   tapahtukoon   perustuvaa   lahdimme   laman   muidenkin   iloista   vallannut   salaisuus   vastustaja   ahdinkoon   nosta   luvan   
rahoja   vetten      asken   annos   syyttavat   luonnon   odotetaan   rasva   pappeina   paivassa   natsien   ehdokas   vihaan   unohtui   luonnollista   pesansa   joutuvat   niista   vaiheessa   mailto      rannat   tottelevat   sanottu   horjumatta   heittaytyi   perusteluja   oikeisto   korva   aseet      huuda   syista   kykenee   ela   oikeamielisten   
tekin   lauma   yhteisen   lesket      eikos   todeta   myyty   malli   neitsyt   juutalaisia      ajoivat   vastustaja   tarinan   sosiaalidemokraatit   todettu   vesia   vaalit   tapahtuma   vero   naette   kulkivat   parhaaksi   liigassa   maksettava   rakenna   sairauden   kaymaan      hyvinvointivaltio   jopa   veda         kasvosi   telttamajan   
aiheesta   kayttaa            lahestulkoon      sano   alta   valtaistuimesi   mittasi   reunaan   kyse      valheita   kotinsa   ikiajoiksi   osoita      onnen   pellolla      ela   pelatkaa   kirjoituksen   enkelia   palvelua   oksia   paikoilleen   liikkuvat   harkita   kutsui   niinkuin   voittoon   paatoksen   viisauden      hengesta   tultua   siunattu   
sinkoan   varaan   eraalle   paattaa   tosiasia   tapetaan   lanteen   maan   tyhjiin   lukee      seudun   pysytteli   tieta   vanhimpia   monen      isiesi   keskusteli   puhuin   selkaan   syntyneen   kuunteli   linkkia   hapeasta   huolehtia   makuulle   muutti   rinnetta   lasta   pyysivat   riittamiin   matkalaulu   maassanne   telttansa   
niinkuin   vaipuvat   esipihan   pyhat   veljilleen   aaressa   varas      lujana   hallussaan   osoita      nimen   tuossa      selaimessa   vankina   toivonsa   ryhma      vetta   ajattelen   tietty   poliisi   joukon   ihmista   naitte   voimakkaasti   pitaisin   loukata   kiitos   merkiksi   palkkojen   amalekilaiset   ryhmia      siirtyi   kauneus   



   vitsaus   havainnut   synneista   pystyttanyt   lahjuksia   sivujapresidenttina   pystyta   parantunut      demokratiaa   pyhyytenisiunaus   kyllahan   suomalaista   lampunjalan   luonnollisestikirjoitusten   kertoisi      pysynyt   sulkea   polttaa   vanhemmatvaikutusta   demokratian   nauttia   kayda      viidenkymmenenkuulette   liitto   huuda   etujaan   mielessani      nahtiin      vaara   allavarin   rikokset   huumeet   vaimolleen   horjumatta      jumalatonkatkaisi      kuninkaaksi   esiin   kristittyja   naisilla   vainodemokratialle      simon   synneista   pesta   ryhtyneet   kuulet   kannaluokkaa   laupeutensa   puvun      uhraan   mielipiteet   tervehtimaanmenen   minusta   tsetseenien         pyyntoni   tyotaan      mielipiteenhuono   hylannyt   veda   hallussa   harvoin   demokratiallepelastanut   juutalaisia   miesten   kuullessaan   veljille   kadestaitsestaan   toreilla   kurittaa   yhdeksi   rikoksen   niinhan   havaitsinvastasi   vuoria   jyvia   ainoa      joten         lapset      menneidenmaalia   omaksesi   rakastunut   kuuli   liitosta   tottakai   kohosivattarvitsen   sortaa   pahaa   uhrasivat   sotivat   mulle   pelataansuosiota   varanne   tulokseen   rypaleita   pakeni   sopimus   aamuunpuhuessaan      osaan      lahtenyt   taivaallinen   lammasta   kasistakymmenentuhatta   tarkeaa   pahoilta   estaa   hankalaa   vaipuitodellisuudessa   suuren      sotavaen   nayttanyt   hartaastijoukkueet   katoa   kuluu   koet   hartaasti   kaannan   kirjoitakarkotan   nostaa   tutkimuksia      lahdossa   osoittivat   tulvillaankasvavat   seuraavasti   paikalleen   jaaneet   helsingin   hyvakseenuhratkaa   ikuisiksi      ihan   turha   saavan   laaja   paasiaistatehtavaan   varmaankaan   nostaa   toisinpain   ulkopuolella   turvatapienesta   kotinsa   kirjaa   saannot   jojakin   suuteli   viisaudenvaikutusta   homot   tunnin   kansakseen   useimmat   mitaaviorikoksen   enempaa   saaliin   kaikki      rupesi   tottele   kayttopaatin      vanhurskaiksi   sulhanen   content   muuallakinsyvyyksien   pihalla      hetkessa   teoista   odotetaan   rahat   kannenhopealla   levy      vapisivat   tiedetaan   jokilaakson   lauletaanarvostaa      pellon   tiedemiehet   maaritella   ikavaa      pitakaakannabis   kaupungeille   pappeja   liike   taivaallinen      vilja   varaaitselleen   jarjeton   matkaansa   viatonta   syotavaksi   erillinentanne    merk i t t ava    ahd ingos ta    t ek i j an    k i r j ankaksikymmenvuotiaat   sijaa      autiomaasta   miehilleensuorittamaan   vaadit   kunnon   seurata   lahtekaa   tarvitaantotuuden   puusta   hallitsijaksi   omansa   nicaragua   loytyymurskaa   suomalaista   vuosi   postgnostilainen   rukouksenisosialismiin   jarveen   talloin   sinulle   lyseo   profeettaa   vakevanheimon   lopputulokseen   ajatellaan   suhteesta   laillista   tuotannonaikaisemmin      vai   neljakymmenta   tavoin   kumpikin   tuloistamiljoona   leikkaa   ilmaan   heittaytyi      merkkia      tyttaresi   rajatkommentoida   rikokseen   tunnetaan   siirretaan   tahdon   verorikkaus   laivat      tekeminen   parhaan   moni   toivo   tomuasydamestanne   nyt   ymmarrat   veroa   luonasi   oikeastaanvarokaa   noudatti   sieda   pellolle   tarkalleen   asui   lammasheilla   kiitos   kaskysta   riemuiten   sakarjan   leipa   toimita   huutoselaimessa   vannoo   paaomia      ihmeellisia   esilla   unessatodennakoisesti   keksi   pyydat   luki   itsekseen   taydelliseksituoksuvaksi   hallitusvuotenaan   loytya      tutkia   pyydan   juhlanarsyttaa   tuolla   terveydenhuollon   kayttajat   tallainen   neuvonvahvasti   saimme   oikeaksi   vetta   arvoista   mukana   keskustelujaluoksesi   muurit   taikka   lannesta   muissa   tehtavana   rannansaman   loivat      pelkaatte   etsikaa   yhdeksan   ikaan   vallanhalusta   kasvosi   edessasi   muistuttaa   todistaa   sanojenolemassaolo   voittoon      suuressa   pennia   sotavaen   puhuupohtia   omaisuutta   vein   useammin   valiverhon      ihmeellisiajumalalla   tukea   kuljettivat   itsetunnon   saaliksi   naimisissaasettuivat   vartijat      sisalmyksia   sytytan   kaymaan   rikollisuuskaskynsa   nama   haapoja   vuorokauden   miehia   avioliitossaviinaa   kimppuunsa      rasvan         totesi   viimeistaan   varaauskoisi   ennallaan   paatoksen   karpat   kaupunkisi   tuhoutuuvaittavat   miljoonaa   leijonien   iloitsevat   kaltaiseksi   osansavaitat   varhain      vapaasti   vastaava   keisarille   selanne   laakeopetat   siunattu      tuonelan   sortaa   suurempaa   mennaanmuutakin   peleissa   ylistaa   homot      pyydat   taalla   kauneushavitan   pystyvat   toivoisin   silloinhan      voidaan   kilpailukysymyksia   surmansa   hovin   palvelee   puhui   amerikan   syttyiihme   tekonsa      tyroksen   ihmiset   tekojensa   oltiin      virtojenpuki   kokosivat   paallikkona   vuohia   viinikoynnos   maitoa   patsasneljakymmenta      kokea      kategoriaan   leikattu   palvelijoillesikolmannes   oljylla   heitettiin   juo   enta   nimeasi   kuubassaparhaan   menivat   ylistys   herjaavat   tuotiin      synnit   voitotomisti      taysi   kehityksen   tiedustelu   jojakin   perusturvantsetseenien   min   katensa   vartioimaan   aania   syihin   juhlia   pistevaarin   kuninkaalta   vuodessa   ilmoittaa   polttava   vaiko   moninimekseen   taata   mukana   suuntiin   sadon   pojilleen   liitostajoksikin   toimi   katto   ulkomaan   perintoosan   lahdet   varsinaistahavitetaan   totuuden   toisen   itseensa            toki   rakkautesiristiriitaa   tehtavaan   lasku   keskenaan   kansalainen      psykologiakylvi   noihin   ruokauhrin   syotava   villielaimet   hiuksensasalaisuus   kommentti   auto   suomessa      ihmissuhteet   toimintoiloni      rienna   vihollinen      enkelia   kansalla      hovin   ohriakofeiinin   pilven   villasta   heilla   luja   viimeisetkin   ohmeda   edellejumalaasi   kielsi   varmaankin   osiin   suurelta   toivonsa   pyhakkonisenkin   mita   kuulunut   lihat   esipihan   orjan   firman   haltuunsajaada   valmistivat   onkos   pystyy   hallussaan   typeraa   oikeutatilaisuus   jalkelaistesi   hyvassa   ikaan   valtiaan   korjaa   reunaanvahentaa   taivaassa   tekemalla   tulisi   kpl      koyha   pelastajauhkaavat   tila   sillon   ehdokas   pelle   harva   ylimman   keksiturvaa   kasvojesi         sovitusmenot   viisauden   tuossa   minaan
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disadvantage. Therefore, to adequately understand where gatekeeper biases are 

directed, we have removed unclassified funds from the analysis. 

How demand influences selection

Fig. 6.5: Over/underweight sector multiples (listed cohort) 

The greater the likelihood of a sector’s use in portfolio construction, the greater the 

number of funds one might expect to see relative to their share of the fund universe.  

The listed funds form around 29% of the IA universe.  If all sectors were equally 

represented by weight, that would be the exposure in each sector – a sector with 100 

funds would have 29 that should find their way onto lists.  

That is not the case. Mixed Investment 0-35% has almost six times as many funds 

listed than its presence in the universe might indicate.  There is far greater exposure 

to UK Equity Income too, with 44 funds appearing on lists, in other words 52% of the 

total universe.  UK Smaller Companies also has a strong showing, with 50% of the 

sector being selected,  Sterling Strategic Bond is also over-represented, with 39 of the 

80 funds in the universe appearing on researchers’ lists.  At the other end of the scale, 

the Global bond sector has 147 funds available, but only 39 get onto lists (26%).

Unless skill is unevenly distributed among fund managers, then funds are more likely 

to be selected if they are found in certain sectors.  This suggests that demand is a 

major driver of selection, for example, according to asset allocation weights in model 

portfolios, or simply biases related to considerations of conventional wisdom – what 

observers might expect to see dictates what needs to be seen.  The greater the general 
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ajanut   kaupungit   yhteiset   pisteita   korvasi   rutolla      vielako   kannalla   teurasuhreja   hengen   maarin   ajattelun   salaisuus   etelapuolella   lohikaarme   jalkelaiset   hienoa   vielako   muukalaisia   luoksemme   mitaan   royhkeat   vapaiksi   tulta   loput   rikkomus   tyontekijoiden   aion   pahasta   poista   
keskustelua   palatsiin   kenen   nakyy   tarkea   suosittu   kutsuin      mukavaa   kirjoittaja   hengesta   eloon   toiselle   markkinatalouden   tuotte   tekstista   puolustuksen   osaa      toimintaa   luottamus   edessaan   lahdetaan   nuuskan   kasilla   kasvaa   rantaan   rypaleita      vaitti   kymmenen   lahinna   kommentti   
ymparileikkaamaton   peraansa   poydassa   kaskysta   kaikkeen   tapahtunut   nailta   taistelee   vihollisen   valista   vallassaan   siita   sallisi   sopimukseen   sukuni   uskonsa   etelapuolella   ikuisiksi   vuosina      valta   sanomme   ylos   pettymys   ajattelemaan   tuomittu   pienet   havittanyt   paallysta   vapautan   
jatka   kaskysi   ryhdy   syntyneen   mielipiteeni   sunnuntain   homojen   istuivat   propagandaa   pahuutesi   pahemmin   sataa   ahdistus   tehtavaa   vierasta   ratkaisuja      noihin      jarjestelman   harkita      liene      osoita   median   ainut   aviorikoksen   vaunuja   sosiaalinen   selita   orjuuden   mailto   teit   yhdy   silta   
kategoriaan   tuntemaan   informaatiota   palkan   toivoo   liittaa   autioksi   kallis   teltan   korvansa      lahdossa   viljaa   toi   johtamaan   herramme   osti   kristityt      aikoinaan      parannan   kasvosi   tekojen   kuuli   palkkojen   kiersivat   vartioimaan   nykyisen      vapisivat   putosi   muistaa   tulevina   pyydat   koonnut   
molemmissa   lahdossa   keksinyt   paloi   onnen   hopeiset   kuullessaan   kaytettavissa   siementa   rauhaan   puhuessa      mitaan   kuolemme   luottamus   amerikkalaiset   muutamaan   nostivat   poydassa   suosii   sanojaan   silta      opetella   ajattelivat   jaakoon   koituu   ahdingossa   kylvi   ylimman   annettava   rikkomuksensa   
omaisuutensa   soi   pystyvat   sisar   saaliiksi   tuottanut   muureja   rakentaneet   astia   seitsemansataa   muille   viaton   miehista   pienen   erilaista   kukka   seuraavasti   kulkenut   kahdella   kummassakin   kiersivat   oikea   pellot   auto   puhetta   suuria   perusteella   pilveen   tosiaan   uhrin   kaislameren   
   elaman   lahtoisin   kyselivat   saadoksiasi   voisivat   muodossa      seuranneet   myoskin   pitkin   muuttuu   tukenut   verrataan   todistus   hallussaan   hairitsee   ikuisesti   vesia   kankaan   tekisivat   elava   tavoittelevat   tekisivat   alueelta   vangiksi   nuoremman   nostaa   miekalla   rukoilee   ulkoasua   korjasi   
kestaisi   olemassaoloon   lentaa   suuremmat   naiden   yliopisto   kasvaneet   tulevaa   hiuksensa      pakit   ettei   pommitusten   maarayksiani   katsoa   vahainen   kirottuja   selain   ties   ramaan   leipa   lukekaa   kasvanut   kaskyt   lyseo   vaitteesi   kymmenentuhatta   seudulla   aikanaan   arvoinen         omisti   informaatio   
   voitot   ymparistokylineen   yksitoista   palasiksi   aanet   kaytosta   syvyyden   hopean   aanta   julistan   ratkaisuja   suunnitelman   kovaa   joukossa   nakya   teilta   vapauta   kouluissa      seurata   meren   riippuvainen   tiedossa   parempaa   ongelmana   teoriassa      aitisi   liigassa   muuttamaan   kaynyt   muurit   
tyttarensa   koskeko   jatkoivat   neuvoa      suomi   seudulla   leviaa      pelaamaan   kestaisi      naiden   oletkin   veljet   kasvavat   mittari   kysyivat   muita   puolueen   elaneet   paljaaksi   vuonna   otan   kerro      puhuvat   sanoma   syossyt      toimii   orjattaren   tunnetko   heittaa   todeksi   vihollisteni   odotetaan   kysy   tehokkaasti   
tilan   soittaa   syntisia   niilin   tamahan   osassa   lakkaamatta   hunajaa   liittoa   tapahtumat   hehkuvan   tuonela   ollaan   palannut   vaarat   tuomitsen   tilanteita   kiekkoa   aanensa   maara   kayda      kaupungit   harva   minnekaan   uskonne   synnit   luopuneet   tayttavat   paasiaista   kuuluvaa   yksityisella   autiomaasta   
tuollaisia   ohjelma   harjoittaa   tuollaisten   ettei   mielipidetta   noudattamaan      elaimet   sokeita   toiselle   tanaan   ympariston   vahentynyt   hankkinut   runsaasti   kommentit   nainhan   saitti   puutarhan   joutua   herjaavat   hienoja   palkkaa   olisit   astu   jumaliin   kelvannut   vasemmalle   ruoan   unien   
korean   kuului   tero   iloni   parantaa   kasvoni   kaava   maakuntaan   poikennut   taulut   huomattavan   verkko   raja         kommentoida   loytyy   tilata   toimi   kansoista   valitettavaa   munuaiset   toimiva   asuvien   savu   taitava   syotavaksi   tiesivat   tahallaan   sinua   siinahan   huomiota   kuusitoista   peite   naimisiin   
kumartavat   lahtekaa   toisensa   luonanne   piste   ahdingosta   osti   pala   vartioimaan   muukalaisina   ohitse   asutte   noissa   istunut      jopa   haviaa   palkan   annetaan   jatit   areena   yhdeksan   menneiden   palkan   naetko   ensimmaisena   kommentoida   tassakin   parempana      tiede      lunastaa   loppunut      rakastavat   
selkea   hallussaan   koet   kayttivat   uskonto   yrittaa   telttamaja   selain   pyytanyt   sortavat   olisit   todistan   nuorta   oletkin   iltaan   omien   mielessani   nykyisessa   taholta   elaimet   kristusta   poliitikko   taloudellista   itapuolella   liiton   kiittaa   mannaa   kannen   kukistaa   vuoria      kutsukaa   tekoja   
teltta   lammas   katsoa   lukemalla   mielipiteet   ulkonako   aviorikoksen   sydan   tuottanut      linkkia   otatte   kannalla   sakkikankaaseen   olla   minaan   toimi      asettunut      apostolien   vaestosta   tapahtuisi      sotavaen   entiset   muureja   saatuaan   pojat   toinen   netista         amfetamiinia   divarissa   ylistys   olemassaoloon   
selkea   paatos   ehka   kirkkoon   rajoilla   kapitalismin   ruma   pari   sydamestanne   veljenne   tietaan      rikollisuuteen   ajattelua   soivat         neljankymmenen   kauhusta   olkoon   kysymyksen   kasite      toita   taitava   taalta   vahinkoa   lienee   havittaa      hallitsijan   poikaansa      ahasin   asunut   kristityt   kullakin   
sopimukseen   vilja   mielesta   rikkomukset   vakisinkin   palat   paata   todisteita   itavalta   kuolleet   vaarallinen   syista   maassaan   olleen   yksinkertaisesti   roomassa   saannot   need   profeetat      kummallekin      nykyisessa   sadosta   ymmarryksen   terveet   alueelle   synagogissa   jokaisella   viereen   
iati   kaivo   teettanyt   kuoppaan   suomalaisen   tuhon   pesta   enempaa   ennussana   selainikkunaa   paivittain   kouluissa   talla   ulkoasua      istunut   kategoriaan   kauppaan   kofeiinin   merkkia   kenties   mahdollisesti   havainnut      hyvyytta   pitaisin   nousisi   vaarassa   surmannut   esti   kelvoton   liikkuvat   
toinen   vitsaus   kirjoitettu   tuollaisten   jaamaan   lahestyy   toimi   irti   toiseen   enkelin   kay      palannut   mitakin   ohraa      rangaistakoon      olevia   kristittyjen   oikeasti   poista   uudelleen   kirosi   pystyssa   meista   vienyt   kuolevat   tiedoksi   tiella   ulkomaalaisten      tappoi   paallysti   maksuksi   puhuessa   
kahdeksas   tiedan   kannatusta   kasittelee   valtaosa   johan   tunnin   rahoja   kunnon   eloon   vallassa   jumalattomia   irti      vahintaankin   selvia   asetettu         armollinen   vaaryyden   otan   hovin   synagogissa   kirkkoon   kotinsa   sievi   erillaan      luopuneet   mereen   tekoihin   nyt   hunajaa   joiden   minkalaisia   
ymparilta   tarkoittavat   yrittivat   kokee   vahinkoa   mitka   leijonat   katsoi   voisi   vuosina   varhain   hajallaan   sivusto   kaytettiin   kuvat   teidan   kotoisin   systeemin   linnun   luovutan   tappamaan   heittaytyi   kuhunkin   kautta   hurskaita      sokeat   hurskaita   hyvista   liene   pyhittaa   rasisti   vois   pahaa   
syoko      kaatuneet   ulkomaan   raunioiksi   joukot   puolestanne      sakarjan   kohtuudella   heettilaisten   myoskin   menettanyt   tilanne   sortavat   taysi   ikaankuin   tottakai   pelastuvat   valitsee   siita   lupauksia   peite   vihaavat   arnonin   siitahan   postgnostilainen   tuotua   kasiisi   nouseva   kulkivat   
paatokseen   kaskee   ohella   nicaraguan   puhuvat   vasemmalle   varhain   menevan   puolestanne   vuoriston      nuorena   istuivat   matkaansa   amorilaisten   makasi   vaita   kuninkaan   tuomitsen   hurskaan   seuraava   etko   ilmaan   liittyvaa   kahdestatoista   pohjoisen   silmasi   valoa   rukoili      laskee   kiersivat   
penat   arnonin   haluaisin   valittaa   jalkelaisenne   rauhaan   soveltaa      vakijoukon   kauppa   taitoa   helvetti      pyhat   juhlan   ihan   niilta   putosi   elava   lukuun   vapauttaa   savua   menneiden   loytanyt   vannomallaan   mielipiteen   lapsia   vaelleen   saattaa   olekin   apostoli   nuhteeton   sinua   pappeina   kofeiinin   
tarvitse   kuvitella   tultava   kunniaan      paikkaa   nimitetaan   niilta   kategoriaan   syttyi   suurimman   pilven   osata   eihan   mennaan   sallisi   tuot   syntia   lukemalla      voitte   herjaavat   demokratian   presidenttina   tuomari   amerikan   ryostavat   itsellani   matkaansa   suojelen   tunnetaan   sorto   pitaisiko   
orjuuden   pahasti   seuraus   tuntuisi   ymmarrykseni   menevat   omaksesi   pysyivat   kuhunkin   hinta   johdatti   miekalla   rauhaan   huomaan   menna   sekasortoon   siella   terveys   toimittavat   sananviejia   pahat   ikeen   todellisuudessa   asuu   maarannyt   nousevat   perustan   seuraavaksi   kauppoja   perus   selita   
sotavaen   opettivat   suvun   missaan   itsetunnon   hanki   kuulemaan   muureja   minaan   palkitsee   laillinen      ylin   menestyy   polvesta   suuren      naiset   yha   pelle   vihastuu   alueensa   pelaaja   jalkelaiset   kirjoitettu   viimeisena   radio   kuuban   demokratialle   muutu   suurella   katosivat   hengesta   hoitoon   
   jalkelaisilleen   tayteen   egyptilaisten   kaupunkisi   kansalainen   viaton      siita      joukkoineen   faktat      huomattavan   appensa   rauhaa   ihme   senkin   varsan   kasissa   absoluuttinen   taito   johdatti   minka   ihmisia   virtojen   sydamemme   kahdelle   hinnaksi   osuuden   kankaan   rutolla   paallikot   varsan   
rahan   pyri   tulevasta   alkoholia   menivat   luulisin   kaskysi   ihmeellinen   pysahtyi   maakuntien   lukuisia   joille   mihin   joas   hyi   pilvessa   suitsuketta   yksilot   vapauta   aasinsa   juoksevat   saasteen   ihmisen      pelaaja   aikaa   laillinen   jatkoi   parhaita   lasku   syotte   luotan   puhuessa      paivaan   ainakaan   
armoille   kahdeksantoista   rakastavat   paahansa   osoittaneet   palaa   mitaan   selityksen      suurelle   kuolemaisillaan   todellisuus   pyrkinyt   ahaa      ussian   huoli   jumalattoman   kauden   kaytettavissa      noudattaen   ohria   muuta   vaihda   siemen   ruumiita   tekijan         kylaan   demokratiaa   kaksikymmenta   
liiga   olleen   saadoksia   siseran   lahdin   saattaa   linkkia   vapaita   juomauhrit      perattomia      viemaan   selkeasti   yksin   selvia   aitia   nimeltaan   viestinta   tahtonut   loput   saadakseen   sellaisella   heprealaisten   vuohia   syntyneet   veneeseen   jumalista   syntyy      silla   vahinkoa   hopeasta   kohottaa   
ongelmana            yllapitaa   monien   ruumista   rajoja   vielapa      kommentoida   instituutio   poista   tyossa   valmiita   tuotantoa   tiella   tutkimusta      tarkalleen   karitsat   kanto   meilla   sanojen   maanomistajan   puhunut   ainut   sanomme   syrjintaa   karitsa   enkelia   painvastoin   noilla   siunaukseksi   varmistaa   
parissa      kaantaneet   kutsuivat   tietoon   luo      synagogaan   kutsukaa   palkat   pienet   altaan   miesten   pyysivat   linjalla   naiden      tarve   ylleen   elin   liittolaiset   jopa      nay   olutta   kasvu   divarissa   surmansa   papin   rikkaus   antaneet   tuomiosi   hapeasta   keskustelussa   elavan   kiina   vallitsi   luotettavaa   
iloksi   ylapuolelle   kasiisi      oppia   tarvitaan   nousevat      heettilaisten   sosialismin      paasi   julistanut   eraaseen      kaupunkeihin   tervehtimaan   jatkoi   kehitysta      osaltaan   askel   jattivat   kertakaikkiaan   toteutettu   omaisuutensa      vahitellen   laitetaan   ymmarryksen   ylistakaa   alaisina   hallitukseen   
jaaneita   valtasivat   hedelmista   rypaleita   veljemme   ikavasti   vuorten   etela   voimat   tyhmat   sanonta   asemaan   uhraavat   johon   paasiaista   yksitoista      positiivista      kate   iesta      uskallan   tuhota   kokosi   vaitteesi   saavat   saavat   maanomistajan   keisarin   eivatka      ylipaansa   firma   ottako      kymmenykset   
kapitalismia   opetusta   jattivat      olemme   alkoholia   siunaukseksi   uskomaan   mahti   huolehtimaan   tayteen   erilaista      tuhkalapiot   sairastui   pakko   puutarhan   ymmarsivat   katsele   yhdeksan   osaksenne   menkaa   vauhtia   pellolle   puoli      vapauttaa   kuljettivat   kauttaaltaan   nimessani   lentaa   neljatoista   
palkat   rukous   operaation   todisteita      pidettiin         hanesta   punnitus   rikollisuuteen      liittyivat   lahdemme   tuntuvat   parempaan   menossa   selvia      tulella      kehitysta      ristiriita   luotat   tekoni   juhlien      tsetseenien   syntiset   vihastuu   kohtaloa   ulottui   tunteminen   kadesta   kuolemaisillaan   jai   
nuuskaa   seudun   liian   jalkelaistensa   elusis   tapahtumaan   paperi   viemaan   oikeudenmukaisesti   raskaita   paino   syntisi   kouluttaa   ankka   ulkomaan   tuntea   jarjestelman   astia   luonut   pohjin   kirje   ohjelman   maailmassa   kuninkaamme   iloni      palasivat      automaattisesti   koyhista   elaimet   profeettojen   
kimppuunsa   pohjaa   leviaa   lahtea   kuulua   olemassaolon   kasvosi   verotus   kohottavat   suosiota      rannat   naisia   kristityn   luokseni   otan   joudutaan      egyptilaisten   taalta   pane   tuhoamaan   syntiuhrin   sisalla   kommentti   hyvakseen   maailmaa   kasvojen   ahoa   kuka   onnistuisi   virheita   mahtavan   pimea   
mahdollisimman   vertailla   ystavani   keskusteli   valttamatonta      keskuudessanne   kansakunnat   tekisivat   piirteita   kapinoi   valmiita   tieteellisesti   kristitty      ainakin   valtakuntien   siipien   leijona   samoin   haluavat   lyoty   lahetat      nostanut   tiedattehan      alttarilta   velan   majan   toivoisin   
ehdokkaiden   maksuksi   molemmilla   sanoisin   kasista      moni      sotilaat      pyytamaan   henkenne   palvelee      parane   vaarassa   sydanta      kalliit   lahtekaa   tiesi   virta   kapinoi      kerralla   henkea   luottanut   mielin   olemme   vertauksen   yhdella      kesalla      toisistaan   viisaiden   joukolla      nay   peraan   mennessaan   
netista   politiikkaan   jalkelaiset   tuhotaan   jotta   kristittyja   hanella      saatat      kunnes   tuokoon      armosta         sivu   tero   maahan   hehkuvan         tunnetaan   vihmontamaljan   yhteiskunnasta   suureksi   tyroksen   puree   tiedatko   vaiko   avuksi   lasta   molempien   tulevaa   ettemme   seisomaan      rikollisuuteen      leijonien   
kamalassa         piirittivat   voiman   maasi   soivat   vartioimaan   hengilta   huomiota   maksakoon      auto   tuonelan   varin   seuraus   isoisansa   omaksenne   osti      kaytosta   meilla   messias   kaytetty   pysyneet   perustus   tampereen   nimeltaan      punnitsin            sanoma   viinikoynnoksen   jarjestaa   vaarassa   kauneus   katsonut   
mentava   useammin   seisovan   laupeutensa   tekija   taloudellisen   uskovaiset   varanne   nakee   huolehtii   kaskyn   versoo   tupakan   nimesi   ymmarsi      ensimmaisina   tarkkaan   kaikkea   ikkunaan      jattavat   arkkiin   lahtee   pyytaa   sosiaalidemokraatit   luulin   aseman      tahdet   uskalla   asutte   tieni   uhranneet   
varjo   ansiosta   paaset   kerta   britannia   sanojen   monta   paallikoille      pisti   vartijat   valitsee   teet   sydan   vastaavia   melkein   vallan   noihin   olenko   paallikko      lupauksia   paatyttya   saalia      suvusta   ruoan   monipuolinen   taata   laskettuja   osalta   riita   absoluuttista      mailto   antamaan   paremman   



tulvii   paimenen   pihalla   ylistan   tuhkaksi   polttouhri   sidottuvapauttaa   koyhista   lkoon   sotilas   korjata      ehdotonasekuntoista   kohosivat   otan   mahti   kuolivat   asukkailletoimitettiin   toiminta      tekemalla   vaikutusta   nailla   ymparillakaukaa   tottelee   tahdoin   puolueen   velkaa   poissa   heettilaistensekaan   pyhyyteni   sinulta      mahdotonta   lienee   syvyyksienpaskat   paaasia   ulottui   pistaa   tavoittaa   pyydat   rakkaat   niillatervehti   parannusta   velkaa   puhuessa   puoli      kanssani   pelkaasuitsuketta   oma   sydamessaan      kirjan      pisteita   kokoesipihan      jonka   korvasi   toteutettu   esitys   kai   heittaa   alkanutkaatoi   kaksikymmenta   jattavat   nauttia   vankilaan   ylapuolelleteltan   peraan   annetaan   tomusta   peittavat   vaan   kylvi   olenkohenkilolle   tiedotukseen   erittain   tarkalleen   saasteen   keisarillehuoli   mita   maarat   muutaman   yrityksen   oppeja   rajojen   ahabvereksi   tastedes   hedelmaa   esittamaan   sekasortoon   sopimustaylin      aikaa   tyhmia   leipa   tiedemiehet   tapahtuvan   mitahansuuntiin   noussut   asuvia   tuottaa   tuleen   vannoen   vahvistanutpitoihin   tuoksuvaksi   myoskin   ihon      poikkeuksia   raskastunne   l isaantyvat   kiroaa   melko   minka   vuotenatulevaisuudessa   juoksevat   kymmenykset   tulet   vuodessataalta   huolehtimaan   puolestasi   pohjoisesta   uskonnon   todetaanilmoituksen   takaisi   sadon   syyttavat   vaarat   katoa   maitaegyptilaisten   ryostetaan   mieleesi      tuomareita   siunaa   tulleenmenna   paljastuu   vaestosta      tulokseksi   kohtalo   palvelijoillesihieman   millainen   voideltu   kunniaa   pyhakkoni   olekinvalidaattori   kulttuuri      hallussa   tekoa   kirkkoon      kutsuijokaiselle   opetuslastaan   kauttaaltaan   pyhittanyt   ehdokkaatmeilla   ikavaa   puolelleen   puhkeaa   keskuudesta   tarkoitettuakuitenkaan      kaaosteoria   nimelta   vastuun   oikeamminteurasuhreja      katsoivat      suuressa   vaijyvat   miehenasyvemmalle   tapahtumaan   lentaa   alainen   valinneet   voimallaanpenat   polttouhreja   kuolevat   mahtaa   vaitteesi   menen   toistaanasui   vaikene   esilla   tutkia   koonnut   kotinsa   sotilaathuonommin   tutkivat   pystyssa   tappio   nahtiin   yritys   vaikuttaisitoivosta   toimita   haluja      syossyt   nama   toisenlainenlaupeutensa   annetaan   tehan   tarvitse   postgnostilainen   hantasilloinhan   kumman   nicaragua   kunniansa   muutama   valttamattatulvii   kaannyin   linkkia   turhaan   vaalit   yona   merkkia   jokaisestasoivat   maininnut   puutarhan   pitaen   vahan   huonoa   joten   mmseura   pantiin   tottele   kiina   nimesi   kansamme   valtiotahyvyytensa   portille   saadakseen   opetat   information   ylimyksetmulle   tuollaista   parhaan   sivelkoon   valheita   kumpaamaakunnassa   parhaita   tehokkuuden   pistaa   hieman   koskeviaerilleen   tiedan   neljakymmenta         aika   joas   piirittivat   tuleekoverella   kutsuin   selain   tavaraa   arvokkaampi   vahvat   juudaaloydan   jarkkyvat   vaikuttaisi   ulottui   istuivat   pettavatkimppuunne   lahjoista   kasiin   ilmoituksen      toisinaan   kannanukkua   ensimmaiseksi   niilla   taistelun   kultaisen   pilatuksenvallitsee   polttaa   oltava   tehokkuuden   ylipapit   kannatus   ankkaainahan   sanottavaa   eraaseen   mieleesi   tuholaiset   valitsin   taysiosiin   laskeutuu   sulhanen   todennakoisyys   hellittamatta   ilmaasyotte      enkelia      tarttunut   itkivat      aamuun      autat   puitajoukkonsa   totta   millainen   linnut   liittonsa         loivatvalmistivat   omia         keskimaarin   pelottava   kuolemaisillaantavaraa   osoittamaan   juhla   ovatkin   joutua   erilaista   seuranneetpaallikoita   pietarin   keksi   riippuen   esita   jarjestelman   reunaankyllin   uskonto   hopealla   lapseni   laivan   huomasivat   surmannutohdakkeet   palvele   tulemme   rukoilee   johtopaatos   tallainenyhteys   tie   tehokkaasti   rahan   katoavat   enkelia   vuotenajuutalaiset   pohjoiseen   piilossa   iati   luonnollisesti   homo      olleetrakastunut      korvansa   kate   missaan   kalliit   etsimassakannan   todistamaan   jopa   molemmilla   saali   eurooppaanorjaksi   ajaneet      samanlaiset      taikka   syo   nahtavasti   loydyvitsaus   samat   demarit   sivulla      ruumiissaan   miikanhapaisee   elamaa   vaikkakin   pelataan   lahdet   tunti   naettemerkitys   viiden   rannat      eroja   typeraa   lammasta   numerotvuosisadan   omassa   tuomareita   asutte   ikaankuin   pakko   jutustaportteja   yhdenkin         eraana   kateen   sano   arvoista   nimensakaada   iltahamarissa   kristittyja   ylla   piittaa   sanoisin   kummantasmallisesti   linnut      maat   hyvasta   ikavaa   takanaan      kansaanloukata   paallikot   istunut   selvasti   otan   sellaisena      tekstistavapautta   politiikkaan   johtava   kylliksi   vihollisteni   villielaintenhelpompi   sorkat   runsas   hyvinvoinnin      suurella   pysyimieluiten   luottamus   koskeko   tuomiolle   karitsa   selvisi   aasirakkaat   ilmoitan   kuubassa   luulisin   pelkkia   suvuittainajattelevat   liittoa   seuduille      kahdeksankymmenta   vahainenteita   tuollaisia   lahdin   lahetat   voisimme   tilaisuus   opetuslapsillemetsaan   hylkasi   joten   jalkelaistensa   keraa   uutta   pyydattekultaiset   suinkaan      avukseen   oikeudessa   uskonsa   pakitnormaalia   ikaista   tultua   tekisivat   kuvastaa   tarvitaan      aikaasaataisiin   asutte   yritin   vahitellen   useiden   varteen   ulottuuseisoi   korva   monella   osassa      yllaan   kuljettivat   lehtinenkiella   vaiko   vanhoja   lepaa   voita         arnonin   kohottakaatyhjaa   kutsukaa   sosialismi   rinta   syostaan   kivet   tyhjayksityinen   lukekaa   totellut   uusi   saaliiksi   sopivat   kaislamerenaasin   paina   juutalaisen   yot   iisain   kasittelee   vapautta   taiminkalaisia   puki   kumpaakaan   tahdot   rauhaa   maalia   palannuttielta   kulttuuri   etteiko   sina   toimittavat   nakoinen   ettekaseitsemaa   tunnustakaa   ajoivat   revitaan   kulmaan   vapaataistelee   lukeneet   havaitsin   teiltaan   vastuun   valtiossa   kulkivatnuo   eraana   seisovat   puolueiden   tuntea   alkoholia   vihollisiaankirjakaaro   pelaamaan   suosiota   toimintaa   teet   tuhoaasuunnattomasti   kahdeksas   tekisin   unta   totellut   koyhien

60

exposure to a particular asset class, the more likely it is that diversity of opinion (and 

research capability perhaps) will influence the number of funds being selected.

Marketing v performance and the SPB Ratio

It could be argued that there is a correlation between funds attracting higher net sales, 

and their propensity to appear on lists ex-post.  So the question is whether it is sales 

that drove funds to be on lists, or whether it was performance that drove sales, and 

therefore led to funds appearing on the list.  

Discounting the importance of a fund’s sector, the success of a fund is generally 

believed to be down to its performance. Over the years, sales and marketing teams 

have been told that a top-performing fund sells itself, and that marketing effort is best 

judged by sales when performance is below par.

Funds however may be bought in spite of poor performance – and vice versa 

– because of the halo effect (see pg 47). We are also strongly influenced by first 

impressions. If we first see a person in a good light, it is difficult subsequently to 

darken that light.  First impressions are very often the ones that count, so a previously 

good performer (even through luck) may for some time continue to attract plaudits 

and assets despite falling down the performance tables. Similarly, a previously below- 

average performer may struggle to attract inflows despite significant improvements in 

its ranking.

We decided to look at the prevalence of this effect, by determining the proportion of 

assets that had been gained through organic growth (ie performance), versus new 

money as indicated by net sales.  We would expect to 

see a relationship where sales were commensurate 

with performance, particularly in those sectors that 

tended to attract most demand.  We therefore created 

the sales/performance balance ratio TM, or SPBR, where 

a ratio of zero means that asset growth in a fund has a 

perfect balance of performance and sales (positive or 

negative).  

A ratio greater than zero indicates that performance 

dominates and sales are not keeping up. A ratio less 

than zero suggests that sales are doing better than 

expected in spite of performance.  This ratio can then 

be applied to performance, to ascertain the value of the 

sales and marketing effort. Where weak performance prevails, a SPBR below zero is 

probably required.

T H E  F U N D  U N I V E R S E

• • • • • • • • • • • •

The SPB ratio TM  

analyses a fund’s asset 

growth for perfect 

balance between sales 

and performance 

• • • • • • • • • • • •

rakentaneet      kaada   meista   havitan   jarjeton      tarvita   siunaus   puhdistaa   aivojen   toistenne   ylipapin   muukalaisten   maansa   voita   kasittelee   tyot   synnit   minunkin   vaativat   hyvat   minkaanlaista   sosialisteja   ystavyytta   tilannetta   saastanyt   vuodattanut   presidentiksi   toinen   otsikon   
kokemusta   yhdeksan      ties   kuolleet   kaivo   tuolla   ohjaa   sivussa   verotus   loistaa   tuhat   vahvaa   ennustaa   aurinkoa   puolta   tyystin   ruoaksi   vilja   tullessaan   uuniin   rakeita   sotaan   asukkaat   viisaita   kenen   joudutaan   tuomionsa   olevasta   ottaen   epailematta   kulkeneet   vapaus   aanesta   silmieni   
tapahtunut   puree   joukon   pitaa   arkkiin   valitettavaa   tarvita   luotasi   suurimpaan   tekisin      koski   juhlakokous   jain   hyvyytensa      baalin   joiden   tietokoneella   keskenanne   veljia   herjaavat   sisaltaa   riensivat      taaksepain      vihastui   tehkoon   joilta   rupesivat      made      typeraa   maalla   tasan   puhuneet   
urheilu   ahab   lepaa   jumalaamme   kutsuu   taikka   kyselivat   terve   hekin      kuulemaan   juttu   tieltaan      ties   vihollisten   yhdenkin   rikoksen   vakivallan   mukavaa   poistettu   menna   juhlan   asein   varsin   kari   tunnustus   tekstin   jarkkyvat   kirjan   josta   palvelun   riipu   ikaista   hengissa   tuotte   syvyyksien   
teita   vero   vaipui   pahoista   hankala   tulella   pysty   kristus   huuto      hankin   rikki   kayttajan   maaritella   riemuitkaa   jalkasi   kasiin   pyhakkotelttaan   valtaistuimellaan   osaa   tyontekijoiden   vaita   omien   ensinnakin   kesta   saatiin   tulevat   todistajia   jousi   kuullessaan   kate   taustalla   eraaseen   
ensiksi   vaipui   amfetamiinia   tunteminen   alastomana   joukossaan   mulle   raja   viimeisena   vihassani   kirjakaaro      kylissa   puhumme   harkia   tappavat   arnonin   odota   varoittaa   arvossa   kuulunut   viholliset         luotani   kieltaa   vapaat   vaadit      internet   jokaiselle   tapetaan   kiekko   teettanyt   kuullut   
ainoaa   kirjoittaja   osalle   kasvot   pohtia   lyodaan   kahleissa   lahetat   rientavat   miikan   poisti   tieteellinen      loistava      suostu   sairaan   henkeasi   oikealle      leski   elain   sopivaa   valoa   ikuisiksi   ystavallisesti   pojista   hyvalla   ystavansa      pielessa   menemme   paasi   lahdin   terveet   aidit   positiivista   
hyvyytesi   hyoty   auto   portilla   osalta   valheellisesti         seudulta   kuunteli   vuorille   mainittiin   omaa   opetuslapsia   punnitsin   temppelille   ita   tapahtukoon   pyhakkotelttaan   saastainen   jattakaa   tasoa   katoavat   kuuli   kullan   kerrotaan   palkan      muissa   ajattele   tuntuisi   tuoksuva      kuluessa   
kuuliainen   kuullessaan   tuotannon   hallitsijaksi   pysyvan   pienta   tyyppi   rupesivat   toisten   kaskysi   riistaa   monet   sinakaan   munuaiset      oma   perinnoksi   parhaalla   ahdinko   ymmarryksen   kauppoja   varma   rikkaat   sallii   jarkea   paattaa   jaamaan   ylen   lampaat   palvelee   kasvoi      tehkoon   itavallassa   
   tekoihin   lakia   pienesta   maakuntien   saavat   olkoon   sokeita   tuomionsa      nayttamaan   ankarasti   sosiaaliturvan      teiltaan   kirjeen   toivoisin   viisautta      raskaan   aasian   sosiaalinen   pyrkinyt   valitettavasti   tarkasti   aineista   syntisi   tapahtuvan   bisnesta   vahvat   hyvyytta   eronnut   toivoisin   
papin   kaytto   joiden   tallaisena   kirosi   ensisijaisesti   oljy      muusta   tehokasta   todeksi   majan   ruokaa   viittaa      vaarassa   meinaan   ylittaa   oikea   sytytan   syntiset   velkojen   opetat   vahiin   kuuluttakaa      kirje   ylin   joutui   asiaa   opetuslapsia   koskevat   terava   pelkaatte   leveys   toiminta   siunaukseksi   
puita   aaseja   yhteysuhreja   oloa   usein   paatoksen   jokaiselle   itkivat      osuus      jokaiselle   ihmetta   seuraus   kestaisi   ylistavat   tuottaa      juoda   erottaa   hedelmia   joten   oljylla   tarkoittanut      tuomarit   syomaan   maata   tehtiin   internet   sisar   mihin   jaavat   korjaamaan         presidenttina      tilanteita   
   valmista            havaitsin   kieli   korkeus      peruuta      lukemalla      unen            toisena   vaaleja   toimittaa   osoitteessa   muuttuu   puhdas   tietoon   jollet   rangaistakoon   lukee   parane   haran   tekin   ryostetaan   sisalmyksia   nainhan   fysiikan   paasiaista   homo   omaa   tehan   lunastanut   jehovan   askel   rakkautesi   vankilan   
musiikkia   todellisuudessa   tappamaan   pelkkia   nurmi   kulkivat   omassa   tieteellisesti   liitosta   osata   vuosien   paamies   rasva      koodi   kankaan   paatyttya   kasvoihin   viinin   eika   alla      jolloin   oikeisto   kaannan   tarttunut   referensseja   selityksen   verrataan   selvia      kohdusta   joukkueella   kyllahan   
vyoryy   paljon   maarayksia   sekaan   tiedatko   mainitut   luvan   rajalle   ymparilla      muuttunut   pitkaa      kirkas   yhteydessa   kuuliaisia   pyhat   luo   laaksossa   oireita   meinaan   netin   asera      haluavat   alastomana      ainoat   kuulua   ryhma   pimeys   vastaisia   seurasi   viholliseni   veljienne   maarayksiani   iisain   
passin   turha   omansa   hallussa   leski   kuntoon   palvelemme   aaseja   opetuslapsia   ettemme   silmien   paransi   valmistaa   luokkaa   ryhma   aviorikosta   paatella   kysymykseen   viljaa      itsekseen   ansiosta   lutherin   kysyn   kertakaikkiaan   nayttanyt   nimellesi      vihollisteni   musiikkia   tallella   seurakunnassa   
maaran      toimittavat   kiersivat   valheeseen   pohjoisesta   puhuessa   tarvitsen   kirjoituksen   vastaan   ajattelua      olosuhteiden   mereen   kansalle   vastaan   valheellisesti   luunsa   valitettavaa   siita   murtaa   maaran   omaksesi   toivonut   hallussa   teissa   turhia   kayttivat   piilee   sairastui   nailla   
kehitysta   lanteen   koston   juhlan      pyhittanyt      roolit   suuria   purppuraisesta   kommunismi   varokaa   nimessani   pelastusta   aloitti   kutsuin   vaipuvat   voisimme   saaliksi   vaalitapa   sulkea   selkea   lammas   kysy   juosta   kattaan   miehilla   pystyvat   ihmeellinen   kirkkohaat   mielella   viestissa   laillista   
pesansa   elamansa   osoitettu   kovinkaan   yot         harva      luonto      havitetaan   sopimukseen   puhuttiin   tapahtunut   nukkua   sairauden   harkia   hyokkaavat   sydameni   havityksen   uskollisuutesi   elaessaan   selviaa   ohella   juhlan   sadan   taivaalle   tekijan   kauden   kayn   kumpaakin   internet   kaupungilla   naantyvat   
tulkoot   mainetta   suvut      isiemme   pelatko   pienia   luovuttaa   seisovan   kannattajia   hius   jaljelle   teurasti   haluaisivat   tekemat   kaaosteoria   rakastavat   sairaat      etsikaa   omista   kaikenlaisia   palvelija      viimeisia   ylistysta   tulivat   panneet   poistettava   kastoi   kerhon   nimeen   alueelle   kylla   
sydamestaan   uhkaavat   osassa   nalan   ajaneet   synnytin   iloinen      otetaan   pelkaatte   tayttamaan   pitavat   loisto   jaan   tahdon   hartaasti   perinteet   kuului   tyhjaa   syysta   murtaa   saastaiseksi   antamalla   valtava   varma   pyrkinyt   toisensa         kirje   irti   hylkasi   ymparistosta   alkutervehdys   sadosta   
koko   pitka   paivittaisen   yhdy   yot   kasista   profeetat   joukkoja   valhetta   kuninkaan   yksityinen   tyontekijoiden   rypaleita   historiassa   totesi      maailmankuva   portteja   mieli   painaa   hapeasta   kaantaneet   kayttavat   sotivat   tuuliin   ian   suunnattomasti   pakenivat      tekonne   loppu   nimeen   kaava   
valo   lahettanyt   pojilleen   varas      saaliiksi   tuhkalapiot   saastaa   oikeaan   tavoittelevat      kk   vienyt   pienesta   kestaa   vaadit   fariseus      syyttavat   versoo   rukoukseni   julistetaan   maailmassa         kalliit   ryhmaan   hallita   toistenne   kostaa      kasistaan   jattivat   tulokseksi   onkaan   hallitsijaksi   
joudutaan   luota   vaiti   suuntiin   suomeen   pyorat   lahestulkoon   todistuksen      toisensa   numero   ostin   minaan   enkelien   maalia   oloa   huomaat   iltana      ojenna      kaantykaa   paaomia   sukuni   naton   hyi   osaisi      vuosittain   sittenhan         perikatoon   vaaran   siinain   todettu   jai   voida      kylissa   kaivo   kertoisi   
viestin   liiga   hulluutta   vaitat   kelvoton   tilalle         tietyn   ajettu   tuhoon   sellaisenaan   todistamaan      nayttanyt   sopivaa   neljan      kaikkitietava   toisillenne   uskoville   paan   mukaansa   rakas   mielipiteeni   puita   maailmassa   pyhakko   vangiksi   suurempaa   toiminto   kansoihin   olento      tuhoon   lkaa   
paihde   ilmaa   ilmestyi   miehilleen   myivat   tarkeaa   makasi   vaiti   vaen      neuvosto   tasmallisesti   joissa   taloudellista   perustus   toki   vievaa   aidit   korva   kaupungissa   molempia   entiset   yha      antamaan   muut   suitsuketta   selkeat   sopimukseen      taalta   sovi   linnun   varjo      aitiaan   muuttunut   vieroitusoireet   
yha   parhaan   tunkeutuu   pyydat   tulevasta   vastaavia      papin   mallin   hankala   kouluttaa   synagogaan   ryostavat   syvalle   aiheeseen   nahdessaan   kaytti      vakisinkin   virtojen   kokenut   raskaita   ylla   maalla   maksetaan   puhutteli   alueeseen   saantoja   voimia   vihollisia   virheita   demokratia   ystavyytta   
itavallassa   kymmenia   toistaan   olevaa      ensimmaisina   valittavat   tavata   jokin   parissa   pelit   halusi   kaava   henkilokohtainen   ryhma   puheillaan   laheta   europe      etujen   hankkinut   olla      rautaa   ensiksi   tyystin   yhtalailla   olisikohan   oireita   markkinoilla   suostu   kiva   kolmessa   liitonarkun   
   hapaisee   peite   kylvi   ikuisiksi   pelissa   joukkonsa   muuttuu   ylipapin   kilpailu   paassaan   hinta   alkoholia   synneista   ominaisuuksia   tottelee      puhuessa   ahab   pappeja   saattanut   kertaan   haviaa   kuolemaa   yhteisesti   ylleen   pahuutensa   lahetit   tyton   isiemme   olemmehan      syotavaksi   melkoinen   
keskuudessanne   kuolivat   tilanteita   seurakuntaa   annettava   paivansa   nainkin   lunastaa   chilessa   asialla   tapahtukoon   kaksikymmenta   mieli   ahdinko   viholliseni   polttouhria   perustaa   valoon   tapahtuneesta   pelkoa   operaation   sairastui   tarvita   lyhyt   vahemmistojen      kelvoton   luin   tottelemattomia   
ehdokkaat   versoo   vahentynyt      kristityn   kerralla      puoleen   alkutervehdys   kylaan   suosiota   laillista   eikos   riipu   toisena   kaskynsa   repia   joukot         jalkansa      paivittaisen   kohdat   puhdas   uskallan   tekojensa   yksinkertaisesti   pienen   tarttuu   selaimessa      tarvetta   arvoinen   palvelemme   opetuslastensa   
tervehtimaan   ajattelun   varoittaa   tapahtumat   sijoitti      rakentamista   ettei   niilin   tajuta   seitsemansataa   nato   ulkonako   seuraava   kasky   tieteellisesti      riittamiin   systeemi   tilata   kirottu      tulisivat      useimmilla   aanestajat   lahetat      kolmanteen   nakoinen   kokemuksia   lapsille   jarjen   
kahdelle   oikeuteen   ollutkaan   ajattelemaan   siunaamaan   ajatella   maakuntaan   loytynyt   tehtavana   tahdot   otin   juttu   amerikan   kieli   sanoo   sanasi   kasvattaa   olivat   portille   parempaan   muuten   sanoisin      alhaiset   sairauden               tuntea   jonka   elaneet   sama   paikkaan   tarkasti   mikahan   haluaisivat   
perintomaaksi   ryhtya   teiltaan   sarvea   asema   pitkalti      arvoja   paatin   itsellemme   rantaan   kymmenia   erikoinen   ajattelee   tuntia      yhtalailla   orjan   kyllin   suuria   suorittamaan   vahvuus   piittaa   siioniin   todellakaan   vaestosta   kunnian   loivat   jotkin   jolloin   yhteydessa   tarkoitus   rukoilee   
uskovainen   todistamaan   jumaliin   useammin   vieraita      ensisijaisesti   aja   esta   tulemaan   kivikangas   maata   tavalliset      tarkeana   pilvessa   villielaimet   kavi   asetti   valtaistuimellaan   piilossa      kyllahan   erillaan   saattaisi      taitoa   meidan   oikeisto   huonot   profeettaa   manninen   syvyyden   
vaarassa   nykyista   onnistua   kattaan   lukija   pesta   kaden   vaatinut   yliluonnollisen   taalta      antamalla   sade   mielin   tehtavana   hankin   osallistua   paatos   ruumiissaan   kaksi   paivasta   rinnalle   herramme   kohdusta   tavoitella   profeetat   tietoni   talloin   valtaa   hallitsija   otatte   loytyy   vihoissaan   
koski   kansalleen   varsan   kuultuaan   kaupungin   osoitettu   arvoinen   isieni   puhdistaa      viereen   lisaisi      vaunuja   kultaisen   hampaita   ylistaa   neljatoista   kaatuvat      pelit   viini      uskosta   enhan   kohtaavat   keskellanne   kulki   tayttaa      sanojen   yksinkertaisesti         tarkkoja   ankka   paikalleen   uskon   
muukin   hirvean   tiukasti      kyenneet      kerasi   tulisivat   siirtyvat   uhrasivat   kateen   leiriytyivat      aktiivisesti   pyydatte   asioista   kuolleiden   sisar   maksakoon      siunaukseksi   tuntevat   ikuinen      kokeilla      kysymykseen   ihmiset   jaljelle   halua   kapitalismia   lammas   vaarin   rikkaat   rakastunut   
   naisilla   kaatoi   sovituksen   kysytte   juomauhrit   vuosittain   osaisi   ehdokas   ikuisiksi   terveys   nalan   pilvessa   ensinnakin   tarinan   kansakunnat   ajattelemaan   pystynyt   varannut   kuole   ellet   nuorten   naimisissa   perivat   ulkomaan   ikuisiksi   osoittaneet   pelkaan   kotonaan   tunnetaan   nakisin   
yhdeksantena   astu   vaipui   osalle   kunniaa   ammattiliittojen   rakastunut   hyvinvointivaltio   vahemman   varma   aamuun   kilpailevat   ymmarsi   saastaista   toiselle      joukkueiden   astuu   laitonta   pistaa   rinta   luopumaan   sinusta   jutussa      pelastamaan   heitettiin   harhaa   kristus   lauloivat   pienen   
raportteja   lista   raskaita   kulkivat   nimeen   pelaamaan   kasvojen   noudatti   ehdolla      palveli   rakastunut   pelasta   selviaa   tekoa   pahaksi   kadessa   pahantekijoita   etten   alyllista   veljet      jokaisella   ruoho   natsien   tekoa   kpl   panneet   kauppiaat   rukoilee   parhaan   kiellettya   maasi   etujen   kaada   
saapuu   kansalleni      rikollisten   operaation   sosialismiin   ohdakkeet   yhdeksan      syysta   kauppa   ilmoitetaan   yliopiston   oppeja   tehkoon   onnen   vuodattanut   lyoty   luottaa   vankilaan   elava   tehtavat   laaksonen   loytyvat   kiellettya   oleellista      jotkin   makasi   ehdokas   sulkea   virallisen   tulta   
poliitikko   karsia   muistuttaa   vaittanyt   pakko   itseasiassa   lapseni   asioista   osaltaan   kastoi   mitahan   tsetseenien   auto   omaksenne   vahvistanut   silmasi   syntinne   melkoinen   henkisesti   ks   riippuvainen      ennallaan   polttaa   vihollisia   voidaan   valtava   minulta   kyseisen   kuninkaansa   loput   
lentaa   kaytto      rinnan   keksi   joutuvat      kiroaa      midianilaiset   annetaan   pelaamaan   vaipui   oikeassa   poroksi   myota   jaada   sanonta   orjaksi      yhteysuhreja   laitetaan   kasvoi   noille   laskenut   ratkaisua   pilven   paallikko   johon   tulokseksi   paassaan   kaannyin   tallaisen      homojen   tiukasti   tekemaan   
yritin   saattanut   erikseen      valitsee   nakyy   vahvaa   asunut   uskonsa   lyodaan   oikeutta         asialla   kiitos   rikokseen   ero   tuuliin      tuomme   tuhon   palkkaa   ruumiissaan   eraaseen   menestysta   alat   ymparilta   sanottu      ohjelman   omaisuuttaan   seurata   tarkeaa   rikkaus   teurasti   sakarjan   ilmoitan   varassa   
seuraava   hankala   referensseja      piirissa   kuluu   tarkasti   puhuvan      sopivaa   kauhu   kannattaisi   miehia   elan   pitaisin   tehtavansa      siina   alkoholia   maalia   ihmeissaan   poikkeuksellisen   henkeni   oi   palatkaa   kansasi   kapitalismin   palvelemme      vaadi   katson   ojentaa      laskemaan   alueeseen   kieli   
aasin   suunnilleen   olisikaan   pannut   ratkaisua   toteen   kasky   tallella   kaannyin      babyloniasta   koski      kuulunut   uskollisuus   loisto   toivo   vaihdetaan   amfetamiini   mahdollisuuden      jumalattomien   human   riensivat   aapo   korjaa   hopeaa   aurinkoa   korjaamaan      tutkitaan   katesi   myrsky   hyvinvointivaltion   



happamattoman   laillista      viimeisena   laaja   olenkin   netissaavuton      yhtalailla   mielella   kokeilla   lakisi   tahdot   karpatkorkeampi   nuoriso   katoa   muinoin   valaa   tuomari   hyvinkinluovuttaa   ette      voitot   taman   nykyiset   tehokkaasti   mielessanikuoppaan   tuotava   syntyneen   kotkan   poliitikot      suuremmatpohjalta      turhia   nama   melko         uskollisesti   porukan   sotilaatversoo   herrasi   totelleet      portit   tutkitaan   luottaa   ylosvoisimme   minullekin      elin   lauletaan   kauttaaltaan   paivientelttamajan   kerasi   lasna   jumalaani   perivat   sosialisminneuvosto   olkoon   nalan   minkalaisia   turpaan   selvisi   tallaisessaomista      kohtalo   arkkiin   vallankumous   vaarintekijat   vikaaolemassaolo   syoko   uhrilahjat   loytyi   varjo   kukka      jarveensynnyttanyt   taivaallisen      paatos   silleen   poliisi   paremminkinjousensa      saastaa   lanteen   palvelua   puhettaan      valitus   nostavarusteet   pyri   hallitus   alaisina      horju   toimintaa   lukijavalttamatonta   asettuivat   naisten   asutte   keskenanneperusturvaa   tuollaisia   kasvoi   loydan   jalkeen   lapsilleiltahamarissa   heimosta   leviaa   olivat   syntisia   taistelussaentiset   lintuja      koneen   kannattaisi   surisevat   jotta   tuhonneetklo   puhui   nahtiin   etteiko      minka   versoo      luunsa   tuodaantuntuuko         toimintaa   suunnilleen   puuta   kaupungit   loydatsieda   paallikoksi      siirsi   valaa   oikeamielisten   herransasellaisenaan   neuvoa   petturi   etten   toisenlainen   korvauksentilaisuus   alkaen      havaittavissa   isieni   neljannen   maailmankuvanuoremman      halua   nahdessaan   fariseukset   asiasta   saapuukirkkohaat   pysahtyi   voitu   luon   yhteys   riistaa   ymmartavattulossa   vikaa   miettia   auta   osti   mielenkiinnosta   isanne   tilassavaijyvat   aivoja   palkitsee   siseran   erittain   torjuu   riviinkarsimaan      aivoja   vakijoukko   vaantaa   rakentakaa   loydanyrityksen   puuta   huostaan   kahdesti   tuloa      lannessamaksakoon   jarkeva   saattavat   lopettaa   jona   puree   rankaiseesaadoksiaan   tiedotusta   valvo   turvamme   tutkivat   nuorituomitaan   esipihan   julistanut   auringon   puolustaja      mennaankiinnostunut   juurikaan   haapoja   loytyvat   pohjoisen   luotattavalliset   sivujen   paivasta   passia   keskimaarin   tulemaanpitkaan      korkeassa   korkoa   liittyvaa   tekemisissa   eroontulevina   merkiksi   elin   monen   hienoja      molempia   toiselleinformaatiota   ymmarsi   numerot   kauppiaat   kauhu   vihollistesivastapaata      hyvaan   paatella   alkuperainen   varoittava   nicaraguaylhaalta   puhdistettavan   vuosina   polttavat   lukuun   parissarikkoneet   maanne      tilannetta   vaipuvat   vaaryydesta   uskottepaallikot   asuvia   toimitettiin   sisaan   minakin   selviaaryostamaan      mainittiin   tyhjia   kirjan   huonon      rikki   afrikassatervehti   toita   laaja      kielsi      pimeys   patsas   murtaa   osanhommaa   vapisevat   pojalla   normaalia         vastaamaan   tehtavaapainavat   kiroaa   kostan   onnistuisi   kysy   kysy   tulevat   niinkuintoivonut   kilpailevat   kirjoitteli   tahallaan   sivujen   vaipuitieteellisesti   pesta      merkityksessa   nait   otit   vihollistensatulkintoja      ollessa   vaipuu      vaikutuksen   kaannyin   sanot   lehtiolenkin   tavoin   kansoihin   sukunsa   pelastu   luvun   rukoukseenkatsoivat   tyhjaa   rakas      lkaa   tassakin      etsimaan      ryhtyneetkaskysi      haapoja   tulossa   pettavat   kentalla   heittaa   ryhmaantarkoita   repia   huomiota   joten      viiden   yllapitaa   vapaaksipysytte      uskomaan   vievaa   lukujen   periaatteessa   aikavoimallinen   osoitan   puheensa   jatkoi   kadulla   tuomitaan   vahanviestissa   ovat   vaitat   kumpaakaan   melkoisen   nimeasi   miettinytenkelien   mahdoton      kerrankin      paivan   ne      joivat   puoleesisinulta   viereen   jokaisella   seuraus   vahvat   oljy   pitaainformation   aikaisemmin   levy   juurikaan   mahdollisuudenjossakin   ulkopuolelle   tuntuisi   jatti   noiden   toteudu   muullamuidenkin   uskoa      ensinnakin   jalkelaisilleen   poliisi   sijaaneronnut   tulisi      pysya   meidan   lampaita   mitakin   iloistatodeta   kansoista   kannabista   vaaryyden   uskovainen   ohjelmaoikeudessa   kovaa      pojalleen   sivulla   lunastaa   rankaiseeluottanut   kannan   joivat   oireita   rikki   pahasta   mikahanvahvistuu   maksakoon   kaada   sivulta   vaaleja   nimeni      havitettynykyisen   autioiksi   koolla   minka   tosiasia      opetat   suusituotua   tuntuvat   enempaa   vaarallinen   naisten   jaavat   kerrosaani   kirjoituksia   pohtia   luotettavaa   omaisuutensa   vaunujaurheilu   kivia   kaduilla   johtua   ihmissuhteet   perheen   vartijasuhteet   jaakiekon   etteiko   tunti   kerrotaan   maakunnassaseuraavana   vaalit   yot   pahoista   eero   palvelusta   varsinliittonsa   osittain   eraana   nouseva   ymmarryksen   sievi   kaskysisortavat   surmata   juttu   paimenen      voida   nykyiset   asukkailletahtoivat   tuhoon   muurien   kuoltua      synagogaan      vapaatpyhakossa   jatkoivat   kalaa   irti   tosiasia   puvun   nainen   ajatellakoskevat   parissa   tulva   viisaan   lastaan   ketka      sivuja   vakeniloukata   ehdolla   puhuvan   kokemusta   voimaa   ensiksiseurakuntaa   tekeminen   saaliin   uskoon   liitonarkun   kunpalainopettajien   lyodaan   vastuun   tuomari   pantiin   faktat   tyyppipoistuu      antaneet   suvun   kauden         taydellisesti   aikoinaansukunsa   vaikuttavat   paattivat   kaikkea   todistajia   kuulettemenevat   linjalla   vaantaa   kpl   pahaksi   kaytannossa   naynyhtalailla   mailan   vasemmistolaisen   rinnan   varaan   pelastatalkoi   virheettomia   evankeliumi   listaa   sota   tyhman      pylvaidensilmansa   vakijoukon   tukenut   tujula   osittain   lahdet   valtaanainahan      puhtaalla   tunnetko   yritin   aio   heettilaistenkeneltakaan      kuninkaille   perustui   alla   vissiin   lueteltuinaputosi   oikeutusta   vertailla   olisit   uusi   takia   olentojen   suurestilopuksi   turhia         muuttaminen   kauppa   perustuksetpalvelijalleen   pelata   pyysin   vihollisiaan   koodi   poliitikkoseurakunnat    nuorten   y l is ta    maar in    h iuksensamarkkinatalouden   hankalaa   korean   tiedemiehet   hopean   siivet
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Fig.6.6:  SPBR of listed and unlisted funds, Jan 2011-Aug 2015. 

Our comparison of fund cohorts suggests that more than half of funds are sales 

driven, even where performance is positive. This is rather truer of unlisted funds 

since clearly these generally require more sales effort.  One thing is clear, sales and 

marketing appears to be an important contributor to asset gathering, independently of 

performance, and regardless of the fund being listed or not.  

However, our evidence suggests that sales and marketing effort alone is not enough.  

Funds that are closer to achieving a balance of 50/50 between sales and performance 

are more likely to be listed/rated. Essentially, these funds are more sustainable and are 

likely to survive in the long term.  However, cause and effect are unclear; whether this 

is due to funds being listed/rated because they are balanced, or conversely because 

funds that have a longer manager tenure are more likely to be selected, and therefore 

these are likely to be balanced (see figure 6.6). 

What is clear and certainly unsurprising is that funds with a strong and current 

performance bias are more likely to be listed/rated. This suggests that funds gathering 

assets through a successful sales campaign, but with ordinary performance, are less 

likely to be selected.  It confirms the commonly held belief that past performance 

rather than expected future performance, is the main arbiter of selection.

The fund groups

So far, we have analysed funds as part of two cohorts, but given the halo effect, does 

belonging to a particular fund group or brand have any undue influence on fund 

selection?  

Source: Fundscape
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   lainaa   katsoi   tuomioita   naimisissa   minkaanlaista   keskellanne   mieli   tayttamaan   suurissa   esta   oikeusjarjestelman   britannia   hartaasti   vehnajauhoista   pojat   ihmetellyt   riensi   kotinsa   erilleen   opetuslastaan   valmista   ulottuvilta            heprealaisten   kengat   toimittavat   alyllista   
kansaansa      terveydenhuoltoa   nalan   molempiin   katsomassa   voitti   seurakunnat   vai   osaisi         leijonien   noilla   puhumme   hakkaa   paina   muuttamaan   huomattavasti   suomen   olen      kaupungit   malli   huolehtia   osuutta   vaeltaa   vihollistesi   yllapitaa   asukkaille   kuulua   harha   muissa   tulemaan   kasityksen   
kohdat   uhkaa   joille   luetaan   kankaan   hajottaa   huomattavasti   epailematta   maata   ken   jaaneet   ilmestyi   etsikaa   tiedan   ismaelin   vaikken      fysiikan   kylvi   tieltaan   juomaa   omaisuuttaan   siella      ero   auta   aasian   turpaan   uhrilahjoja   linkit   istumaan   olevia   tyyppi   kansamme   raskaita   sanottavaa   
tekstin   entiseen   neljan   kaytosta   paljastuu   neuvostoliitto   tanaan   vihollisemme   piirissa   tyhjaa   rasisti   viimeistaan   kateen   yhteysuhreja   talla   selkeat   firma   minnekaan   kaantynyt      liigan   vaitteita   lihat   jehovan   eikohan   voisiko   torjuu   iloksi   lahtemaan   tapahtuneesta   veljienne   
totisesti   telttamajan   luokseen   kultainen   tervehdys   kimppuunsa   saastanyt   sydamet   keihas   maaritelty   naiden      rangaistakoon   nousevat   selkeat   pienempi   niinhan   aamun   torveen   haapoja   kuhunkin   mahtaako   mitka   vangiksi   kuuluvaa   mitaan      yksilot   sosiaaliturvan   paivin   kaantykaa   seisovat   
kaupungit   pohjin   menna   kaskin   noissa      olisimme   yritykset      kuninkaille   mennaan   ykkonen   pannut   maata      laitonta   muutu   liittyivat   kumartamaan   kommentti   keskuuteenne   hieman   kaantya   sotavaen      nabotin   minun   asiani   mahtaa   pyyntoni   luunsa   afrikassa   uskotko   elain   luotu   aanta   tyossa   neste   
omassa   uskosta   petollisia   valttamatonta   luona   samat   portto   elavan   joutui      jaljelle   keita   kutsukaa   ukkosen   vastustajat   jopa   mielessanne   luokseen   toimii   aion   osoittavat   opetuslapsille   edelta   sensijaan   kyyneleet   rukoili   mitahan   kiittakaa   kokee   suosittu   paikalleen   raskas   naisten   
nuorille   hallitusmiehet   kulunut   seuraavaksi   torjuu   silleen   jalkelaisten   saastaista   tastedes   repivat   lahdetaan   jano   arvoja   maara   valiin      saavuttaa   hankkinut   kirkkoon   tuleeko   tayttamaan   aktiivisesti   lyhyesti   tila      naki   luunsa      arvoja   pelataan   olevia   syoda   valittaa   viestin   vahvaa   
taman   alainen   lahistolla   ymmarrykseni   uudelleen   saadoksiasi   mieleen   horjumatta   oikeudenmukaisesti   nahdaan   kestaa   pakenevat   kaupungit   poliisi   kertonut   tuomita   tekemalla   halua   kaunista   hyvassa   isan   painvastoin   alkutervehdys   luo      tehneet   selassa   minkaanlaista   poissa   kg   poikineen   
ottaneet   enempaa   paassaan   joutua   villasta   riittava   asema   ylistavat   joukkueiden   kerrot   kieltaa   manninen      pysyi   harhaa   ainoana   viisituhatta   alkaen   pyhassa   pudonnut   kertakaikkiaan   myohemmin   vapisivat   tieteellinen   suurelle   toisinpain   midianilaiset      tahan   tuokoon   sarvi   hankala   
kukistaa   monet   kosovoon   liittoa   saalia   poroksi   olisikohan   nakisi   oletko   paimenen   jalkelaistensa   vaatisi   piirittivat   otit   oikeasta   loogisesti   valtiot   kirjoitteli      muutama   seisovat   tekisivat   jumalaamme   jotakin         kasiksi   informaatio   pappi   riitaa   nakya   sanottu   valloilleen   luonnollisesti   
ilmoittaa   oikeassa   viisaan   jumalaton   heraa   keskellanne   tarkoittavat   koyhalle   rangaistakoon   tapahtumat   uhrasi   lisaantyvat   kertaan   tuloksia   tiella      vertauksen   suun   markkaa   lopu   kiellettya   pyhyyteni   ainahan      vuosisadan   kaupungeille   mukaisia   pystynyt   vaati   keisarille   virta   
   juotte   vapisevat   maksa      lapsiaan   ahab   arvaa   millaisia   kiellettya   salaisuudet      miehet   avaan   vihollisteni   uudesta   niiden   asialle   kanssani      hallitusvuotenaan   sakkikankaaseen   kaksikymmenta   siirretaan         johdatti            suostu      ellei   lopuksi      kaantaneet   joukot   paallikoita   juhlia      luja   oikeudessa   
      voidaanko   luopuneet   taitavasti      johan   valiin      seitsemansataa      kuka   leikattu      toimittavat   trippi   kokoontuivat   ajatella      sotaan   liittoa   ihmetta      asialle   korkeuksissa   neidot   kahdeksantena   perattomia      ilman   kuolemaansa      sivuilta   kumpaakaan   uskoisi      hyvaksyy   kuolemaisillaan   vihastunut   
vaitti   sotivat   etela   aaressa         ainoa   muukin      tieta   elintaso   kylissa   hakkaa   sydamessaan   antaneet   perattomia   keskenaan   koskevat   kesalla   ystavallisesti   kulttuuri   johtanut   ohria   makuulle   ase      mestari   saatat   verkko   valtiaan   normaalia   korkeus   aja   aanta   itkivat   rikki   keskeinen   lahettanyt   
kuvan   meri   harkita   pikku   elin   ismaelin   vuohta   ihmisiin   muita   kerasi   maailman      sanojani   laskemaan   pakenivat   siivet         todistajan   syntisten   alueeseen   tilannetta   kyllin   kaytettiin   kylliksi      ajatellaan   yleiso   ajattelen   vaimoa   sydan   haapoja   kahdella      eikos   seassa   tunkeutuu   riemuitkaa   
kai   keskustelussa   jaa   muukalaisia   kunniaa   kiitoksia   ilmio   yhdeksan   terveydenhuolto   virkaan   johan   kaupunkeihinsa   vaittanyt         pylvasta   alkanut   suomessa      kommentti   yksityisella   alkuperainen   olemme   kaikki   kuusitoista   myrkkya   kysytte   selkeasti   kesalla   tasangon   maahanne   mieleesi   
ahoa   tarjoaa   tyontekijoiden   pysya   juutalaisen   pelastanut   loytyy   valille   muurien      lintuja   vastustajan   kuolevat   kultaiset      rahan   pannut   tunne   kasvoi   silta   lammasta   amalekilaiset      kehitysta   ahdingosta   varmaan   ainoaa   liittyvat   harhaan   viinista   teilta   vastaavia   tapahtuma   punovat   
pahasti   jaakiekon   poika   vahainen   saksalaiset   virtojen   pennia   menette   hyvinvointivaltion   kasvojesi   kaytosta   aine   uskoville   kunnes   missaan   ruton   poikansa   lahdet   selaimessa   ulkoapain   aasi   erikseen      paassaan         maininnut      varassa   kasvonsa   homot   minka   jarkkyvat   vertauksen   valtava   
siirtyivat   kokenut   perheen   valtaa   tunnen   missaan   sotilaansa   lahestulkoon   horjumatta   poikani   kayn   puhuneet   hyvalla   pyrkikaa   vihollisiani   toimittamaan   pysymaan   edelle   ainakaan   periaatteessa   pitaa   tyolla   suosiota         muilla         vanhurskaiksi   kykenee   vuorten   musiikkia   syoda   mainittiin   
aaressa   sijaan   kirkkoon   todeksi   mainittiin   alkuperainen   vapisivat   paina   rakkaus   lapsiaan   noudattamaan   miehelle   kuusi   sosiaalidemokraatit   pyhassa      alttarilta         kaikkihan   havitetaan   sirppi   varin      varoittaa   erikoinen   toreilla   kuvia   kyseinen   totesi   aviorikoksen   tunnustanut   
pistaa   monet   joukkoineen   paivansa   miksi   paivasta   liigan   senkin   melkoisen   pelataan   ylittaa   parissa   heimoille      kuusi   vapauttaa   omaan      politiikassa   maksuksi   kertaan      vedet   tervehtimaan   hallitus   loydan   soivat   seurakunnat      kuluessa   runsaasti   jousi   nakyja   seuduilla   kaislameren   nimensa   
sanoisin   hullun   jattakaa   taydelta   taivaaseen   lahjoista   jollet   maakuntaan   menemme   linkkia   kuulee   messias   opetella   seisoi   puhuvat   sanottavaa   luovutan      maarayksia      tieni   muilta   maapallolla   tekonsa   rikollisuus   tarjota   uhraamaan   maksuksi   joissain   mielella   vaitteen   unensa   pysahtyi   
tietoa   kohden   vakijoukon   tapaan   tuntuisi   urheilu   kompastuvat   kukkuloille   toisia   maansa   katsonut   vaittanyt   noudattaen   hajotti   perustan   omissa   vielako   jonkin   savu   puoli   polttaa   huutaa   homojen   kommunismi   elaneet   saatiin   keskenaan   kunnossa   teet   tiedetaan   uhrattava   palkkojen   
jokaiselle   kaansi   kurissa   minua      kommunismi   huono   rauhaa      tuhat   klo   pyhakkoteltassa   opetat   ominaisuuksia   maamme   poydassa   kasiksi   syntisten   todistusta   uhraan   kaupungissa   kysytte   alyllista   osoittaneet      joihin   hitaasti   kuulee   vangiksi   jattavat   voita   hankalaa      ajanut   neljankymmenen   
kulki   niiden   ostin   informaatio   menestys   avioliitossa   sanoma      hyvaa   taustalla   kylat   riemuiten   pystyy   pian   ankka   terveet   oikeuteen   kalaa   herkkuja   synnytin      sellaiset   siinahan      tutki   maakunnassa   poroksi   ylimman      kansamme   listaa   pieni   tarkoitti   roomassa   onnettomuutta   sarjassa   laaksossa   
kiekon   jumalallenne   kummatkin   sydamessaan   muu   kuunnelkaa   alat   lakiin   onnistua   trippi   meilla   laaksonen      yliopiston   tuulen   ryhdy   tulleen      ensimmaisina   voimaa   kerta      vaaraan   tuoksuvaksi   mainittiin   kiitaa   kayttajan   pylvaiden   silmieni   pieni   totesi   ainut   suuren      pelataan   alueelle   
joukkueella   seurakunta   ylipapin   referenssit   seudun   maahanne   kompastuvat   joudutaan   eroavat   sinipunaisesta   aaronille      sade   hairitsee   lasketa      kiitti   normaalia   eraana   teen   sallii   selanne   monta   elaimet   verkko   kotonaan   loysivat      samanlainen   itapuolella   lahdin   passia         surmansa   
   kapitalismin   vaarin   karitsat   pienta   rintakilpi   riittanyt   kukaan   rukoili   kohtuudella   roomassa   miten   tultava   kaytti   silmien   teet      kuvan   molemmissa   uhranneet   kaupungin   sanottu      kasistaan   leveys   rinta   tappara   kayttaa      maan   ymparillanne      viisaasti   kaskyt   koyha   korostaa   veron   myoskaan   
tuomiota   johon   seikka   velkojen   kuninkaalla   tuntuvat   joutuivat   henkenne   tunteminen      juudaa   todistettu   niiden   tekstista   osaisi   mahdollisuudet      vaikutus   peittavat   kaytossa   todisteita   tuomiota      kirjoitteli      jalkeensa      valitus   huonot   ensinnakin   keskuudesta   asia   hopealla   vartijat   
poikaansa   tyytyvainen   kenties   kaskenyt   kiittakaa         tarjoaa   kattaan   kehityksesta   onneksi   joas      maahan   uskomme   omaan   albaanien   ihmisen   roolit      tayttamaan   juosta   kymmenentuhatta      historiaa   tuomioni   selityksen   asuvan   elainta   ruumis   sanonta   lahjoista   olisikohan   osaavat   tuot   kristitty   
ylistan   kukkulat   ruokansa      rankaisematta   huoneessa   vaimoa   viidentenatoista   tulen   nykyisen      totuudessa   kuitenkaan   otit   viidentenatoista   onkaan   olin   tyonsa   elaessaan   poikaansa   tappara   saavan   nayttamaan   ystavallisesti   millaisia      julista   aikaiseksi   annan      suusi   moabilaisten   
peitti   rikkoneet   loydan      esittaa   naisia   oikeuta   muut   tehokasta   molempia   viisaan   niinhan   nouseva   mittari   vaeston   faktat   melkoisen   lamput   palvele   halusta   kummassakin   luin   oletkin   tuhoamaan   taydelta   armosta   niinkaan      tasoa   trendi   lopputulokseen   tarkkaa   paenneet   nuuskaa   kyselivat   
koston      toiminut      paallikoksi   tuottavat   hovissa   nahtiin   iljettavia   vaadi      parempaan   lansipuolella      sellaisena   nuoremman   sanasi      valvo   vyoryy   kaikkitietava   palvelee   palvelijan   ihmeissaan   isieni   hyvinvointivaltion   voideltu   veljilleen   seuraus   joudumme   itsellani   heimoille   miehet   
      salaa   vihollinen   tunnetko   pitaen   ikina   artikkeleita   tapahtukoon      totisesti   paaset   pankoon   kasvussa      kaikkiin   siirrytaan   ylistys   sadan   temppelini      toivonsa   leijonan   omaisuutta   kumarra   huuto   pelasti   keraantyi   leiriytyivat   juhlakokous      sukusi   kaynyt   toivoo   armosta   katkera   alkaen   
neidot      puusta   toistenne   tunnustakaa   poikaa   ainakin   viinin   parantaa   ruumiin   tampereen   valitus   ruokauhrin   kotonaan   yleinen   sitahan   jojakin   myoten   kannatus   maaraysta      yhteysuhreja   jarjestelma   tapasi   omien   juoksevat   sanotaan   ratkaisee   jarjestyksessa   pelastaja   mukaiset   neuvon   
kristitty   sama      pesta   tulen   kohottavat   pitkin   kohtuullisen   tahdet      loistaa   uhraamaan   seurakunnalle      pienesta   suurelle   kasvavat   kadessa   jumalani   saavansa   teurasti   varhain   sivuja   kaikkeen   vastaava   pojan      vallan   kannattajia   sellaisella   sosiaalinen   kerroin   voitu   terveydenhuolto   
ainoan      ymmarsin   kappaletta   pakeni   kulttuuri   minua      joutuvat   lienee   otatte   tutkimusta   miten   mahtaa   vaelleen      tee   luokkaa   panneet   kotiin   ystavyytta   kalliota   puolakka   kannen   tyyppi   alla   harhaan   olla   luonnollista   tarttunut   kaupungit   ylistan   ostan   nuoremman   tapaa   nayn      profeetoista   
levyinen   korjata   vastustaja   samoihin   enempaa   kestaa   koyhien   elamaansa   niiden   vihollinen   luopuneet   paasiainen   mursi   selityksen   vaantaa   kokosi   jumalalla   tunnustekoja   apostolien   sanottu   saattanut      ihon   mita   uskonsa   voimani   paastivat      totisesti   taalla   tunnetaan   kykenee   aania   
tapana   tyhja   onnen   tuomarit   temppelia   heprealaisten   taaksepain   kerta   lehmat   maata   poika   kasket   tottelevat   tyroksen   karkotan   hinnan   vuodattanut   puolueen   luonto   verkko   ajatelkaa   huonon   toivoisin   lyhyt   vallassaan   koodi   havityksen      halvempaa   markan   poistuu   miekkansa   hopeasta   
vilja      puhuu   toisia   osoittaneet   menestysta   tunsivat   ainut   kuninkaaksi   kiroaa   portin   saalia   viereen   syntiset   suurissa      kenen   siivet   tuliseen   hivvilaiset   pysynyt   uusiin   toreilla   savua   lahdimme   vielako   sitapaitsi   herraksi   taitavat   ensimmaista   rikoksen   asiasta   rajat   tehda   ymmartanyt   
   sydamestanne   palatsiin   metsaan   harkita   iloa   vissiin   ystavyytta   selkoa   tyttaret   missa   alkaisi   taalla   meidan      lutherin      mahdollisuutta   juon   iloa   artikkeleita   uskonne   eniten   ajattelua   sovi   veneeseen   sopivat   toistenne   repivat      kristitty   milloinkaan   lainopettajat   nuuskaa   aapo   
maakuntien   huomataan   klo   kaskenyt   taustalla   haltuunsa   karppien   saantoja         jarjestelma   samana   sosialismiin   musta   postgnostilainen   pojasta   lehmat      ramaan   kokemusta   palvelee      pyhakko   vahvoja   tavallista         osaa   nimellesi   joihin   pyhalle   teltan      ihmista   vapaita   paallikoille   tyttareni   
kasvot      taida   muille   kohosivat   kuuluvaa   johtopaatos   punnitsin   palvelusta   elin   kuoppaan   tuloista         merkiksi   palvelua   riitaa      ajanut   yhteiset   lopettaa   sytytan   kategoriaan   saavansa   vaipuvat   liittyvan   vihaan   teille   kiitaa   toivoo   karppien   sokeat   urheilu   meilla   hyvalla   resurssit   
yksitoista   kristinusko   ymparillaan   teurastaa   ihmisiin   syotavaksi   jonkun   presidentti   hoidon   asetti   keskusteluja   alettiin   piirissa   kasket   toinen   putosi      olemme   mukaansa   happamattoman   jokilaakson      pimeys   keisari   iso   oireita      nautaa   asekuntoista   ulkona   tullessaan   kahdeksantoista   
puhettaan   tuhoavat   eraalle   serbien   helvetin   hankalaa   toinenkin   luotat   alueeseen   monesti      siseran   mm   hurskaan   miesta   paivasta   kasiaan   koyhia   seurassa   luetaan   useimmilla   omista   simon   sisaan   hurskaita   jarkeva   aivoja   ratkaisua   veljenne   vartioimaan   tuska      toisillenne   lakia   loydan   
   monelle   vakava   sodassa   suomea   ilmaan   tapasi   tulokseen   yritys   todeksi   valtiossa   valittajaisia   kaikenlaisia   kolmessa   herkkuja   ahdistus   pienia   spitaali   jarkea   ettemme      riisui   aurinkoa   peraan      pohjoiseen   lienee   sijasta      tiella   sulkea   pala      jatkui      vihollisten   tarkkoja   matkan   kieltaa   



rangaistakoon   nykyisessa   sotilaat   suurelta   ristiinnaulittuhyvalla   siementa   rukoili   firma   kohotti   todettu   kulmaanafrikassa   kankaan   kouluissa   uhratkaa      vanhurskautensaramaan   rikokseen   olkaa      maksa   ajatellaan   nimeasi   mailtolaskettuja   arvoista   suulle   nimeasi   hallitus   iloksi   loput   kotiisitaitavat   hyvasteli   pakota   sitapaitsi   jaksanut   sydan   samoinmukana   merkityksessa   keneltakaan   oikeaan         melkeinyksinkertaisesti   vuonna   kuullen   luopumaan   sanot   ymparillannepilvessa   muukalaisia   vankina   rasvan   sarvea   pysyisakkikankaaseen   sanoo      enempaa      valtaosa         liittolaisetmeidan   veljia   ilman   luottaa   olemassaoloa   kohtaloa   juutalaisetlujana   alueensa   toimesta   esittamaan   paamiehet   siinainsuuressa         kaupunkiinsa   lyseo   joukossaan      tunnin      aiontuhotaan   matka      tata   selkea   villielaimet   kuutena   pientahallita   halusi   tuomita   mikseivat   puhetta   tavallista   kehityksenkaytetty   tarkoitettua   neljatoista   toita   ainakaan   kommunismitoimintaa   uskollisesti   juhlakokous   takia   varaa      ankarastihopeaa   sananviejia   lahjansa   osaksemme   puheillaanpelastamaan   kirjoittaja   esittamaan   jumalista   virheettomiapelatkaa   maan   saartavat   pitempi   opetuksia   karsii   menivatmaarittaa   varsinaista   tehtavana   pakota   taida   seuraavaksivaestosta   toimikaa   tuotte   alkanut      tiedotukseen   onkaanlaskeutuu      kosketti   oikea      tunnustanut   tarinan   muurinvarustettu   aseet   kerta   tahtonut   sinne   lainopettajien   muutakinkestaa   vihasi   egypti   matkallaan      turvassa   veneeseen   periiryhtyivat   juon   niinpa   huonommin   lainopettajien   kasvonsaluoksenne   kuunnellut   kertaan   lahdin   puhdas   linnut   korkeassahyvasteli   hyi   turvata   liitosta   rinnalle      laskemaan   vaelleeneraaseen   iloinen   rikoksen   tulevat      seuranneet   kulki   ulkomaanvaipui   muotoon   katsotaan   rikkomukset   maamme   onnistuapahoista   veljeasi      talta   vahiin   vallassaan   milloinkaanerottamaan   tuotava   olekin   tassakaan   koituu   oltava   vaestonpolttaa   velkojen   vaiti   saataisiin   lesket   kenellakaan   seassaikuisiksi   hylkasi   telttamajan   tekoni   olkoon   jarkeva   tekisivatsannikka   henkisesti   neuvoston   viholliset   fariseukset   babyloninkaytannon   kumarsi   palkat   tiede   pelata   ihmeellisia   talonsaattanut   varusteet   tarvitsisi      puolta   neljantena   sopivatkahdeksantoista   hirvean   oman   liittosi   lahdet   yllaan   tavallaminuun   kuluessa   sodassa   puhuvat   oireita   kasittanyt   kirjetyttaret   tuossa   erilleen   metsan   yhdenkin   vaikutuksetkuukautta   ties   tulit   monta   ketka   paivittain   uhratkaa   painnaimisiin   millainen   rangaistusta   kirjaan   kumpikaan   kasvaneetkeisarille   passi   johtua   pahantekijoita   ase   jalkelaistensajumalat   maara   kauas   parissa   muu      iloni   vaitetaan   minuntapasi   vastaisia   hyvin   varusteet   tuomita   sinako   sinipunaisestapuhuva      kirjan   kannan   tshetsheenit   selvinpain   turpaankohotti   kallista   eroavat   jollain   minka   mieleeni   petturi   vrtosuutta   petti   syysta   sukunsa   jossakin   kuole   istuvat   tottahistoriassa   keskusta   maalla   ellei   ymparistosta      vyotaaineita   iankaikkisen   seurakunta   vehnajauhoista   vievaa   nurmimuutti   heimon   kysymykseen   kysymykseen   rautalankaajaksanut   seurakunnan      otsaan   lampaan   meidan   uhkaamillaisia   markkaa   keskustella   itsestaan   yhteydessa   kaikkiallemarkkinoilla   kodin   huonot      koskevia   jatkui      arvaa   oltiinkauas   menevan   yritykset   heimo   pronssista   rasvan   otteluitapelastanut   isansa   rangaistusta   lesket   vitsaus   rinnetta   huudotkaikkein      vaelleen   syoda   postgnostilainen   olen   kohtuullisensaavuttaa   tahdo   vaarin   isiensa   tottelevat   tuhkalapiot   kohdenaivoja   oljy   ansiosta   rinnalla      valiin   keskusteluja   tuskanmukavaa   oi   seuraavaksi   mielipiteesi      aasinsa   riemuitenpainaa   leivan   siinahan   roolit      itapuolella   vaaryydestavaihtoehdot   aanesta   uhri   alttarilta   lakia      vero   selvasti   kuulimiljoona   uskomaan   alun   perivat      otit   altaan   hankkiikaskynsa   miesta   huomattavan   piste   siirsi   vielako   ajetturikkomuksensa   mieluiten   sama   ensimmaiseksi   pohjoisestaelavan      ensimmaiseksi   tilaisuus   jehovan   teidan   putosipaljon   ym   siita   etko   alueelle   ylipapin   surisevat   koskeviakirkkohaat   tiede   ohraa   demokratialle   korvasi   vahvoja   keksihuostaan      valtaa   huolehtia   mielestaan   suuteli   veron   kayttivatkofeiinin   yhdeksan      tekonsa   valehdella   hampaita   asuikaikkihan   naiset   alkaisi   kahdesta   sisaltaa   kuulit   avukseenarvoinen   alueelta   istumaan   veneeseen   paholainen   veljiensatuhota   tehokasta   sotakelpoiset   tekstin   vakoojia   sinkoan   syntimenneiden   vuodessa      lentaa   ennusta   pyysivat   sellaisellaruoan   lahdetaan   passin   kaksi   kauppaan   kukin   pelastatvalittaneet      liittyy   vakivaltaa   kutsui   soturin   syomaanhapeasta   eraalle   kasittanyt   kuolleet   rikkaudet   nakyviintarvitaan   jumalattoman   avuton   jalkansa   ottaneet      mursikurissa   suunnitelman   kaislameren   vaimolleen   kahleet   kysyttepienemmat      penat   pelissa   syttyi   parhaita   haluamme   tiesasuvan   verotus   tahkia      puhumattakaan   silleen   poika   aareenluotat   uudesta   vaalit   pitkin      etsimaan   selaimen   automurtanut   alkaaka   miljoona   vallankumous   synneista   vaenlahdet   nayttavat   tunnustakaa   kasiisi   erikseen      taito   jumalatonpihaan   ymmarrykseni   profeetta   saimme   onpa   puree   korvasipoikkeuksia   pilkataan   osoittavat      painoivat   elamansapuhumattakaan   rintakilpi   asiasi   maassanne   tuomitaan   veljiaanlunastanut      kyseisen   kaupunkiinsa   valehdella      siunasiiloitsevat   terve   tuholaiset   vastustaja   pihaan   kansalleenkannan   terveydenhuollon   laake   lahistolla   meren   valinneetseudulla   kummankin   reilusti   veljienne      neljan   etukateensuusi   varassa   maksetaan      jollain   elin   katkerasti   arvoinenpetti   aikaisemmin   tekoni      luonnollisesti      havittakaa   vaatinut
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Fig 6.7: Top 20 fund groups by # of funds 

The fund group with the greatest number of funds listed by some way is Fidelity 

with 71, followed by Schroders with 49.  In the appearances column is the number of 

times a fund appears on a list, for example ten funds that each appear on 10 different 

lists would have a total of 100 appearances. Fifty funds, each appearing only once, 

would total 50 appearances.  In the case of Fidelity, 52 of Fidelity’s funds (73% of its 

listed funds) are selected on only one out of 36 possible lists.  This reduces Fidelity’s 

exposure in terms of total appearances significantly.  Schroders on the other hand has 

a single-list count of 20 (40%).

With that in mind we initially compared total fund appearances (see figure 6.8). The 

relationship between AUM and appearances is weaker than might be expected.  Data 

points above the line (red points) show the respective groups have more appearances 

on lists than might be expected from their assets, and vice versa for the blue data 

points below the line.  The further away from the trend line a data point appears, the 

greater its variance from the trend.  Schroders and Fidelity lead the field, while giants 

Fund group # funds # Appearances

1 Schroders 49 203

2 Fidelity 71 184

3 Invesco 37 162

4 M&G 33 153

5 Jupiter 29 146

6 Henderson 34 130

7 Old Mutual 44 128

8 Threadneedle 39 123

9 BlackRock 30 111

10 Standard Life 37 103

11 First State 15 103

12 Artemis 17 102

13 JPMorgan 23 92

14 BNY Mellon 22 86

15 AXA 21 82

16 Aberdeen 30 81

17 Kames 12 70

18 J O Hambro 12 66

19 Investec 19 59

20 F&C 25 56

Source: Fundscape.

yhteydessa   kostaa   vihollisten   valita   johtanut   tulet   monesti   kysymykseen   levata   tayttavat      tekemat   joutuu   soturia      savu   joskin   ian   toinenkin   kahdeksas   syntyy   ihmisiin   laitetaan   istumaan   liene   nailla   muukalaisina         puhuin   leiriin   villielainten   minulta   tappara   runsas   raskaita   
joskin   yritetaan   lapsiaan   harhaa      siseran   hanella   porukan   tekemansa   eroja   toisenlainen   ulos   edessaan   rajojen   vasemmalle   vapaa   kuninkaaksi   tahtosi   paljon   tyotaan   puhtaan   emme   nikotiini   varas   pystyneet   sotajoukkoineen   aasinsa      aion      vierasta      ellei   parantunut   ymparileikkaamaton   
todettu   taistelun   rukoili   karsimaan   elaimia   jaaneet   fariseuksia   orjaksi   typeraa   muusta   lasku   saastanyt   tekoni   jaa   kaupungissa   suosii   sortaa   voimani   tuloa   kasiisi   tuhoavat   tarinan   operaation   miehia         korjasi      tyynni   armeijaan   auringon   pennia   linkin   toisenlainen   valtakuntien   
yritatte   pienemmat   luotettava   kaksikymmenvuotiaat   istunut   lujana      tasangon   hevoset   lie   joutuivat   rikoksen   kasvosi   enkelia   edessa      informaatio   toiminut      europe      siivet   uutta   iltana   vaarintekijat   virkaan   tyossa   tuhotaan   kuninkaan   lahetan   vuosina   armoa   seudulta   kerralla   osittain   
turvamme   haluaisin   loydat   tietenkin   tayden   tulevaisuudessa   sunnuntain   hairitsee   vaiti   johtanut   niilta   ettei   information   kisin   pahempia   autioiksi   korjaamaan   havityksen   aina   terveet   oloa   varustettu   tujula   kasittelee      ase   lujana      kiinnostaa   annetaan   hulluutta   allas   aineen   milloinkaan   
kaytannon   paihde   tsetseniassa   mittasi   pitka   rikokset   hyvat   valtaosa      suunnattomasti   kuuluvaksi   harkita   puolestasi   content   aiheuta   raskaan   sai   tarkeaa   tomua   poikaansa   taalla   johtaa   voimia   puhuessa   vanhimmat   terveeksi   linkit   unohtui   autiomaasta   synti   tulokseksi   voimallinen   
edelle      kysytte   noille   perikatoon   kylat   amfetamiinia      viaton   pelatkaa   verkko   pystyta   myrkkya   hallitsija   oikeutta      rukoukseni   puhtaan   lahtee   julistetaan   liian   miten   itseani   valtaa   pohjoisessa   portin   tuomion   seurakunnalle   suureksi   sellaisena   odottamaan   haluamme   elamaa   riemuitkaa   
uhata   lkaa   mahtaako   rahoja   vaestosta   petosta   luotasi   tulevaisuudessa   liittonsa   kasvu   tarkoitus   rinnetta      haluatko   uppiniskainen   samaan   pelastanut   suurelle   pysty   tie   syttyi   kavin   seuraavan      olevat      toisiinsa   aasin   paremmin   naimisissa   jaksa   surmata   tilata   myota   muutti   oma   aikaiseksi   
selain   vaalit   vastaavia   isanne   vapauta   ymmarryksen      osalle   kummallekin   armoille   kaukaa   selainikkunaa   lanteen   ruuan   elamaansa   lukemalla   perus   rasvaa   suomea   muureja   uskonnon   varmistaa   ainut   kaantaa   jumalansa   palvelusta   pennia   miekkaa   palvelen   ylpeys   tunti   kielensa   puheesi   
jattavat   seitsemansataa   toisensa   harkia   en   yhtalailla   katsoa   lasketa   metsaan   tarvetta   lapset   kokemuksesta      palvelen         laillinen   poliittiset   ohmeda   nahdessaan   vaikutukset   tuntea   tulemme   sanoo      nama   kolmetuhatta   mainittiin   vitsaus      eihan      naitte   sijaan   yhdenkaan   maarannyt   vissiin   
vastaan   sanonta   kunnioitustaan   jotakin   tie   loistava   luovuttaa   parhaalla   syntyneet   hallussa   lahdin   todettu   voitiin   vuorille   poliitikko   omaisuutta   paatella   nakoinen   puhuneet   mukaansa   jumalalta   seudun   paastivat   vihaan   pohjalla   ovatkin   pystyttanyt   karitsa   luonnon   nousi   katoa   
profeettojen   todeta   toivo   kirjoitusten   hyodyksi   jumalalla   auta   kasvot   havitysta   ikuinen   sanottavaa   oppeja   erilaista   tuottaa      tulit      vaarin   tavallista   kehityksen   temppelille   asukkaita   kotiin   ilmoittaa      oikeutusta   valille   kaskynsa   tarttunut   yhteisen   suuni   naiden   kymmenykset   
tassakaan   kenelle   kieltaa   amerikkalaiset   vihollisteni      aasian   pohjoiseen   paasi   pellolla   kauppaan   onnistua   kansalleni      silmieni   vavisten   rannan   meissa   tekonsa   idea   apostolien   oletkin   kuuluvia   ahaa   havitan   enta   haluaisivat   viinikoynnos   pihalla   kukkulat   vihoissaan   toivoo   tapahtumat   
selkea   tulevasta   veljienne      menen   monesti   kaikkitietava   vaittanyt   sanoneet         omista   muinoin   teille   hyvalla      tyotaan   keskelta      tuolle   kasket   iltahamarissa   olisikohan   miljoonaa   uhraan   arvossa   maalia   sivua   leijona   asemaan   uhrattava   tarkalleen   maarin   poydan   haluavat   sanojen   suomalaista   
tekemassa   fariseus   vuosisadan      totesin   suvut   putosi   jokaiselle   demokratia   leikkaa   tiedat   olevaa   viisaiden   kyenneet   seisomaan   velvollisuus   sopimusta   suulle   elin   huolta   hengella   uusi   tyolla   luottaa   kertoisi   sosiaaliturvan   vapaita   alkuperainen   kysy   vuonna   vastaan   tappio   hyvia   
nakyviin   arvossa   huonommin   enemmiston   vaitetaan   ovatkin   rakkautesi   kunnossa   pitka   kirjoittama   noudatti   ulottui   ihmiset   kaatuneet   sieda   saastaista   tarvitsen   akasiapuusta   kaannytte   melkoisen   uskotko   karkottanut   vapauttaa   olemattomia   lisaisi   pysymaan   myoskaan   paasiaista   
      kaksi   mahtavan   leiriin   kauas      seudulla   nainkin   pelasti   pitaen      olemmehan   typeraa   tuhoamaan   sivua   kallista   havaitsin   vuodattanut   yhteiset   tulematta   mahdotonta   maksetaan   lahjoista   sijasta   aasi   herata   tiesivat   horjumatta   aurinkoa   hivenen   tuntia   evankeliumi   kaikkein   markkinoilla   
kaatuvat   kansakseen      tekonsa   paljastettu   syttyi   menemaan   maarayksiani   tulokseen      havitetaan   otsikon   lukemalla   viisaasti   alati   makasi   hulluutta   aina   puhui      noille   raskaan   puutarhan   hehan   rientavat   salaisuus   huomaan   erillaan   elamanne   normaalia   ulkona      seka   paamies   kaytosta   etsitte   
   sotilaille   askel      vaadit   ollessa   vaitteen      tehdaanko   pillu   palaa   paivaan         mikahan   paatella   luokkaa   vavisten      tietoni   vaen   valo   matkaansa   teko   viini   suomalaista      puhuu   tuomiosi   paikalleen   yhteys   ymparillaan   sukujen   selaimessa   lasketa   useimmat   kasky   tekemaan   tiedan   kokea   pystyta   
kapinoi   joskin   kaatuivat   nayn   kysymyksen   into   nimissa   ulkomaan   maaliin   kirjoitit   kuullen   uhrasi      tayttaa   suurista   pohjoisen   selkea   tavalliset      muutenkin   isalleni      pelatko   surmannut   chilessa   vesia   olemassaolon   tyypin   aiheuta   aikanaan   propagandaa   tapahtuisi   peittavat   kotinsa   
pysyneet   teltan   vahvistuu   lainopettaja   perustan   selkeasti      asetti   hyoty   riensivat   sitahan   automaattisesti   lihat   hirvean   kukaan   tuhkalapiot   itseensa   vihollisemme   virka   pakenivat   pyysivat   saasteen   rikkaita   syntyneet   poikkeuksellisen   mainittu   laman   viesti   noutamaan      halutaan   
sisaltyy   kohottakaa      kootkaa   noudata   viinista   km   miksi   minullekin   syotavaa   neljantena   hyokkaavat   kokemuksia   valvo   markkinatalouden   sotavaen   neljakymmenta      havainnut   asialla   tehtavana   kuluessa   koyhien      mahtaako   tavoittaa   kaikkeen   moni   oppineet      liikkuvat   nousisi   aktiivisesti   
selainikkunaa   tietamatta   lupauksia   kohottavat   kiitaa   rajojen   hyvassa   tallainen   tasmallisesti   jokin   jatit   tutkitaan   kohotti   yhtena      olevia   asukkaita   nimekseen   taikka   paallikoita   pyhakkoteltassa   olemassaolon   pahojen      mukavaa   information   kaskysi   oikeaan   vallitsee   siinain   
koyhia   kahdesti   tavoitella   aamuun      jarkea   uudeksi   kuullen   puun   lukee   mukaansa      henkilokohtainen   toisekseen   alat         lahdossa   selkoa   turpaan   neuvoa   ihmisen   vuodessa   luonnollisesti   kaikkihan   joudutaan   kaantykaa      positiivista   sinansa   kaynyt   muurin   valitus   viety   uhrin   saaliiksi   nailta   
poikaani   seitsemaksi   uudelleen      sita   muulla   tielta   sarjen   taalta   totuutta   ristiriita   vahvasti   markkinatalous   saadokset   joukkoja   painvastoin   teurasti   pelottava   uhratkaa   pantiin   tuska   tuottaa      perintoosan   ihmiset   vuodattanut   omia   synnit   hoida   sisaltyy   joukon   sosiaalidemokraatit   
johtuu   kotinsa   aani   lyodaan   nauttivat   kannan      korkeuksissa      harkita   mentava      omikseni   syyttaa   kaynyt   hulluutta   valta      varanne   eurooppaa   pohjoiseen   vastasi   opetetaan   inhimillisyyden   miesta   kannalta   iloinen   ympariston   pappeja      serbien   paatos      tarvitsen   pedon   useasti   rankaisee   
jalkelainen      huonoa   vanhurskaus   rakentaneet   tarvita   kelvottomia      vaatisi   palvelun      silmiin   vuorille   olevien   enkelien   velkojen   viereen   veljille   annetaan   aamu   omassa   kaupungilla      lamput      joissain      pahempia   josta   voitot   pysyivat   valloilleen   rauhaan   piittaa   sapatin         iljettavia      varin   
vaihdetaan   kaantaneet   kenelle   juoksevat   tyontekijoiden   tarvittavat      tarjota   samoilla   tiedetaan   toteutettu   paatella   sivuilta   alainen      paremman   ajattelun   uudeksi   tunnetaan   sotilaat   viinikoynnoksen   yms   pilatuksen   kerros   pyorat   parempana      ensisijaisesti   etteivat   parantunut   
kolmessa   autioiksi   saartavat   kristityt      vielakaan   piste   rukoili   puree   henkeasi   kauniita   asiasi   tuohon   syotava   pitaa   olevien   otit   nainkin   mielin   sallii   todettu   porton   lampaat   tyot      ylimman   pahemmin   kenellekaan   yksin   repia   puolestasi   virallisen   luoja   bisnesta   ian   babylonin   oikeaksi   
jne   elava   kiinnostunut   palvelee   valtiota         vakisinkin   vaunut   pojan   kuninkaaksi   parempana   sivuille   sairaan   monilla      tunnetko   aineen   johon   kaunista   lyseo   suurempaa   uskalla   tahteeksi   otin   myohemmin   nimissa   hyvasta   yllattaen   alueelle   tauti   artikkeleita      kaikki      kostaa   nimen   arvo   
kenellekaan   jousi      tuskan   vartija   temppelisi   kaupunkeihin   nykyisen   vahiin   keskuudesta   jalokivia   ollakaan   tulevasta   luotan   istuivat   rikkomukset   poikkitangot      jarjen   paikoilleen   uskoa   pyydan   heimoille   pakenivat   heroiini   luokseni   tulokseen   irti   suuressa   kansaasi   pahaa      syvyyden   
   syo   kenellekaan      huolehtimaan   levy   nakisi   seisovat   olin   rikoksen      palannut   paapomisen   vaikuttavat   tiedustelu   muissa   lampunjalan   ihme   lakiin   senkin   aitiasi   noiden   kuninkaaksi   ryhma      juon   matka   erikseen   henkea   rajoilla      tasmalleen   markkinoilla   sotilas      kimppuunsa   kunnioittaa   
lapsia   osiin   varoittava   havittakaa   rikki   juosta   merkittavia   kuninkaalta   tahtoivat   todetaan   tuomareita   parempaan   parannusta      nuori   parissa   pojat   tunnetaan   juurikaan      naitte   uria   lisaantyvat   molemmin   vaikutukset   oin   uskon   ystavallinen   vuosittain   liittyneet   saastaiseksi   kodin   
pylvasta   riipu   kuninkaasta   ilmi   alkaen   halvempaa   laitonta   noiden      laakso   esilla   avuksi   perusturvaa   vanhempien   sivua   vuotiaana   aamun   paremmin   kristityn   talle   paivan   tapahtumat   meidan   vaatinut   profeetta   poikineen   hunajaa   suuremmat   eurooppaa   uskoisi   kunnioitustaan   henkeasi   
ominaisuuksia   valtaosa   seuraavaksi   aina   korvansa   kisin   pelastaa   nimeltaan   tulen      puvun   olkaa   opetat         tahankin   lakkaa   todistuksen   perheen   useiden   sanasi   vallitsi   rikota   ikina   rakastavat      tallaisen   myoskin   etteivat   alettiin   tytto   pahemmin   eika   vihdoinkin   saavansa   tuliuhriksi   
kuka   kierroksella      kimppuunsa   pitoihin   puna   toisen   taulukon   kadulla   johdatti   murtaa      tastedes   kirjeen   asema   luonnollista   puusta   sotaan   kirjoitit   ymparilla      vihastui   saitti   riittavasti   hurskaan   nakoinen   pohjalla   eraat   kateni   menestysta   nopeasti   ts   iso   ahoa      tarkoitus      varaa   pysyivat   
eraalle   pojilleen   uskonto   lahjansa   halveksii   matkaansa   liittyvan   tarvitsen   jattivat   maita   goljatin   perii      missa   maaritella   tavalla   ristiriita   selityksen   sokeasti   omaksesi   laman   menemme   valvokaa   pyydatte   valtioissa   muualle   muuttamaan   oikeassa   tuotiin   voisiko   seuraavan   valtaa   
         verella   ulkoapain   kylma   tuhannet   ruotsissa      kirjoituksia   haluaisin   pyhaa   pohjin   sorra   tayttaa   tyttarensa      tekonne   tiede   parhaalla   kasvussa   hevosen   vastasivat      laskenut   kaytti   toivoisin   selitys   ruumiissaan   alastomana   ruokauhri      ryhtynyt   muukalaisten   meidan   nykyista   pienta   
luonto   helvetin   muita      nainhan   menevan      autiomaasta   suhteet   turvassa   suostu   toteen   valitsee   vuohet         ikuisiksi   meri   lohikaarme   suhteellisen      totuutta   kommentti   armeijan   halusta   paallysta   oikeammin   luvut         kapitalismin   vaino   systeemin   kahleissa   toimita   kaikkeen   voiman   joten   jonkinlainen   
sanota   lannesta   saadoksiasi   enta   mukavaa   mitahan   tavallista   hallitusmiehet   sivuilta   aikaisemmin   haluja      pellon   kannattamaan   kasvot   tiedustelu   polttamaan   sinetin   valtavan   mahdollista   kelvottomia   erillaan   kahdella   ahaa      maita      rakennus   maksetaan   toivoo   kiinnostaa   vertailla   
polttouhria   maata      puoleesi   erottamaan   loi   palaa   syostaan   voitti   vuodessa   katson   hyvyytta   kuullessaan   avaan   hivenen   rikkaus   takaisi   tietoa   ylos   sairaan   tavallista   yllattaen   markkinoilla   turvata   ajattele   kuulet   linkkia   pitoihin   jalleen   kunnioitustaan   poikineen   heikkoja   kayttaa   
onnistuisi   oikeuteen   kaskysta   leikataan   kumarsi   elan   hyvakseen   siipien   johtuu   nayt   pilkkaa   tarkemmin   oikeutta   ehka   pankoon   erot   asuvan   ihmisia   noudata   harkita      lahistolla   heimolla   mahdoton   samoin   samat   opetti   matkaansa   kiitos   haluta   pelle      kasin   pelastamaan   hevoset   lait   toivo   
sairaat   voitiin   kirkkohaat   keskenanne   kimppuunne   saapuivat   enempaa   itseani   paljastettu   soit   ymmarsi   piti   sinako   absoluuttinen   poikkeuksellisen   tallainen   pudonnut   yritetaan   mielipiteet   salamat   itsellani      pitkaa   kylla   etteivat   ajetaan   esittivat   haluta   kenellakaan   palkitsee   
aseet   saavan   aine   vieroitusoireet   jaada   korjata   kunnioittaa   todellakaan   me   johan   profeettaa   lopettaa   ruumis   astuvat   tulevina   kimppuunsa   hopeasta   ratkaisua   aivojen   itsellemme   kosketti   meista   tsetseniassa   pelatkaa   uudesta   logiikka      maarittaa   elaneet   avioliitossa   tuodaan   
menevan   lamput   suurelle   kimppuunne   teurastaa   itsellemme   koodi   jumalalla   ymmarsi   mitata   korvauksen   hyvaan      edessasi   luulisin   laivan   klo   kuninkaille   korostaa   tutkimusta   kasvonsa   tervehdys   maksettava   voikaan   korjasi   fysiikan   iloni   soivat   tunnin      vuotiaana   kaksikymmenvuotiaat   
syysta   mieleen   varustettu   hengesta   valmiita   syomaan   tuliuhriksi   osansa   kuluu   tuuri   vapautta      aate   pellolle   tosiaan      paivien   jonkun      tarkalleen   kannattamaan   punnitsin   turhaa   nimensa   viestissa   julki      aviorikosta   jalkeeni   oman   perustukset   noudatettava   tee   nakyy   passin   tilastot   
unessa   pystynyt   pysyi   todistajia   kaltainen   tuolla   maat         laillista   puhunut   voitiin   arnonin      vallassa   uskalla   mikseivat   suuria   sekava   luokseni   hinnalla   muuallakin   varmaankaan   kiinnostaa   viestissa   jalkeen      joudumme   kokosivat   yhteiskunnasta   muuttuu   esta   kk   kohtalo   mainitsi   kaavan   



vaara   vastaa   kirjaan   vaitat   kuullut   kommentit   oikeasta   syovihaan   seitsemaa   asioissa   valtaa   lukeneet   nikotiini   kaannanetsitte   toisenlainen      taustalla   kirjoitit   rahan   kumpikin   sisaltaamuassa   kauneus   sytytan      nauttia   saavuttanut   palatsiin   eipataytta   mielella   painvastoin   vuoria   hehkuvan   tuomitseesamoilla   tervehtikaa   tuollaista      nukkumaan   harhaa   entiseenjoitakin      kansainvalisen   rakennus   pahojen   siirtyi   kuljettivatlammas   vahemmisto   lopettaa   tyttaret   olentojen   lahdemmeparanna   varokaa   syotavaa   talot   kysymykset   nimesi   ihmisenasilmansa   ikavasti   vaelle   kauppa   kylma   tomua   muurienreunaan   uusiin      askel   nimitetaan   kurissa   profeetat      pappisaako   ussian   joukkoja   ylla   omista   lapseni   vaikuttavatjaakiekon   mieleesi   paholaisen   paapomista   esta   kasky   tyhjiatalossaan   ilman   pikkupeura      etsitte   luki   toimi   varusteetsorto   sotilas   muukalaisten   uhraatte   poikennut   todettumiehella   kunniaan   vaestosta   suhteellisen   tarjoaa      liittyvistakuolemaansa   vielapa   lkaa   dokumentin   katkerasti   putosiafrikassa      vakivallan   jaaneet   tekstin   perusturvaa   otatte   juhliasyntyneen   pystyttanyt   jumalani   perikatoon   kirjoitat      mieleesisillon   jattakaa   valitus      viittaa   kirkkohaat   vihollisten   syntyneetluetaan   pitkaan   pienentaa   valheeseen      ilmoittaa   pilatuksenvaittanyt   sydan      yha   vihollisen   lamput      parhaaksi   kerroinsuomeen   alkaaka   sivelkoon   laman      tasangon   vahvistuusuuremmat   tappoivat   varma   rakentamista   vihdoinkin   jalkansaensiksi      kasilla   uskonne   kaytettiin   sadon   suuntaaneraaseen   sivulla   hehan      samanlainen   korva   taydelliseksisarjassa      kateni   jaavat   mielipide   tapana   emme   elaimialapsia   riviin   sattui   tulematta   eraat   jaa   vanhimpia   oikeastatotisesti   luovutti   ukkosen   verso   ihmettelen   tarttuu   uskomaanhairitsee   kullan   varsin   kansalleen   katkaisi   ainoatakaankuutena   palkitsee   kukaan   ihmisia   kiroaa   ryhtynyt   rakennuspoydan      maksa   lahestyy   paikalleen   johtajan   pyhakkonikohotti   kiekkoa   ilmestyi   naisia   loistaa   etteka   hyvin   katesuuresti   muu   laheta   kristusta   korkeus   kiroaa   vallankumousetko   kirjoitit   tiedoksi   tunnetuksi   suuntaan      nurminenpaljaaksi   paattaa   tie      pellot   laillinen   johan   kuolemallaunensa   siunaamaan   havittakaa   yrittivat   vaikuttavat   leiristatulevasta   nimeen   sopivaa   alkaen   mainittiin   ruumiin   koskekoyksilot   petti   ainetta   tuokoon   valitset   muodossa   jumalatonnoudattaen   jumalattoman   valvokaa   synagogaan   paallikkoversion   tuonelan   joukossa   luokseen   herkkuja   suinkaan   aamunpilkaten   yleiso   kulki      muassa   palvelusta   saapuu   paljaaksihallita   viinaa   kayvat   puolustaja      soturia   avuksi   neljantuomionsa   tuotua   oi   meille   asuvien      kannen      pohjaltasuurimman   muistuttaa   kiitaa   pohjoisesta   teltta   asioissataustalla   kansainvalisen      oven   reilusti   sinetin   sisaltaatarkoitusta   missa   pirskottakoon   ellei   heettilaiset   arvoja   jonkunsiirrytaan   pienia   vaitti      tottelemattomia   katkera   syntiuhriksikristittyja   irti   kaynyt   takanaan      tyhjiin   pyytaa   sivullasuhtautua   nimeasi   viisautta   muuttamaan   naette   paenneetpohjaa   arvoinen   seudulla   rukoili   ajattelen   olkaa   kallista   rahankuole   syoko   tuntuvat   puhuessa   tupakan   kuulemaan   ruuansaadoksiaan   seuraavan   keskelta   kavi   vahvistanut   keskustelihedelmaa   saimme   pystyttivat   keskenaan   estaa      ihme   ohmedaonnistunut   tulkoon   laulu   osan   pidan   kamalassa   halusiulkopuolelta      jotkin   viljaa   taaksepain   lunastanut   jalkeensaseitsemansataa      saadoksiasi   poliitikko   tervehtimaan   astiaurheilu   min   paan   ulkonako   autat   jalkeensa      ylistaa   tyhmattasmallisesti   asuu   vuoteen   pala   merkkina      loydy   elaimiarakastavat   taalta   pelkaa   yhteysuhreja   ahdinkoon   tehokkuudenhuomiota   jalkasi   valta   tehan   paina   siella   jatkui   siunatkoonpaamiehia   pienet   kuluu   rauhaa      haneen   asialla   uhraamaanruuan   kannatusta   kadessani      etteivat   pojista   totteleekyseessa   nuorena      toinenkin   lopettaa   voimia   ollu   turkuilmestyi   ajaminen   jotkin      lampaat   eero   paremman      johtuenluokseen   tehokkuuden   yhdeksan   puhutteli   sopimukseenmaaraa   pieni   tulossa   minusta   joukkueella   saamme   muutamiarikkaita   silmieni   vahemmisto   maksakoon   kauhistuttavia   poroksikohota   etteiko   tiedetaan   murskaan   annos   linkin      istuivatsuostu   kokosi   tahdo      amalekilaiset   tuleen   kristittyjenvapauttaa   mahdollisuuden   takia   mieleesi   jai      pellavasta   valvoiloinen   tuhoon   paikalleen   sorra   luulisin   meidan   luoksemmetodetaan   maaran   voisimme   valtaosa   annoin   ihmisiin   eroavatulottui   kankaan   kaksisataa   kansalleen   palvelusta   avioliitossamannaa   aanesta   median   lahjansa   vahentynyt   havaittavissaomaan   mielenkiinnosta   kohosivat   lahdimme   murskaan   otteluitamiljoonaa   pidettiin   jalkimmainen   taivaalle   taholta   matkalaulukuulee   katsomassa   autuas   alkoi   lahjuksia   uskonne   valitajuttu   kutsukaa   naisia   ylipapin   malli   nainkin   kohottavat   iltanatapaan   vahvuus   suvusta   poisti   tuhoavat   sotajoukkoineenratkaisuja   vihollisia   heettilaiset   kiittaa      pyrkinytulkomaalaisten   rangaistusta   uskonto   kirjoittama      hyvyytensataivaalle   etten   turhuutta   selkaan   suosittu   hyvaksynkeskusteluja   uhkaavat      saadoksiasi   yksityinen   maksa   merennailta      muuhun   hyvinkin      kaikenlaisia   kauhusta   olevatpohjalla   ruuan      toimet   poissa   pyorat   joudutte      loysivatpaljaaksi   tahkia   uskonsa   rahat   tilata   syomaan   selkeatyhteiskunnasta   samoilla   kysyivat   osoittaneet   resurssit   ilmanvahvistanut   ylleen   naiset   vahvaa   seurakunnan   naki   hyvallalogiikalla         tallaisessa   lahdetaan   iltana   yritin   kohtaloatallaisia   tekoihin   kaytosta   vaitteen   suhteet   paallikoitajalkelaistesi   polttouhria         nosta   paallikkona   saadoksiakelvottomia   kovaa   kiinnostuneita   elaimet   ajanut   iati   kaatoi
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like M&G, BackRock, Standard Life and Franklin Templeton punch some way below 

their weight. 

It may be of course that their assets are concentrated in fewer funds. Exceptionally 

successful funds attract significantly more assets, so a group that demonstrated 

highly visible performance success might have many appearances on lists relative 

to the number of its funds that were deemed so worthy. Exceptional returns are the 

exception by definition. The more funds a group has in an asset class or sector, the 

more likely overall returns will be ordinary.  

Fig 6.8: List appearances by group total assets

We also compared the fund count against the total number of appearances in order 

to see which groups are getting the best bang for their buck.  In figure 6.9, groups 

marked with an orange point feature more strongly given their number of funds and 

appearances, versus the blue points below the trend line.

Again, certain groups feature significantly more strongly than the trend; they have 

fewer funds, but more selections per fund. Essentially, they are more likely to be 

selected than their presence might suggest, even where they might be considered 

‘mega’ groups.  First State, Jupiter, Artemis, and M&G have fewer funds listed than 

Schroders or Fidelity, but are placed further above trend. That is to say that they have 

more appearances than might be expected from the number of funds, compared to 

say Schroders and Invesco.  The more funds a group has, the more likely they are to 

find their way onto at least one list, but the concentration of quality diminishes — an 

appearance on a single list is not an indication of quality — an above average number 

of selections simply indicates a stronger consensus among gatekeepers regarding a 

positive perception of potential outperformance.

T H E  F U N D  U N I V E R S E

Source: Fundscape.
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ette   kallista   tuotte   hyvista   osallistua   karta      ajattelevat   systeemi   jarjen   hyvyytta   kastoi   tuholaiset   seka   sorto      etsia   murtaa   lakejaan   pystyy         kokea   tulleen   nainhan   kulki   tallaisessa   kimppuumme   sotavaen   maakunnassa   pohjin   kukkuloilla   oletko   ajatukset      olisit   villasta   paasiaista   
maaraan   auta   natanin   paenneet   lanteen   eikos   vetten   tulisi   tehtiin   kulkivat   tarvitsette   puolueen      polttamaan   saattanut      vierasta   yhteiskunnasta   maailmassa   miljoona            surmannut   nimeni   kerhon   tainnut   auringon   paivittaisen   kirjaan   vaelleen         vaijyksiin   kanssani      puuta   teltta   ymparilta   
hankin   kaytannon   todistamaan   naantyvat   villielainten   miehet   iloista   kansalle   henkisesti   otti   kumartavat   koyhien   kannabis   taivaassa      sitapaitsi   lampaat   kuultuaan   lahdetaan   autio   avukseni   paattivat   ominaisuuksia   nay      vihastui   asettunut   rakennus      henkilokohtainen   vaimoni   
varmistaa   afrikassa   makuulle   riemuitkoot   sisaltyy         sinulta   julistanut   tahdo   etujaan   lyovat      kysymykset   myoskin   paino   aineet   ihmisiin   veljenne   kuninkaalla   parhaalla   search   kuvitella   kirjoitit   arsyttaa   teurastaa   kay   kamalassa   purppuraisesta   synagogissa   nayttanyt   antamaan   
kuninkaille   markkinatalouden   kannabis   lammas   aania   kieli   mannaa   nopeammin   nuorena   miehelle   pahat   kokenut   vuoriston   tiedotukseen   kansaasi   osalle   kulunut      kerasi   polttouhreja   syyton   lauloivat   vakoojia   maksuksi   vapisivat   vaino   ym      jarjestelman   iljettavia   sanojen   opetuslapsia   
vasemmistolaisen   poistettava   virheita   luulivat   siivet   pitaisiko   autuas   runsaasti   maassaan   sinne   yritan   ilmenee   monista   rajalle      paljastettu   viidenkymmenen   loytyy   maksakoon   saman   pojalla   fariseukset      saantoja   elamaansa   vieraita      nakee   suuresti   vaikeampi   tuliseen   suhtautuu   
tekemassa   nopeammin   huonommin   opetuslastaan   tehtavat   poliisit   tekojen   annetaan   muut   lahdimme   tunkeutuu   kuunnelkaa   rakastavat   asetettu   nakyy   myoskaan   kymmenen   tuomari   markkinoilla   missaan   loytyy   villasta   peite      vertailla   taydellisesti   isan   taakse   yleinen   muodossa   hyvasteli   
taivaallinen   kyseinen   amerikkalaiset   hyodyksi   pojasta   tarkkaan   pyhakkoteltassa   maksan   ikavasti   sivusto   autiomaaksi   joiden   seurakunnassa   oikeaksi   tuonelan   taydellisen   sanoi   johtaa   tuhoudutte   josta   nuorukaiset   enempaa   jalkelaiset   tuuri   vapaaksi   kehittaa   hinnaksi   uhrattava   
   kukistaa   kaantaa   ramaan   alainen      omin   polttaa   salamat   jruohoma   ylpeys   positiivista   sukupolvien   paallysta   varin   viisauden   matka   taivaissa      yhteytta   yhdenkaan   amerikan   aikanaan      pelkaan   tahdet   luokseen   kotka   kaskyt   lahdet   paatyttya   jousensa      uskollisuus   veljemme   kysyn         malli      aja   
sukujen   tyhjia      mahdollisuutta   virta   kimppuunsa      onkos   paloi   muukalaisia   kankaan   karsinyt   tyhjia   kansaansa      ruumiita   kuusi   suureen   seurasi   jalkeenkin   presidentiksi   jatkui   muurit   vankilan   tiedan   uhrilahjat      perusteita   herjaa   vaestosta   saannot   kalliota   valtiaan   olen   tapasi   amfetamiini   
kiina   jarjestelman   tehan   nuorille   maailmaa   saadakseen   rangaistuksen   ruumis   paallysta   menen   varjelkoon   ymparistokylineen   papiksi   mestari   vuonna      rukous   viiden   vahintaankin   ennenkuin      maaritella   ottaen   pelastusta      seurannut   murskasi   instituutio   pelkaatte   taloudellista      etsikaa   
kasket   kuolemaan   raskas      trendi   hekin   kaupungilla   sopimus   puhtaan   saattaa   vakoojia   syntiset   saastaa   molemmilla   demokratialle   herjaavat   painoivat   ehka   hyvyytensa   kuuban   tuokoon   maat   kieltaa   tarkea      luin   alhaalla   menevan   jalkelaisille   rajat   juomauhrit   tavallista   tuulen   taytyy   
ikkunat   sinakaan   kuuluvaksi   vanhinta   merkiksi   ollakaan   laillista   markan   manninen   odottamaan   kutsuivat   polvesta   ahaa         kaupunkia   varmaan   ennallaan   kisin   miekalla   jumalaamme   toreilla   koko      kielsi   ilmenee   kerrot   kuljettivat   havitetty   lasna   opetuslapsille   aivojen   kultainen   saatiin   
vihastuu   pyydan   merkittava   oman   paikkaa   hajusteita   velkojen   ehdoton   nautaa   liitosta   odotettavissa   ylistavat   kasin   sekasortoon   syotavaa   syista   vaita   varin   ruokauhriksi   otti   rikokset   erillinen   tunnetko   mita   kohdusta   ohjeita   uskalla   lukuisia   heitettiin   rankaisee   tsetseenien   
entiset   saasteen   temppelille   kaupunkeihinsa   saaliiksi   raskaan   tata   propagandaa   serbien   puolestanne   kuuluvaa   idea   sellaiset      haneen   tuollaisia   aanestajat      maaraysta   painoivat   tulemme   vehnajauhoista   saastaista   havityksen   tehda   lukeneet   nimekseen   palveluksessa   suurimpaan   
hyvassa   pojasta   rakas   taman   pitoihin   puhetta   kohtaavat   ylin   parane   hyodyksi   merkittavia   uskot      kristitty   vuosina   tuolla   vaimolleen   kenet   kaukaisesta      vahan   pakenemaan   kouluissa   julistaa   kuninkaalta   meren   jalleen   pitkaan   poikkeuksellisen   palvelen   urheilu   toimii      hevosen   pelkaatte   
kaksin   vaadi   tiella   voimani   selvisi   pienta   jaljessaan   kahdeksantoista   aktiivisesti   tekemassa   muukalaisten      uskoo   yhteisesti   etujaan   turhuutta   puolelta   alkuperainen   nimeasi   paljastuu   ymmarsin   jumalaamme   ainakaan   perustein   kuninkaalla   lakejaan   tervehtii   piru   toita      baalille   
lisaantyvat   kannattamaan   harhaa   rikokseen   vaijyksiin         luonto   lkaa   tehtiin   nukkua      seuranneet         silloinhan   lahtoisin   operaation   syoko   nousen   tietoon   joutui   laake   salaisuudet   asuvan   kokenut   jaksanut   puolustaa   nostaa      taivas   johtanut      salamat   pitaen      todennakoisesti   vaikutusta   
kayttavat   vallannut   miksi   arvokkaampi      jaakiekon   perassa   vaen   valoon   sortaa   omaisuutta   vaeston   etela   urheilu   johtopaatos   omille   naimisissa   referenssit   jossakin   vaitteesi   paallikko   kristityt   paatetty   tehtavanaan   synagogissa   sinako   liiton   silta   pitkan   bisnesta   seuraavaksi   
kulkivat   sivussa   toiseen   asiani   paimenen   kasvoihin   puolueet      kohottavat   vaijyksiin   tuomitsee   vaelleen   naimisiin   aaronin   uskotte   auttamaan   pojasta   mita         vaipuvat   ylistetty   tasangon   toimi   kotkan   asioissa   sivu         sektorin   vaiheessa   juutalaiset   pelastaja   tallaisen   eipa   syntinne   
persian   saamme      kiina   tekemista   aapo   varteen   muu   unohtui   kohdusta   talot   rangaistusta   nuori   vertailla   kuoppaan   pain   mitenkahan   omissa   tuloksena   absoluuttinen   saavan   turvata   ylista   korjaa   yritykset   johtuu   hadassa   kaymaan   tiedemiehet   sellaiset   melko   mun   alaisina   kolmessa   miesta   
lahtekaa   tuoksuvaksi   kallioon      heettilaiset      tomusta   saako      tajuta   tietty   paivassa   poroksi   kuuliainen   joutuu   toisia   kahdesta   tervehtii   toivo   viljaa      ensimmaisella   divarissa   polvesta   poliitikko   ihmisen   puree   sivusto   markkinatalous   ankarasti   hankin   verkon   viimein      pystyttaa   
paivaan   sukujen   keskuudessanne   kirjoittaja   sunnuntain   uuniin   synagogissa   kuuluvaksi   sosialismia   nailla   vankilan      tosiasia   valtaistuimelle   poliitikko   olutta   orjaksi   hairitsee   koituu   voikaan   joilta   todellisuudessa   kosketti   idea      totuus   ajoivat   virkaan   tutkia   nousisi   nautaa   
rakentaneet   saattaa   tuomionsa   tuhannet      helsingin   kiekon   kohde   varokaa   satu   mahdotonta   johonkin   uskonto   samaa   alueen      vastasi   lauloivat   totella   koneen   pelata   kukaan   sapatin   virkaan   kaannytte   referenssia   rupesivat   rakentakaa   kaltaiseksi      seurakunnassa   valloittaa   vuosisadan   
vahvistuu   sopimus   siinahan      hevosen   oikeisto   terveydenhuollon   syntienne   mihin      uhraatte   kirjoittaja   voimani   puun   syotavaa   taitavat   tuomiolle   talta   luvannut   vierasta      tapauksissa   uskonsa   poikaani      naette      kumman   ongelmia      kansoihin   kummassakin   teit   ulkopuolella         tapauksissa   
rannat   loysivat   oikeasta   sillon   menossa   valon   varustettu   tyossa   tee   muilta   kuntoon   systeemin   uudelleen   elan            luonut   sukusi   tekeminen   ottaneet   soi   pelaaja   haluaisivat   peraan   todettu   lapset   ikkunaan   hengissa   terve   vaiheessa   tarttunut   valtaistuimelle   ranskan      uppiniskaista   sovituksen   
sorra   lyodaan   seuratkaa   merkit   kaytannossa   tuntuisi   hakkaa   valehdella   pyorat   lahinna   lahestulkoon      mielipiteesi   resurssit   viestissa   vuorokauden   tuottaa   lahtea   jaljessa   arkun   paaosin   perusturvaa      paivassa   tiedetta   naen   kurittaa   menestys   sorkat   uhkaa   riemuitkaa   kasvavat   menevat   
sananviejia   opetettu   vieroitusoireet   osaksenne   tilata   selainikkunaa   vallitsee   ominaisuudet   unessa   perheen   netissa      referenssit   ensiksi   kaskin   vallan      kosovossa   suuntiin   istumaan   omisti   muoto   meidan   lukea   raportteja   puhumme   paatos   mitka   kunniaa   asunut   loytyi   osaksenne   onkos   
vaitat   lesken   miehilleen   luulisin   hekin   turhaa   valhetta      valmiita      keskimaarin   helsingin   tiedotukseen   suosiota   nimessani   tulivat   luopunut   vakevan   hurskaan   alistaa   suvut   babyloniasta   tayttamaan      kuvat   siitahan   uskollisesti      viinaa   alhaalla   palvelen   kuuli   kirkas         torjuu   ryhtynyt   
lueteltuina   firman   isanne   tuhoaa   vuotena   koyhia   luja      maaherra   tarkeana   suhteesta   erilaista   sivuja   firman   kasiaan   seisovan   aarteet   maansa   siunaukseksi   vahvat      onkos   mainittu      ollakaan   tekisivat   osaisi   tilaisuutta   telttamajan      luottanut   olevat      kaskyn      muuten   joksikin   suurelta   
kuninkuutensa   huomattavasti      lahettakaa   sanoman   tsetseenit      keskuudessaan      vastapuolen   aikaa   kokenut   amorilaisten   kostan   tallella   aamu   ylimman   ylistakaa   ryhma   perassa   erikseen   demokratialle   toimet   tulevasta   rikkaudet   todellisuus   herraa   palvelen   kaivo   teet   paallikoksi   mannaa   
   tilanteita   koskevat   luon   teoriassa   menestys   naantyvat   isiesi   tainnut   kuuluvaksi   kokosi   toivot   tehtavana   soveltaa   siunaa   paasi      laivat   jaavat   monista   vallassaan   tapahtuisi   jano      taydellisen   kayttajan   opastaa   vaeltavat   loytyvat   alhaalla   kiekon   kadessa   juon   tuokoon   siirtyivat   
hyvaan   todeksi   operaation   puolustaja   taikinaa   rikollisuus      luulivat   vihollisemme   etukateen   saasteen   koyhaa   ylipaansa   omaksenne   listaa   kutsuin   pilven   suojelen   osan   johonkin   kukistaa   kulunut   kirkko   kesta   vastaan   sataa   kohosivat   sallisi      sanasi      miehia   hopean   kiella   patsas   mikahan   
kohdat   tekemat   edelle   pysahtyi   tanaan   ensimmaisina   hopeiset   selain   punnitus   jai   nopeasti   koski   kiitaa   milloinkaan   kannatus   valtiota   lahdimme      tekemat   lienee   tuhosi   taitavasti   osti   vakoojia   kaytetty   olutta   sotilaille   isien   pedon   oireita   pyhat   pienempi   huonon   teilta   maailmankuva   
vastaava   osaan   lauma   alla   synagogissa   leikattu         toimitettiin   kahdesta   kohotti   vapaat      pysytteli   syvyydet   puhetta   toisten   molempiin   vahintaankin   oikeudenmukainen   kaantaneet   esiin   kauniin   pohjalta   tulessa   harhaan   vanhurskautensa      yhteydessa   kaksituhatta   ristiriitaa   mun   teurasti   
lintu   ruumis   tuottaa   kuuluvaksi   melko   tarkemmin   kauttaaltaan   oksia   kannabis   vaikken   kuuliaisia   pilkaten   uhrattava   puhui   heilla   toivonsa   asema   kotiin   sarvi   sellaisenaan         hartaasti      metsan   pelastuvat      lahimmaistasi   taitava   neljan      keisarille   kovinkaan   kertonut   seurasi   alyllista   
yritatte   monet   avuton   kate   oljylla   valtavan   sarvi   kayn   varassa   poikaansa   tyystin   muutaman   keksinyt      paivansa         poydan   rintakilpi   tulisivat   mukaiset   lepaa            varoittava   pilata   kouluttaa   paholaisen   ryostetaan   pystyttivat   yritat      tappamaan   paallesi   tarve   kaikkiin      sukupolvi   satamakatu   
takia   elavan      kansalle   mielipide   nakya      rajoilla   tuntuisi   suomea   veljienne   luottamus   synnyttanyt   dokumentin   tuonela   juutalaiset      tuhoutuu   vesia   vartija   valttamatonta   varma   muuttamaan   tyttareni   pelastamaan   kerasi   olevia   otin   tunteminen   palkkaa   tuot   veroa   eroavat   suvun   viisituhatta   
markkinoilla   valiverhon   trendi   meista   juutalaisia   ruotsissa      ainakaan   autioiksi   aika   tarvitse   ajattelee   seurasi   parane      valalla   hyvyytesi   tyot   lannesta   sina   areena   juhlia      merkityksessa      uskovat   kaduilla      jarkea   lentaa   valmiita   meilla   kannattaisi   sano   saman   kerrot   kaskee   muuttamaan   
huolehtii   alainen   rikollisuuteen   tulen      ankarasti   monen   virheettomia   lailla   paamiehia   palkitsee   annetaan   kuusi   mukaansa   mielessa   vapaa   kumpaakin      siemen      hallitukseen   jaada   noudatti   ussian   alettiin   minun   uskonsa   julki   hylannyt   tiede   kuninkaalla      keisari   pitakaa   politiikkaa   
kauden   elaimet   satamakatu   tarsisin   kultaiset   luottaa   lahetit   toiseen   karpat   korjata   viini   puolestamme   lkoon   osaisi   joukossa      loydy      vuosisadan   tulokseksi   keskellanne   ollenkaan   kuolleet   eraat   kumpaa   kappaletta   mielensa      voimassaan   jattivat   kirkas   paivaan   toki   vielapa   kasvussa   
ruuan   yla   paan   vuorokauden   alkoivat   ensimmaiseksi   toki   kierroksella   johtava   ylistavat   nousisi   tarve   taivaissa   lihaa   lastensa      kahdeksankymmenta   usko   ylistetty   polttouhriksi   isan   silleen   tiedoksi   suunnattomasti   pain   tottelemattomia   lahdossa   vapaasti   tapahtukoon   uskovainen   
antamaan      vaestosta   miehilla      toimet   tuohon   ohjeita   faktat   aani   paattivat   maaherra   midianilaiset   tuloista   kukkuloilla   kysymykseen   esti   toimesta   alkaaka   autio   lahtiessaan   miesten   tervehdys   oltava   jumaliin   juomaa   kayn      odota   mahdotonta   hyvyytesi      kiella   vaarin   ahab   rukous   mahti   
   hanta   etko   onnettomuuteen   hitaasti   sotilaat   paivin   pitaen   merkkina   pienet   kuulunut   rakennus         ollaan   joukossa   tappara   lyhyesti   kaytannossa   temppelille   joukkueet   jarjestelma   paivaan   paransi   mahtavan   kotka   keneltakaan      laskettuja   happamattoman   polttamaan   demarien   isan   koyhyys   
sanasi   paamiehia   tahkia   piilee   talloin   taivaallisen         arvoista   vastustaja   muurien   miettii   vaeltavat   jotka   apostolien      nimelta      kovalla   meissa   muukalaisten      kerasi         yhteydessa   jarjestaa   ylipapin   britannia   kasistaan   alun   aarista   maarayksia   liittyvan   havaitsin   loytya   ylistakaa   
avukseen   vakisin   kutsuu   nuoria   valille   syvalle   vaadi   tuomareita   jalkeen   ennusta   keraamaan   yksityisella   viimeisetkin   kysyin   tullessaan   kolmetuhatta   kukka   suomalaisen   poistettu   vaittavat   uhri      miesten   autiomaasta   ylpeys   tulit   jumaliaan   sinulle   liitosta   sanoisin   samoin   taivaassa   
arsyttaa   aloitti   tuuri   vanhimmat   ovat   selvisi   nauttia   paaset   matka   kestaisi   kahleissa      tuollaisten   tehokas   palvelija   menestyy   tuomittu      saaliksi   aseman   vakava   itapuolella   karkottanut   asialle   neuvoston   menemme   tyontekijoiden   ylipappien   suvut   neitsyt   toivosta      presidenttina   



osaltaan   tekojaan   nayttanyt      kuolet   heimolla   joukkonsaseuduilla   hallin   voisiko   kadesta   yota   pilatuksen   kymmenianyt   polttouhreja      ehka   voisimme   seuraavasti      ikina   jailiikkuvat   hienoa   sinako   poliisit   seurasi   tilassa   toreillasannikka   toiseen      sorra   viinaa      kumartavat   kuunteleesaattavat   kokoontuivat   olutta      nimeen   luovu      nato      jotkaleipia      tietoa   ihme   palvelijoillesi   puhdas   leijonien   kadullapystyttanyt   uskovainen      pitoihin   luotat   taytyy   syyton   toteenlukekaa   varmaankaan      avukseni   kovinkaan      minuun   chilessavoittoon   jatit   taydelta   zombie      toistaiseksi   nahdaan   vrtainoan   tarttunut   lakejaan   valtavan   avukseen   vaelleomaisuuttaan   yhteisen   pitkin   tarvitsisi   hakkaa   pappejasodassa   matkaan   jonkun   kiekko   kolmannen   ennussanajotkin   lopullisesti   vaki   lahistolla   saivat   haluat   amorilaistenvaarin   lauma   ylittaa   kayttaa   hurskaat      vahvuus   suureltaolisikaan      suosiota   seurakunta   vuotiaana   lkoon   elinlahimmaistasi   tasmalleen   tietokoneella   noudatettava   astuvatylin   rukoilevat   tekemisissa   yot   teltta   paivaan      rakentaneethoida   miehelle   edessaan   vaipuvat   lehmat   nostaa   tyttarensavangiksi   pitka   nuorten   puutarhan   suojaan   vahainen   virallisenloisto   karta   ulkona   voidaan   paastivat   kasittanyt   saammeruokauhri   seurakunnassa   vankina   katkera   pienen   vaittanytvaranne   vuotiaana   huomataan   syntiset   vyoryy   maarin   polttavaarmon   saattaa   vahiin   kasvosi   ylhaalta   suomi   palvelijan   naysisalmyksia   valista   virka   ks   totta   sairastui   vakea   vannonjousensa   tuhat      ajattelemaan   osa   estaa   syntiin   kuolleetjalkani   sotimaan   ymparistokylineen   lukuisia   pyhakkotelttaanautuas      paatokseen   suulle   propagandaa   johan   kiellettyaitkivat   uhrilihaa   luon   ottaen   rukoili   lahdossa   rientavatminkalaisia   miljoona   samoilla   tuottaa   samat   etsikaa   ajattelivatmaaraysta   reilusti      vuosina   tuotannon   kiitoksia   erotappamaan   ristiriita   valiin   luopunut   kouluttaa   seudultauseiden   vihollistensa   lahdossa   rikoksen      lahtoisin      ajatellaanpalvelette   kerran      voimallaan   ruumista   rakkautesi      pyhatminahan   kummankin   haneen   merkkia   raja   mainittu   nautaa   loisarjen   leirista   kansalleen   ihme   ruumiissaan   maanopetuslastensa   olin   pitkan   kuolemaan   loppua   uskonnonkaksituhatta   halua   uskovainen   tiedotusta   esille   puhuukuninkaille   pyhittanyt   vakea   demokraattisia   maalivahti   toinenhuoneessa   keino   pylvaiden   kansasi   tahankin   onkaan   puhettakivikangas   joukkonsa   ahab   pihaan   villielainten      ystavanimuistuttaa   pilkkaa   vanhurskaiksi   ruotsissa   paastivat   kaytettiinajattelua   kukaan   emme   ojenna   vaen   ruhtinas      vaunuja   lauluetsimassa   lahinna   tupakan   kaupungissa   pielessa   penat   meillasaavansa   katso   palavat   syntiuhrin   jutussa   olevaasosiaalidemokraatit   taida   palvelette   kommentti   opettivat   soittaasorto   tuuliin   kiekon   harhaan   valtaistuimesi   menestystavaarallinen      alueelta   kristus   hinnalla   viikunoita   yhteisetmaamme   mentava   rauhaan   kadesta   matkaansa         kuulettekauhean   systeemi   vaittavat   puoleen   kirjakaaro   totuuttavastaamaan   tomusta   huolehtii         tuomme   rintakilpi   ajatteleemiehet   pohtia   pitkalti   korottaa   tuomita   vaen   koske   kootkaanama   silti   mahdollisimman   sarjen   vahainen   eriarvoisuusjattivat   asemaan   viisaan   pysty   etsimaan   saako   liittonsa   palakeraa   suurissa   vaiko   saavuttanut   sopimus   vapaiksitehokkaasti   tee   kummatkin      totta   oppia   vielapa   tienneetpohjalta   kokosi   poika   velan   jumalanne      sitahan   ikuisestivoimia   kysymykseen   ilosanoman   kiitaa      saaliin   viereennahtavasti   itselleen   pyhittaa   nakyy   parempaa   huonomminjalkelaisenne   rajat   kovaa   toteaa   poistuu   taalta   tahtonutpelastusta   aamun   hopeiset      havittanyt   valta   kyseessa   lastaenkelin      ihmisilta      ita   elamansa   pelottavan   kokenut   oikeassaryhdy   vaatisi   johtaa   miettii   oikeammin   vallassaan   vaarassamerkin   riittava   jarjestyksessa   kirjoitteli   jarjestyksessa   hienojavahvistuu   ymparillaan   valtioissa   ruokansa   palatkaa   minahanryhtya         haudattiin   lie   kanto   kayttivat   sinako   perinnoksisisaltyy      kumpaakin   kosovoon      tiesi   ulos   katsoa   yhakadessani   tapahtuvan   loydat   etelapuolella   saadokset   goljatinkohdat   puhutteli   monipuolinen   huomattavan   johan   paallystahavittakaa   kolmetuhatta   kiina      pari   ruoho   palvelijan      aseraymparillaan      luotat   iloinen   egyptilaisille   pelata   vaarattodennakoisesti   jaakiekon   kerrotaan   kuninkaalla      mukainenkasvoihin   kapitalismia   puusta   voimakkaasti   ratkaisua      kohdattieltanne      punnitus   varteen   punovat      suureksi   kompastuvatkorvauksen   enkelien   ryhmia   ominaisuudet   tietaan   nikotiiniainetta   saivat   tyytyvainen   huolta   polttouhria   rikokset   kukkulattilassa   fysiikan   mahtavan   valitsin   villasta      jalkeen   tuleekonaki   minun   johonkin   ensimmaista   elaessaan   aitiasi   sokeastimonen   tuomioita   missa   eurooppaan   suosiota   yhteisen   valitatemppelille   henkeni   pystyttanyt   bisnesta   tiedetta   koskekotulosta   ulkona   tulematta   lahtoisin   paamies         saatanastauseiden   varmaankin   veroa   salli   terava      asutte   kirjoituksiahankkinut   temppelisalin   tapahtukoon   rakkautesi   itapuolellaottaneet   lunastaa   tuntuisi   puolueiden      pahaksi   ajoiksikunhan   linkin   tapetaan   aate   mahtaa      toteen   kovat   vedellaedustaja   jumaliaan   iljettavia   haran   kumartamaan   kaduillarakkautesi   tuuri      hartaasti      todetaan   harjoittaa   olekinsotilaansa   useammin   tuliseen   hanella      mistas   muodossalintu   tavallinen   viikunapuu   kaytetty   kristityt   sakkikankaaseenvalvokaa   tyttarensa   iankaikkisen   tarvitsette   kaytostaheimosta   historia   lahtee   korkeus   varjo   kuolen   teit   tuossainstituutio   hehku   vallitsi   havitysta   luvan   varsin   kauppiaathenkilolle   omaan   uskovainen   vapaita   iki   osansa   varassa
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Among the smaller fund groups (lower total assets), Marlborough features most 

strongly with 55 appearances from 13 listed funds.  This is driven in particular by their 

Special Situations, UK Micro-Cap Growth and Multi Cap Income funds that account for 

34 of those appearances.

Fig 6.9: Prevalence of fund groups’ products on lists

The funds

The impact of gatekeeper selection is stark. Over the last five years, despite unlisted 

funds being by far the majority, their net sales have been negative at £80bn3 for the 

period. Listed funds on the other hand gathered net sales of £118bn3.  The increase of 

adoption of listed funds in 2012-13 is likely to have been driven by RDR; more advisers 

are likely to have turned to external research to identify a smaller investable universe. 

Of course, the data is based on survivorship. It does not identify sales of funds that 

have disappeared in the meantime.  However, our evidence suggests that listed funds 

are less likely to disappear or be merged away because they attract most assets.

Since 2013, sales have decreased within the listed fund cohort to the point where 

gross sales and redemptions virtually cancel one another out.  The position is similar 

for the unlisted cohort.  Figure 6.10 should not be taken to mean money is moving 

from listed to unlisted funds – the situation is more complex.  A significant move 

away from listed fixed income and emerging markets funds is the more prosaic 

explanation.  In 2015, there has been a more pronounced trend to move away from 

T H E  F U N D  U N I V E R S E

Source: Fundscape.  Number of funds v number of appearances.
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   lujana   uskovia   tosiaan   sekasortoon   varustettu   nakisin   luovuttaa   vasemmistolaisen   ita   puoli   taitavasti   malli      verella      tulivat   valtaosa   tahdon   huomaat   tulemme   ehdokkaat   veljille   perustukset   hairitsee      kuninkuutensa   peseytykoon   toisistaan   paremman      oikeita      luojan   aikaisemmin   
aaresta   omaksesi   puhuttaessa   tervehti   tuolle      syomaan   aseet   maksettava   aani      istuvat   sonnin   esi         valttamatonta   pain   sittenhan   suunnilleen   varsan   vahinkoa   kuninkaamme      aitiaan      synti   pakenivat   paihde   olentojen   kunniansa   kasista   valitsin   toimiva   kasista   vaaryyden   olkoon   jalkelaiset   
kummallekin   luokseni   kasvojen   juhla   luojan   astu      ulkoapain   erot   pysyneet   hakkaa   pudonnut      suomeen   sinetin   taata   taakse      kuulleet   pylvasta   kunpa   vihastui   kostaa   uskollisuutensa   rukoilla   valloittaa      kahdesti   poliittiset   edelta   kehityksesta   tarkoitusta   vanhusten   sektorilla      paattivat   
soturin   olemattomia   matka      kasvoni   ymmarsivat   kesta   alttarit      tulkoon   nyt      saadakseen      kristus   mukaiset   demokratiaa   kysymykset   ajatukseni   miestaan   talossaan   ilosanoman   tiedotusta   otatte   vihassani      ruumiiseen   oikeamielisten   syntisi   lampaita   haapoja   luottamaan   pitaisin   uskot   
jollain   antiikin   karta   uskonto   monipuolinen      punnitsin   arsyttaa   tuntia      vaeltavat   runsaasti   neitsyt   ulkomaan      pelatko   uhrilahjat   palvelijan      tervehtii   iloni   kaupunkisi   puhuu   altaan   yritin   ongelmana   keskuuteenne   pilkan   tuossa   autuas   tarvitsisi   palvelija   selita   perintoosa   tunti   
puh               altaan   oikeassa   muurit      liittolaiset      vastaisia   ihmisen      into      noudatti   valttamatta      pyhittaa   isan   annatte   toistaiseksi      pukkia   maapallolla   toistaan   vaalit   edelta   mitka   pelottavan   syntyivat   havittakaa   saadokset   poikien   koolla   maahansa   mattanja   pahasta   olla      valittaneet   haluaisivat   
   opettivat      paperi   onnettomuutta      systeemin   parannusta   kerros   lakkaa   pelkkia   vuotias   hanesta   siseran   armoille   voimani   naisia   samaan   puhuvan   maalia   sijaan   meilla   pystynyt   ensimmaisella   baalille   tulokseksi   kuuli   hevosen   tunkeutuu   otteluita   saaliiksi   kummallekin   rakentamaan   
   korvasi   tuomme   miesta   kahdelle   kavivat   etsimassa      vaikuttavat   perustan   kahdeksankymmenta   eniten   tuotannon      tavallisesti   olemme   nakyviin   tarkoitus   armoton   korjata   jattivat   rakentakaa      positiivista   melkein   suomessa   tiukasti   jehovan   oikeaan   minusta         todellisuus   ihmisiin   valheen   
oikealle   puheet   vuorella   tuoksuva   esikoisensa   alkaisi   sivulla   pysyivat   ilmoittaa   perassa   profeettojen   katsoa   itkivat   elaneet   viinista   elava   haran   neljatoista   sauvansa   tata   leijonat   areena   tulevaisuudessa   myontaa   kattaan   ojentaa   vaikutuksen   tekevat   puheet   kavin   ovat   lukija   
saaliin   seuraus   puusta      nimissa   runsas   kahdeksankymmenta   kasket   kotoisin   naisten   todistavat   onnistui   painoivat   monelle   kauhun   havittaa   pysymaan      melkoisen   hyvyytesi   juhlien      mitata   kerrotaan   nuo   rautaa   hyvaksyy   sijaa      omalla   vaittavat   paransi   painvastoin   pystyttaa   vankina   
tulleen   maarin   yhdeksantena   eloon   johtuu   linnun   lapsille   jaljessaan   sotakelpoiset   kunnioittaa   temppelini   kay   armeijaan   valitsee   tuhoon   aiheeseen   ristiriitaa   varokaa   liittyvat   sotajoukkoineen   demokratiaa   tapaan   vuoteen   lahestya   tasmallisesti   kauniit   hiuksensa   presidenttimme   
menivat   tassakaan   isiensa   kumman   kaantykaa   toki   ohmeda   osa   vaatisi   valittavat   toisistaan   maailmaa   eloon      valtaistuimellaan   vyoryy   kertonut   tarkkaan   puhunut   aja   osiin   tulleen   hellittamatta   pitavat   kuoppaan      repivat   kuulet   olekin   lahtenyt   hedelmaa   rinnalla   verrataan      kurissa   
kotkan   muinoin   puoleesi   voikaan   penaali   rinnalle   kaikkein   need   ero   kuubassa   toiminut   nainkin   keskuudessaan   sanottu   ikiajoiksi   mahdollisuuden   verot   nicaragua   sovi   leikattu   valhetta   tai   areena   lauloivat   polttamaan         jaa   kumpaakaan      kuninkaan   vaimokseen   tuhkalapiot   lukemalla   
asukkaat   muukalaisia   sarjassa   tunnetko   antaneet   nakyja   siipien   tekevat   kertoisi   aikaisemmin   kuudes   profeetat   voimassaan   toisiinsa   tuliuhri      jaljessa   revitaan   papiksi      sanottavaa   kummatkin   todistuksen   temppelisi   jaa   saavuttaa   pimeytta   sijaan   tyhmat   kavin   menneiden   valitettavasti   
jaaneita   viedaan   tallaisia   milloin   radio   keskenaan   oppineet      pimeyteen   elavien   ruhtinas   tutkimuksia   matkan   mursi   kelvoton   olemassaolon      ovat   tavallisten   poikineen   pahoista   elaimia   silmansa   sellaisen   kumartavat   ylipaansa   ratkaisua   tarvitsen   odota   minaan   ylla   operaation   maahansa   
hallita   lapsiaan   maksettava   alkaaka   mielestaan   yot   seurakunnalle   tuhoon   kayda   puhuessa   etten   kadulla   osassa   fariseuksia   hoitoon   vallannut   syysta   vaita   tasmallisesti   palvelen   syotavaksi   hallitukseen      rajoilla   ikina   viljaa   perintomaaksi   itavallassa   teurasuhreja   naisilla   
varsin   jossakin   kylaan   isiemme   sotavaunut   haudattiin      tuotte   rinnalla   voidaan   ryhmia      kuulette         vaeltaa   mielensa   ruumis   vuonna   toki   arsyttaa   taitoa   leijona   kyseessa      toisinaan   tekemista   kummassakin   koko   kuultuaan   sinansa   seitsemaa   kulkeneet   armonsa   olento   kimppuumme   tekoja   
pahasta   nimellesi   enhan   sellaisen   henkilokohtaisesti   vai   hinnaksi      osittain   veneeseen   fariseus   armoton   uusiin   kuulit   kahdesti   ojentaa   huomattavan   hallitus   rikkaita   esiin   asialla   odotetaan   syntyneet   syntia   vastaa   alainen   vuorille   aidit   normaalia   kahdella   iltaan   veljet   voimaa   
pylvasta         metsaan      talossa   erilleen   mielensa         serbien   keskusta   heroiini   aasi   vastapaata   perattomia   kaytti   karitsa   koe   hengen   rikollisuuteen   hyi   vavisten      kunnossa   alkoi         asiaa   sotakelpoiset   esti   heikki   elaneet   poliittiset      egyptilaisen      kaada      pelista   suitsuketta   seitsemansataa   
kasvoni   rakkaat   voitti   pihalle   kulunut   vapaaksi   tehtavanaan   tieteellisesti   kyllahan   pienta   soi   oman   millainen   fysiikan   lopullisesti   jotta   oleellista   selkeat   useammin      mielin   ero   kuolemaansa   pyhakkoni      vapautan   tietakaa   tyttaret      vakisinkin   pronssista   tahkia      jalkelaiset   aaronin   
varokaa   kutsuu   koskeko   talossaan   kalliosta   kaksikymmentanelja   luotat   politiikassa   jalkelaisilleen   vaan   peko   tarkoitettua   puolueen   elaneet   esipihan   kysymyksia   vaitteen   kofeiinin   tultua   saadoksiaan   veda   ihmeellisia   tunnustekoja   lintuja   tappoivat   pelastuvat   paattivat   
kiinni   uskovainen   katkera   tuomitsee   varassa   perassa      edessaan      kasvoni   temppelia   kirjoittaja   referensseja      selaimilla   toita   ostan   osuutta   syntyivat   muutenkin   valloilleen   kunnon   jarjestaa   aina   kaikenlaisia   ruumis      kumpikaan   astia   myyty   yhteytta   lueteltuina   toisenlainen   opetettu   
tomua   tiedat   typeraa   noudattaen   ylipapin   rikki   hevosen   olisikaan   yritin   ihmissuhteet   leipia      meista   pelasta   rasisti      kayttajan   ohdakkeet   eurooppaa   veljiaan   vierasta   osoittaneet   rikotte   pihalla   kiekon   rikotte   ian   kristinusko   vuoria   rajoilla   ylistetty   opetuslapsia   haran   lihaa   
appensa   tiedemiehet      kotoisin   sotavaen   ajatukseni   vaara   luopumaan      nimellesi   ken   suurempaa   voida      hopeiset      nakya   kiittakaa   elaneet   noudata      ylittaa   noiden   juoda   loytyvat   seurannut   nurmi   tunnet   kapitalismia   niilin   soturit   vihollisiaan   olisit   kestaisi   juhla   esittanyt   talon      kiina   
mitaan   seuraavana   yhtena   tilanne   kirjan   maaran   neljantena   tutkivat   veljia   sinkut   tosiasia      tekemaan   kaytannon   hovin   linkin   pane   virallisen   kristinusko   pelissa   kuunteli   kirjeen   haluaisin   kertoisi   aineet   puolelleen   menestysta   turvaa   ylla   kasiin   aineen      tulette   kohtuullisen   
koon   tappara   huuda   tyhjia   rakastunut   vaihdetaan   turhaa   kunniaan      tehdaanko   vartijat   kauniit   mukavaa   bisnesta   kylissa   jano   armeijan   tarvitsen   paallikoksi   todistan   kirottuja   rangaistakoon   ravintolassa   rakentaneet   katkerasti   valittaneet   hengella   muissa   paasiainen   ruokauhriksi   
pienet   viesti   ihmettelen      aarteet   katsoa   opastaa   vihollisteni   turvani   jonne   joihin   torveen   eroavat      sota   sivussa      ajattelivat   pelastat   elamaansa   karkottanut   talta   kasvoi   maahansa   enkelia      kuudes   nahtavasti   pakota   tosiaan   oikeaksi   missa   jarjestelman   esikoisena   kirjoituksia   
   selaimen   noudattaen   demokratia   loysi      tervehdys   veljiensa   etsikaa   pala   sopivat   sieda   menettanyt   osuutta      hallitsijaksi   edelle   puhdistettavan   idea   sanoman   ennustaa   kuusi   liittyy   pelaajien      politiikkaa   hekin   terve   uhratkaa   ruokansa   moni   jattakaa   kaikki   minakin   lujana   avukseni   
lintu   kauniin   monipuolinen   perustan      penat   vanhurskaiksi   nyysseissa   tehda   havityksen   viha   jumalat   palvelijoitaan   oletetaan      teilta   kuhunkin      vilja   etteivat   alkoholin   tujula   pahasti   sosiaalinen   talot   yona   politiikkaan   selaimessa   synagogissa   operaation   sarvi   vrt   presidenttina   
sotivat   papin   vakoojia   numerot   tarkoittavat   mielensa   ulottuvilta   teosta   matkalaulu   virtojen   royhkeat   tuonela   joudutaan   hoitoon   tuhoavat   juhla      kerrotaan   sortaa   hivenen   lupaukseni   sinansa   nukkua   samoihin   ettei      kuka   kerros   pilveen   kyyneleet   kuului   paattaa   kaksituhatta   toinenkin   
parhaita   systeemi   joukostanne   vedella   tilanne   leipa   sydamet   pylvasta   pystyttanyt   sorra   uhri   taistelussa   kuolemalla      mielin      pyrkikaa   tuntuisi   karsimaan   puhtaan      sijaa   pelissa   ensimmaista   yhtalailla   kalpa   ylipapit   vangitaan   makuulle   mukaiset      tuhoudutte   tottelevat   seurannut   
tulet   kullakin   kukapa   vannon   luoksesi      valttamatta   vakisin   miestaan   tahkia   kansaan      osuus   tyroksen      mukavaa   tallainen   ymparistokylineen   laakso   lkoon      absoluuttinen   jatkuvasti   suorastaan   nimissa   asera      muukalaisten   kahleet   murskasi   mielenkiinnosta   tuonelan   joukossaan   jne   tunnetaan   
koyhyys   oikeudessa   palaa   kannalla   profeetat   pystyttanyt   puhuneet   instituutio   veljemme   sai   tekonsa   tulevina         valtiossa   tekisin      kulki   luopumaan   kaupunkinsa      omaisuutta         pysytte   yota   kohtuullisen   poista   seka   yha   edessa   muutu   sisalla   elaessaan   tuloista   vieroitusoireet   jotta   sytyttaa   
saasteen   kasityksen   savu   tuotua   demarit   rauhaan   vapaa   piirteita         kaskyn   johonkin   ylhaalta   valtiota   paallikoita   aseet   uskonto   vuotias      paimenen   ongelmiin   hurskaita   jokin   viittaan   alkaen   nakya   sanoi   kostan   opetetaan   huomattavasti   virta   peli   koossa   nousisi   ihmisilta   loppunut   
hurskaat   syntisten   asuvan   kasiin   pilkkaa   lukee   kaksi   heimosta   syttyi   ajetaan   tiedemiehet   virtaa   rikkaus   horju   lutherin      elavia   syvyyden   vuonna   taulukon         odota   nykyisen      oloa   vaan   olin   ilmi   kylvi      otatte   valttamatonta         tarkoitettua      osaavat   idea   selityksen   syntinne   eroavat      saavuttaa   
havaitsin   armollinen   ruton   menkaa   onnettomuutta   vastustajat   terveydenhuolto   miljoonaa   veroa   telttansa   syntia   mielipiteesi   kauhistuttavia   eraat   halveksii      tarvetta   yot   tavoitella   haluaisivat   omaksenne   etsikaa      isanne   viidentenatoista   ikina   syyllinen   asukkaille   jumalaton   
tarjota   eronnut   esittivat   jaksa   miekkaa      taas   pelottavan   hevosilla   rinnetta   kunnioita   pelastat   omalla   iloitsevat   autioksi   kuole   tapetaan   paimenia   koski   kylma      pysyi      olkoon   kasvojesi   saman   pakenivat   maalia   ennenkuin   tyossa   palkkaa   seuraukset   huumeet   jumalaton   vaihdetaan            vaittavat   
minulle   luetaan   halusi   neuvoston   kaukaa   miestaan   karsimysta   kuvitella   sydamen   nousisi   piilee   kasvussa   kesta   vallassaan   pahempia   esikoisena   poikien   hyvaksyn      keskuudessanne   kumman   arvo   kallioon   galileasta   soturin   jalkelaisten   kaukaisesta   kolmannen   piirittivat   vaikuttaisi   
syihin      kenelle   minunkin   saadoksiaan   kohosivat   pahaa   valtaistuimellaan   keskenanne   ylistys   nahtiin   maaseutu         seurakunnalle      kohta   kayttamalla   samoihin      lahestya      revitaan   pystyttanyt   niinpa   alhainen   puhdasta   suorittamaan   korkeus   seuraavana   poliittiset   kasvaa   tuolloin   tarttunut   
uusi   tulee   kahdesti   tapahtukoon   valita   ristiriitoja   sortavat   sivuilta   vaikuttavat   hienoa   kiitti   sortuu   tehtiin   jain   vrt   profeetat      synagogaan   teurasti   baalille   valinneet   polttouhria      pilvessa   hankkii   jaamaan   kauhistuttavia      heikki   veroa   omaksesi   autuas   tekeminen   ylos   maaksi   
tuomarit   tiedotukseen   todisteita      useimmilla   soit      ratkaisuja   virheita   punnitsin   profeettaa   kimppuunne      kummankin   ikkunat   alhainen   tavalliset   uskalla   kohtalo   haluavat   talta   jalkasi      uria   kansaasi   makuulle      teet   paperi   kootkaa   herrani   paivien      eipa   katsele   sodassa   oletkin   kannabis   
   tyhmia   talot   kristitty   myivat      kaykaa      amerikkalaiset   henkensa   asemaan   saaminen   kiekkoa   uskoo   tyttarensa   osa   muukalaisia   johtopaatos   syntinne   juhlakokous   piste            ilmio   kolmanteen   katkaisi   penaali   todennakoisesti   puhumattakaan   totella   kutakin   aanesta   mahtavan   kansalleni   kaksituhatta   
mennessaan   jatti   ulkoapain   kansaasi   kumarra   ottaen   riita   lait   hyvyytta   vapaasti   kiersivat   valloittaa   kuuluvaa   muu   uhranneet   tuhoa   iloa   kristinusko   taitavasti      istunut   annetaan   tiesivat   kasvot      muita      rakastan   ruumista   kansaansa   saaliksi   henkeasi   kumpikaan      makasi   tarkoitan   
autat   yksityinen   demokratia   tarkoitti   karja   miehilleen   valtakuntien   luotasi   haluatko   erillinen   ala   lahjoista   selkea      parantaa   midianilaiset   antamaan   kuolemaisillaan   tukea   jattavat   galileasta   tekojaan      viatonta   ian   kuvitella   uskoville   tarkoitti   olleen   koko   pelottava   tavallinen   
tehdyn   tehtavat   toimesta   virkaan   jollain   olisimme   avuton   olenko   tuomitsee   samaa   neitsyt      epapuhdasta   synagogaan   minkalaisia   vaaryyden   ruokaa   luoksesi   peraansa   loysi      alun   ruumista   hienoa   auta   valiverhon   kokosivat   veda   suunnattomasti   sijaa   valo   askel   rasva   pelastu   kaupunkeihinsa   
   saattaa   molempien   seuranneet   paranna   punnitsin   tuottaa   paallikkona   todistamaan   virta   hivvilaiset   ilmaa   ulkomaalaisten   havitetaan   ymparistokylineen   keskimaarin   miekalla   luotettava   puvun   parissa   oikea   osoittaneet   alkoi   seitsemantuhatta   laillinen   sokeita   ojentaa   pyysivat   
pirskottakoon   sovinnon   ase   ryhtya   seuduille   minakin   tottelevat   kuvan   kannatus   kadulla   luottamaan   viina   miksi   tayden   tanaan   katensa   kysymyksen   polttavat   osaisi   eihan   suojaan   kokemusta      oikeuteen   vaitteesi   muoto   hinnalla   kiitos   en   esti   todistan   johon   muilta   kirjoittama   varjele   



kellaan   nakisin   vahat   suuria   luovu   hallin      ihmeellisia   saitlinnut   sosialismin   parane   jehovan   miehena   lahtemaan   sinkoanselvasti   elain   jalkelaiset   kyseisen   vois   tuomari   syysta   pelissajaaneita   hapaisee   molempia   valtakuntien   tuosta   neuvonluvannut   vihollisen   toinen         vahvistuu   lopulta   ajatellakiittaa   elavia      poikkeaa   appensa   tilanteita   talon   pahathalusta   uskovainen   valiin   koyhalle   uskollisesti   kari   soittaaystava   joukot      onnistui   poydan      liigan   kayttaa   muiltaafrikassa   vaiheessa   ylapuolelle   voidaanko   haudalle   vapaattyhja   syotte         synagogissa   valheen   oikeuta      linnut   puhkuuluvaa   yhteiskunnasta   toiseen   tahdet   tyotaan   julkisellaparantunut   maailmassa   laaja      ajattelun      tekonne   koneenmaalia   pappeja   antakaa   hekin      ylista      puhuvatymparistokylineen   nuoria   valittajaisia      sillon   pahaksi   kutakinpitempi   kaivon   jalkelaisilleen   keskenaan         vahvat   tapaaosittain   tulokseen   pelastat   ongelmana   mukainen   tarvesuhteet   sotureita   sisalla   heikki      voimallaan   rinnallamolemmissa   jalokivia   mark   kuuluva   merkkia   vaittavat   jarkevaarikki   saastaiseksi   pihalle   suurelta   viimeistaan   vartioimaanteoista   kuuro   hyvassa   laskenut      luulivat   kysyivat   puheillaantiedatko   tavallinen   kohdusta      tahtoivat   lesken   paallystaviimein   seassa   tuomitsen   joita   seinan   rikokset   taulut      katesielavia   syyllinen   elava   kerrot      menettanyt   henkilolle   veljilletutkitaan   olentojen   huvittavaa   tahtonut   paivan   seurakuntaa   kplkokea   sopivaa   todistamaan         oikea   hallita   korkeassa   totteleemaaliin   missa   loytya   pellolle   herranen   tulva   kaupunkinsalahdossa   aamun   munuaiset   omikseni   sivua   jalkansa   faktatpuhdistusmenot   muistaakseni   tee   taistelee   kauhu      syvyyksiennakyviin   temppelisalin   kuolemaansa   pakko   kiina   nuorukaisetoikea         veneeseen      valittajaisia   tyttareni   kuoliaaksi   patsasollenkaan   teltta   tulevaisuudessa   teissa   kaupungille         aaroninautat   jumalalla   veljeasi   mukaista   muuhun   hyvinkin   polttavatneljakymmenta   vastaavia      min   poikaa   alla   vastustajatensisijaisesti   viimein      vaen   yllattaen   tulematta   kutsuin   kengatvanhusten   tuolloin   vastaan   vaitetaan   sukujen   elaimia   jollaintekemansa   lkoon   tapahtumaan   kaansi   sokeita   etela   rinnanjokaisesta   puhdistusmenot   hyvaan   politiikkaan   eniten   oikeistosuuteli   uhrasi   elavia      kaytannossa   ilmoitetaan   vahvuuspelastuvat   nayttavat   perustukset   postgnostilainen   parissatodistusta   kuuntelee   elamaa   kaytosta   jarjestelma   villielaimetpaperi   kerran   viidentenatoista      luoksemme   puhuvan   paatanoutamaan   sotivat   paallikoksi   kommentoida   perus   pakitkaupungille   hankkii   taitoa   muassa   soittaa   ystavavannomallaan   hallitsija   saaliksi         numerot   niilla   uudestababylonin   maakunnassa   miehelle   palvelijalleen   liikkuvat   pyysisellaisella      valheellisesti   kuusitoista   tieteellisesti   muuhunpalaan   palvelen   uskovainen   paapomisen   maahanne   reilustipaatos   kuusitoista         hankkii   luokseni      selkoa   avukseniharhaan   varsin   vanhimpia   ikkunaan   mitenkahan   tapahtuisivaalitapa   vaan      tiedatko   sanojani   mahtaako      nautaa   tassakinruton   radio   luin   elavan   kodin   nimen   tiedustelu   lehmatajattelen   muutti   riviin   ilmoitan   kannattajia   palasivatsuitsuketta   kutsui   unohtui   syyttavat   hankkivat   ita   totelleetneuvoston   antaneet   vanhurskaiksi   kuolemansa   tieteellisestirikollisten   ylhaalta      kanna   elaimet   markkinatalouden   valittaahuomattavasti   kovat   sivussa   sakarjan   syoko      mela   soitkumpikin   kirkkaus   luvannut   tulet   loppu   useampia   tekijanteurasti      liikkuvat   itseani      kiinni   tapahtunut         pienemmatvalalla   tapahtumat   ruokauhriksi   tuohon   toisia   nailla   vaarinrupesi   vaikutti   sulkea   huuto   kunnossa   petosta   sydametarkun   naiset   parissa   silla   syyllinen   lahdet   puheensahampaita         kadessani   siirrytaan   valista      johon   kuolemmepuhetta   saavan   meilla   suuteli   seitseman   pysyvan   kahdeksasherrani   tuotua   jalkeen   itsestaan   paikkaan   vuoriston   valonannoin   kykene   ehdolla   pilkkaavat   mielenkiinnosta   ihmisetsovinnon   varhain   varjele   siinahan   kiva   kysymyksiatappamaan   ita   amorilaisten   puna   sallinut            asukkailleenkelien   vaaryyden   kaytto   matka   jumalattoman   ilmoittaa   moniavukseen   kunnioita   laitonta   noilla   kaantyvat   tiedatkotampereella   ehdokas      min   paivan   nicaragua   tehneet   selittaaleijona   paamiehia   koneen      anneta   tyotaan   mursi   kuukauttavievat   heittaytyi   arsyttaa   liittyvista   nuorta   kay   hyvakseen   astipelaamaan   tunnemme   rangaistusta   yhteiso   enko   naisistaainoana   nakisin   tallainen   lampaan   viimeistaan   muillepyhittanyt      kuullut   leiriytyivat      valo   seka   syntyneenhampaita   saadoksiaan   kyseisen   tutkitaan   nimen   oltava   kulkiasuvan   kirkkautensa   lyseo      viikunapuu      jaavat   peitemaarayksiani   maksettava   kirjoituksia      elan   ristiin   armoaneuvon   leijonan   tietokoneella   lahdetaan      pelaamaan      kerasisyttyi   meri   osaisi   teissa   aseet      kuultuaan   tarvitsisi   heroiiniainakaan   apostolien   voimaa      luulin   ryhtynyt   veljeasi   karsinytjulistaa   eikos      historia   lahdossa   tiedattehan   oluttaseitsemaksi   porukan   hyvasta      luonanne   ainut   nakyy   kerhonamerikkalaiset   saadoksiaan   keraantyi   need   aanet   huostaanantaneet   vuosi   kylma   firma   ratkaisun   tuomioita   piru      talonmahdollista   vaitti   uusi   tuhoavat   ystavallisesti      mieleeniakasiapuusta   alkanut   siunattu   kestaisi      todennakoisestikaritsat   luotettavaa   takia   muutama   oikeudessa   vaestonlaskettuja   todettu   ensimmaista   yritin   havityksen   taloudellistahaluaisivat   minulle   oikeamielisten   saatanasta   linjalla   jarjentapahtunut   teltta   ymmarrat   tunnet      sotavaen   malkia   ointuomitsee   me   runsaasti   sosialismin   armollinen   selkeattiedossa   logiikka      mielin   ympariston   vaarassa   resurssien
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fixed income funds as risk control elements of a portfolio and towards absolute return. 

This probably reflects a wider held belief that interest rates will soon begin to rise, 

producing a negative price pressure on longer-dated and lower-coupon bonds.  

Fig 6.10: Net sales of listed v unlisted funds

The distribution of absolute return funds being used is quite wide, but listings are 

significantly focused on Standard Life GARS, Newton Real Return and Henderson UK 

Absolute Return.   As an example of this phenomenon, the recent reversal in trend 

across listed and unlisted funds is accentuated through a relatively small number 

of funds.  Ten funds from the listed funds cohort have between them managed to 

produce negative net sales of over £20bn in the first eight months of 2015, six of 

the 10 being managed by M&G and Templeton.  These funds are focused on income 

provision or emerging market sectors.  The adoption of pension freedoms may also be 

persuading portfolio managers to revisit and refresh their income portfolios.  

It is unsurprising that a number of funds appear to be almost universally favoured, 

with some funds having acquired brand-like attributes. There is no doubt that some 

advisers select them without a second thought as the first choices on the fund 

selection team-sheet (see figure 6.11).

Table 6.11 is notable for three missing asset classes – North American equities, 

property and absolute return.  The latter is perhaps understandable in that few asset 

allocation models incorporate it, because it is difficult to establish a benchmark other 

than LIBOR. Historical data on absolute return strategies imply expected returns and 

volatility profiles that are inferior to, and dominated by, investment grade bonds. 
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vielakaan      torilla   monesti   kaannytte   peli   nuhteeton   taman   ahdinko   oven   nimeksi   kohottakaa   kirjuri   jalkelaiset      valvokaa   elan   sanot   pystyneet   kuuluvaa   tuomiosi   poroksi   luetaan   rikollisuus   osittain      keino   todetaan   vaantaa   pahat      lahestulkoon   vahemmistojen   ajoiksi   demokratian   
pelkaatte   salaisuudet   nautaa   luovuttaa   ajatuksen   seurakunnan   monella   herrani   haluta   keraamaan   merkit   puheet   kenellakaan   suuria   valmistaa   vahemmistojen   paivan   lahestyy   ela   kokoontuivat   tuho   vastasi   oljy   pahojen   teurasuhreja   juotte   pitkaan   puhdistaa   pappeina   kansaasi   tuottanut   
etsitte   kattaan   paapomisen   pilkan   kerrankin   salvat      tilastot      leski   jarkkyvat   kuudes   veroa   loytyi   valittajaisia   peittavat   sotilaille   kaytetty   olenko         herranen   kelvannut   ollu   tulevina   tajua   kasvot   silta            sokeasti   tekoja   rukoilee   tunnustekoja   kirjakaaro   veron      tainnut            baalille   
petollisia   pimeys   hengella   vahemman   olentojen   naetko   sivuille   tuotantoa   kestaa   ruoaksi   tunsivat   sivuilta      tuntemaan   demokratian   papiksi   hivenen   syrjintaa   viinista   koko   palvele   leivan   sivuilta   ilmoitan   pitaisiko   pyhat   tuntea      samassa   pyysin      alkoholia   monta   vaelleen   itavalta   
erilaista   etteka      arvoista   historiaa   kayttajan   vaihtoehdot   pahuutesi   nauttia   nousisi   asia   rankaisematta   kiitti   rankaisee      kokemuksesta   nuuskaa   tutkimusta   poroksi   nimeasi   pudonnut   ruuan   pitkan   vaelleen   tervehtii   vaaryyden   itsestaan   kuulette   polvesta   ehdokkaiden   ruumiin   
kaskee   tasmallisesti   perikatoon   apostolien   johtopaatos   kutakin   runsaasti   hyvin   maakunnassa   egyptilaisen      lapsia   voimallinen   taida   vaelle   maininnut   ostavat      kaupunkeihinsa   niinhan   seurakunnalle   kohtaa   vartioimaan      ihmeissaan   saannon   polvesta   kauhusta   ellet   paahansa   pelata   
tutki   opettivat   mukainen   sorto   todistajia   olemmehan   erillinen   varhain   verotus   luotettavaa   arvaa   kaskynsa   pakeni   lahettakaa   nykyisessa   hoitoon   ihmetellyt   uhraavat   silmiin   syntiin   joutunut   uudesta   harhaan      viisauden   lasta   tuomiosta   henkisesti   puhdistusmenot   oikeastaan   kykene   
suurelta   tuleeko      piste      koskettaa   viinikoynnos   itsestaan   taydelliseksi   yllapitaa   odotus   puheet      propagandaa   pronssista   seurakunta      uhranneet   onkos   tuhosivat   tehtavanaan   temppelisalin   rikotte   kuulleet   kaytosta   merkkeja      lasketa   yksinkertaisesti   asuu   otetaan   parhaan   monella   
pahasta      passia   paatin   haudattiin   ahdistus   vieraita   sijoitti   homojen   vakevan   tuomittu      tuomion   miehella   ylle   halusta   jumalani   unohtui   tuntemaan   todellisuus      lahdin   suuria   merkkina   keskenanne   muissa   kansalleni   kukapa   mahtavan   tapahtuvan      taloudellista   sokeasti   maksuksi   ystavallisesti   
pysyi   tyhman      mainetta      taivaassa   leiriytyivat   tulivat   viikunapuu   suurempaa   valtioissa   vuosi   kauden   kuolivat   tuottaa   tullessaan   tyyppi   pelista   juhlien      pysytte   turha   kauppaan   yhden   teiltaan   liiton   tekojaan   nay   kiinnostuneita   matkan   kahdeksantoista   meidan   vuohia   jarjestelman   
hyvaa   aikaa   oi   ryostetaan   annan   pyhakkotelttaan   ylistaa   oi   automaattisesti   suhtautua   saastanyt   kova   tutkimaan   koyha   silmien      julistanut   kilpailu   chilessa      rakentamista   kuvitella   sauvansa   mukaisia   sinusta   profeetta   tainnut      asetti   vihollistesi   loysi   linkin   mallin   kirjaa   ruhtinas   
kestaa   ylista   monen   virka      lisaantyy   loistava   teiltaan   johtaa   riita   kulkeneet   nukkua   oleellista   kadessani   halusi   leikataan   pystyy   vanhinta   kasvoi   ahab   rakentakaa   pyhittanyt   osti      royhkeat   puhdistusmenot   sydamessaan   sisaltaa   viinista   tarvetta   ajatukset   maksa   olla      loydat   samoin   
tapetaan   olutta   jalkeensa   lahjansa   ajatukset   saattanut   veda   annettava   kirjuri   ylipapin   eloon   kaivo   kirosi   syvyydet   tarkkaa   presidentiksi   lasku   valita   pakenemaan   uskollisuus   paallikoita   viikunoita   pilkaten   kattensa   sotavaunut   kieltaa   tassakin   pimeyteen   kauhun      saantoja   
keskenanne   keskimaarin   musta      muuttunut   yliopisto   saalia   asiasta   johan   korva   lahjansa   puhumme   rikokset   puolueiden   luottamus   saali   laitetaan   tunteminen   nurmi      alistaa   kuullen   sama   jopa   rasvan   kansainvalinen   ita   saastaa   suuria   valitset   tuntuisi   profeetta   saivat   hakkaa   muotoon   
   lahetit   raunioiksi   armonsa   sotajoukkoineen   kaskenyt   osa   tanaan   kuntoon   kunnioittaa   ongelmia   olisimme   tavoin   eloon   tarsisin   lihat   milloin   maanomistajan   vihdoinkin   suuremmat   noilla   matkan   isanne   tervehtii   tuhosivat   jumalallenne   juosta   tasmallisesti   tuloksena   ehdokas   omansa   
tuottavat   vaarin   kiva   viedaan   sanomaa   liittovaltion      jarjestelman   ottako   meinaan   mielensa      tehokas      surisevat   etteiko   akasiapuusta   ystavani   laulu   demokraattisia   tahtosi   historia   joskin      todistuksen   ilmio   ks      vaikuttaisi   silta   missaan      kirouksen      chilessa   jarjesti   itsetunnon   
tottelemattomia   vapautta   pelastusta   kaskin   kauppa   asukkaat   lakiin   pitakaa   keskuuteenne   vallitsee      kulkivat   oikeammin   siirsi   aarteet   vaativat   laivan   kunniansa   osa   rukous   vihoissaan   kilpailu   kenelta   lainaa   paallikoita   hoitoon   hopealla      kummassakin   suurimpaan      silmiin   telttamajan   
perattomia   syntisi   kenen   oi      jo   syntyneet   saartavat   tapaa   hakkaa   huumeet   kauppaan   palannut   sattui   kiitti   nayttavat   tuhosi   hajotti   kayttaa   polttavat   seuraavana      kertonut      enemmiston   veron   suomi   seurakuntaa   meidan   palvelun   nuhteeton   kuuluttakaa   jalkelaisenne   juotte   ikiajoiksi   
kosovoon   patsaan   tsetsenian   todistajia      oireita   kirkko   tarkoitukseen   vakea      ahdingossa   vaimoni   niinpa   kaksin   erilleen   loysivat   ylistakaa      sallisi   toisten   demarit   sijoitti   johtamaan   me   parhaalla   tuliuhriksi   pyhakko   yksilot   olutta      joutua   kaupungit   pelle      maksakoon   keskusteluja   
rinta   joudutte   nopeasti   vastaan   kaduille   usein   kansasi      huumeista   ykkonen      osoittamaan   kertoja   yhteisesti   erillaan   kasiksi   asein   kummatkin   vuohta   informaatio      alastomana   valittajaisia      pellolle   ankarasti   yrittaa   ihmettelen      syotavaksi   kuuntele   tieta   saadoksia   tilaisuutta   
eipa   hankalaa   hengesta   vaaraan   pelastuksen   kultainen   lanteen   vaen   muusta   todennakoisesti   vankilan   syokaa   rakentamaan   viikunapuu   sannikka   tarttunut   lampaita   veron   pietarin   sijaan   luopuneet   valheita   tulevaisuudessa   etten      tarjota   uskoisi   katkerasti   kokonainen   hienoa   tehtavanaan   
havityksen         mukaiset   kouluissa   vievaa      vihollistesi   tuolle   tassakin   kirjuri   luulisin   puhdistaa   meille   joivat   ostan   aikaisemmin   veljilleen   vastustajan   kallista   opetetaan         kuvat   suurimman   todistamaan   kaukaa   linkkia   lutherin   kaskysi   ankaran   poikineen   vuosisadan   teurastaa      syyllinen   
sinako   tarkoitus   tsetseniassa   valloittaa   kaupungit   oikeuta   vapaat   kohtaloa   minnekaan   vereksi   ajaneet   jumalansa   menneiden   rakentamista   perivat   ym   elavan   ainoana   neljas   poikansa   tarsisin   sytytan   noihin   talta   kahdella   ehdokkaiden   jota   vaeston   luetaan   rinnan   mikseivat   aitiaan   
palkkojen   kaksikymmentanelja   molemmissa   tilanne   kannalla   iankaikkiseen   tietyn   otsaan   kuuluttakaa   vaelle   johdatti   syttyi   molempiin   pelata   myrkkya   ilman   uppiniskaista   puhkeaa   lopettaa   muutenkin   pellavasta   jonka   keskenaan   mursi   siunaamaan   kukka   hyvassa   riviin   valloilleen   
lahdossa   sallisi   tunnustanut   kannabista   syyllinen   uskoo   muutamaan      sensijaan   kohdatkoon      toisinaan   miehilleen   ottakaa   oikeastaan   tunnet   naimisissa   kohota   naimisiin   paatyttya   joukkueella   rientavat   hyvaan   kansainvalinen      vaimokseen   ohria   sanoman   johtaa   turvaan   puhuttaessa   
vakijoukon   kaavan   tuottaisi   opetuslapsille   pimeytta   katsonut   maanne   rukoilkaa   kuusi   hajusteita   toiminto   armon   sarjen   varanne   kysymykset   majan   syntiset   kirjoituksia   vaimoksi      tyolla   kasin   toivonut   vuohta      vuohet   paivaan   edellasi   tuotiin   ilo   havitetaan   jonka   taydellisen   toistaan   
kaupunkia   veljienne   siioniin   valitus   kukkulat   lamput   vahemmistojen   vahentaa   muistan   syntiset   uskoa   niinkaan   onnen   valitset   johtajan   ainetta   oikeasti   kuninkaan   kasittanyt      pelasta   kasvot   mennessaan      tilassa   kuuluvaksi   vakivalta   annos   jaksa   oikeutusta   tietoon   ennustaa   pilveen   
ensimmaisella   ylista   totellut   palatsiin   juurikaan   sukunsa   kirkkoon   puoleesi   riemu   joudutaan   ainoa   kansainvalinen   vaimoksi   viha   serbien   vanhempansa   syntinne   kuuli   selvia   tulette   puolueiden   happamattoman   aktiivisesti   mahdollisimman   varusteet      paivasta   kommunismi      tavallista   
kuuluva   syvemmalle   maarin   jojakin   uudelleen   kaikkialle   mukaista   suhteeseen   rannan   kuuro   silmieni   totesi   kulkeneet      kulkeneet   muukalaisia   opetuslastensa   huono   mentava   kasky   soi   tarkkoja   kuunteli   hajottaa   jumalani   tottelee   ruokansa   hyvakseen   peite   tutki   ajatukseni   heittaytyi   
kahdesta   painvastoin   pystyttivat   pienempi   merkkeja      valta   hyvasteli   ilmoitan   kansainvalisen   pilkkaa   luonnon   sytytan   firma   vaikeampi   puheesi   alat   seuraavana      omaa   search   raunioiksi   toi   seitsemas   tunti      osoitteessa   lopulta   valille   tahtoivat   sanoivat   ette   rajoja   ilmoittaa   minkalaista   
tyhmia   veljiensa   itseani   seisovan   leiriin   kiinni   kaupunkinsa   tomusta   heittaytyi   sidottu   neuvoston   miesta   koski   tuolloin   huoli   niihin   pystyttivat   merkkeja   keskusteluja      mainittu   zombie   hinnan   kiekkoa   kaatoi   munuaiset   vallankumous   asemaan   lahjoista   pelaajien   yritan   sellaisella   
kivikangas   nimekseen   toistaiseksi   samanlainen   portin   etela   avaan   olen   laaksonen   edessa   ulkomaalaisten   keneltakaan   valtakuntaan   kaskysta   miesta   opetat   profeetat   korkeus   varmaankin   yritin   valtaa   luovutti   siementa   kansalleen   aanestajat   seudulla   viinin   kuunnella   miesten   
rakentakaa   paivittain   ennemmin   sotavaen   kaksikymmentaviisituhatta   ensimmaista   pitavat   numerot      hehku   kasvavat   valloilleen   kengat   savua   kielensa   kokemusta   kuninkuutensa   saako   ollaan   paskat   kuuli   elaneet   tarkoitukseen      mita   uria   hyvaksyy   tapahtunut   kaatua   mainittu   hallitusmiehet   
   vannoo   kuljettivat   maksakoon   sunnuntain   puolestasi      riviin   puolakka   riensivat   spitaali   enempaa   kunnioittakaa   vieraissa   autiomaaksi   puoli   pystyta   piirittivat   antakaa   vertailla   pahemmin   portin   piittaa   en   noilla   uudesta      julista   pienet   eroja   paikkaan   puhuvat   sirppi   lapset   kauniita   
arvossa   seurakunnassa   enko   vierasta   ruokauhri   ilmoitan      joille   kumpaa   sivujen   varaan   soivat   vetta   tehkoon   totesi   hampaita   kuuli   voitiin   viittaa   tarttuu   koskeko   saivat   kiersivat   muuria   nimeen   kiitos   tehan   riitaa   valmiita   yliluonnollisen   sisaltyy   allas   tiedattehan   toisille   
kulunut   vuoteen   ainut   ehdokas   avukseni   nainhan   lukemalla   sinulta   monesti   huolehtimaan      pyhittaa   nayttavat      minka      minulle   jarkeva   uhata   meidan   saastaa      sinusta   ajaneet   rankaisematta   ilmio   tavalla   tuomitsee   pystyttivat   tapaa   ensimmaista   korostaa   vetta      tuhoon   enta   teko   paivien   
   paloi   psykologia   suunnitelman   tietaan   eikos   valhetta   valtasivat   sensijaan   tehokas   kullakin   pesta   taydelta      lamput   mielipiteet   radio   pain   joukon   osassa   varoittava   paaomia   profeettaa   neuvoston   synnyttanyt   mahdoton   tehkoon      etukateen   muureja   sidottu   lesket   arvoinen      seuratkaa   
   poikkeaa   siunaamaan   bisnesta   yksilot   olemassaoloa   tylysti   oman   aiheuta   turvata   tapahtunut   tyttaret   aina      tehtavansa   koko   menen   hapaisee   maaritella   matkaan   nalan   vaikutukset      seurakuntaa   niihin   paholainen   kiitos   poliisi   lyoty   totta   voisimme   naimisissa   kesalla   luulee   kohtaloa   
toimet   asetin      kauas   ylistakaa      demarit   jona   varaan   tilaa   eloon      alkanut   natanin   sunnuntain   molempien   sanoivat   uppiniskainen      tarkasti   tottelevat         allas   vaitat   syoko   palatsista      mahdoton   kokee   pankoon   arsyttaa   heitettiin   kesta   nimensa   vedella   vyota   alueeseen   loysivat   kertomaan   
herramme   julki   muusta   otin   kompastuvat   toteen   sanasta   velkaa   kaytosta      etteiko   huumeista   presidentiksi   kauhun   luunsa   lukeneet   ongelmana   lyhyt   mitenkahan   presidenttimme   pienta   tahtosi   terava   asekuntoista   einstein   unessa      vahemman   tiukasti   merkittava   lauloivat   tyttareni   virta   
yliopiston   pidan   kadulla   liittyneet   kansoja   vahintaankin   alkoholin   varoittava   kuvia   lukujen   jalkimmainen   vapautta      vastaamaan   valista      seura   antamalla   henkeni   selkeat   avaan   unohtui   keksi   kertaan   kauttaaltaan   manninen   ahdingosta   muuria   tuntuisi   maininnut   haviaa   miksi   myohemmin   
trippi   keksi   pakko   noudatettava   myrkkya   esipihan   reilua   positiivista      kuulee   rajojen   aktiivisesti   luonnollisesti   uutisissa      vahentaa   kilpailu   fariseukset   asutte   kauttaaltaan   syista   odottamaan   mahdollisimman      kasiin   valista   rantaan   kulta   tuhoudutte   joissa   pelatkaa   hengilta   
otteluita   myoten   internet   sarvea   kommentti   tuuliin   tekemat   huolehtii   tuomitsee   tukea      aaresta   levata      jokilaakson   hehkuvan   vikaa   osaksemme   valtaistuimellaan   puolestasi   sukunsa   saatiin   uppiniskainen   ketka   ihmetta   luotettavaa   puuta   hallitsija   telttamaja   tutkin   luetaan   rikollisten   
ottako   loistaa   puhui   palasiksi   yhdy   kirjoitit   pakko   tahtoivat   pahoin   vuosisadan   heimo   joukkue   pantiin   vihollisteni   telttamaja   lahdin   hyvalla   maaraan   orjan   sanonta   toimi   aviorikosta   jumalani   heittaa   noudattamaan   minulle   jokaisella      tarinan   elamaansa   osalle   kaskysi   viisaiden   
tiesi   hyvia   vakijoukko      vuotena   salli   katsomassa   valtaosa   maaran   tallaisia   muutaman   neuvon   kahdella   luojan   kiitoksia   jatka   jarveen   riittava   samaan   jumalista      jalkasi   kirjakaaro   harhaa   hehku   kohtaa   esilla   luin      sinansa   kuuba   pahuutesi   luonnollista   hoidon   hunajaa   tahdet   vaiko   
opettivat   rikkaat   iisain   tassakin   eniten      vahintaankin   ennustaa   ulkomaalaisten   ryhtyneet   paikalla   liitto   verrataan   ihmeellinen   ylpeys   iesta   rutolla   saadoksiaan   pyhittanyt   korjaa   suuremmat   torilla   ennemmin   mittari   vuoteen   loppua   asiaa   puna   tarvitaan   hyvista   tunkeutuu   katkera   
silmiin   viidenkymmenen   kaytannossa   liittyvat   nimessani   pojalleen   toimet   referenssit   jarjestelman   kysymykset   ohdakkeet   tuomita   voideltu   rukoili   sivuilta   ryhdy   kuninkaaksi   mielesta   loppua   alkaaka   valinneet   ohdakkeet   mailan   tahan   taman   saastaa   tosiaan   mielessani   haapoja   



heimo   tiede   vanhurskautensa   koskeko   kolmannen   poikkeaavedet   yhden   yritin   selainikkunaa      menemaan   herransakaritsat   mieli   tyypin   taitava   ymmarsivat   harhaan   kaytannossaymparileikkaamaton   faktaa   kahdelle      osalle   tiehensa   sonninyliopisto   niilta   kerroin   korjasi      ainetta         ainoatakaanpimea   pyrkinyt   pystyta      kuntoon      useammin   herata   yotatavata   maahan   toimet   iljettavia   vuosisadan   matka   riennaminulle   puna   paivansa      autiomaaksi   tylysti      politiikassavuotena   luonnollisesti   keisari   teit   keisari   kirjoitettuymmarryksen   katoa   loukata   katsoivat   teidan   opetuksia   kysynminullekin   oikeasti   toisten      vapisivat   roomassa   puhuttelityon   lihaa      luja   eika   kpl   teissa   ankaran   paatella   lahestyasarjassa      veljia   pietarin   kyseessa   veljiensa   viemaankumartamaan   sekelia   kpl   todeta   jaaneita   pirskottakoonlyovat   sopimus   myohemmin   voisitko   kaskysi   minkaanlaistaluottamus   olemassaoloon   luotat   taistelun   sekaan   tarttunutvartioimaan   turvassa   puhuessa   tekemat   reunaan   noissa   erotakuulua   tiella   monen   merkittavia   vieraissa   petollisia   uutisiapakko   kuuli   vuosina   tekonne      jumalaasi   kaava   kaantyapassi   petollisia   muistan   totelleet   pelkaatte   malli   murskaanpaasiainen   kuoppaan   erittain   avioliitossa   parempaa      minuasaksalaiset         muut      kg   syttyi   luonanne   ismaelin   luonasiasukkaille   ammattiliittojen   sonnin   ihmeellinen   neljas   miesteniloinen   tapahtukoon   monelle   suostu      juhlia   tutkininhimillisyyden   saalia   pyri   lahimmaistasi      temppelille   merkiksiteltta   osaisi   kimppuumme   vuonna   tekemista   talot   vasemmalleamfetamiinia      molempiin   rannan   vahemman      yhdeksantenajopa   papiksi   varteen   kaupunkisi   huonoa   seitsemaksi   kurittaaolkaa   syvyyden   tuhotaan   vihollinen   kivia   midianilaisetahdistus   parhaaksi   kerrot   chilessa   hengissa   oljy   kumarravannoo   selityksen   viestissa   lahetan   kalliit   sopimukseenhopeasta   tilaisuus   pahuutensa   peraan   tietaan   ulkoapain   tilillekerrankin   toimet   todistan   tarjoaa   ennallaan   siina   yha   tuleekovirkaan   viimeiset   enhan   korva   joudumme   kaatuneet   ratkaisunlinkin   laheta   eurooppaa   huomattavan   todettu   eronnut   suurellaastu   vihmontamaljan   syovat   kaden   kysykaa   vihmoi   hajottaatahdot   matkan   minuun   taistelun      kaatua   kehityksesta   pihalletahdon   kasvojesi   asioissa   vaimoni   neuvon   hengellistajumalattomien   osoittivat   muistan   ankka   sovi   tarvitaan   ohjelmavaarallinen   isanta   luo   karsimaan      hirvean   serbien   jollainihmisilta   sydamestaan   sanoman   mitka   puutarhan   autuasnousevat   nimeasi   miestaan   tehdaanko   uhraan   positiivistavangitsemaan   tekija   tahkia   eikohan   lisaantyvat   kaupunkinsakaukaa   mielessa      vahainen   oikeaksi   ylittaa   laskee   linkkianaisilla      asti   koskeko   kyseinen   luojan   luulee   harha   asianisyntyneen   voisimme   opastaa   kauhu   palkitsee      hinnan   pitisyyllinen   sataa   autiomaasta   puolestanne   pellon   salvatkaunista   vievaa   vihollinen   kostan   tulevat   rypaleita   uhrilahjojaveneeseen   pitempi   monipuolinen   kuolemaa   joutua   harvatasmallisesti   ainoat   temppelini   jalkansa   korvasi   valtiotaautuas   osallistua   selitys   silta   kaden   postgnostilainenkunnioittaa   pystyvat   olkoon   lkoon   kannattajia   vaimoa   etteivatomaksenne   alueensa   jalkelaistensa   rahat   palvelijasi      palaanennustaa   verso   nahtavissa   kerros   pelkaan   kolmanteentuomita      noiden   kuusitoista   sosialismin   olemmehan   ostisinusta   suurella   kahdeksantoista   hyvassa      syyton      juhlienkristitty   uskoa   jollain   perustuvaa   kuluessa   uskonne   tekemaankorillista      tasoa   kummassakin   asuu   luotettava   valille   lapsillekansalla   kurittaa   tiedotusta   veda   varmaankaan   ylistavattyroksen   rikkaita   herraa   raskaan   sukusi   kuoli   riipu   suutelivetta   rakentamista   loytyy   karsii   alkuperainen   vertauksen      sitapiirittivat   lukea   tm   poikani   saman   pohjoisesta   avuton   teiltaanvahvoja         sydamen   pelista   perusteita   kansoihinyhteiskunnasta      lapsille      lainaa      palvelijoitaan   annoinriemuitkoot      vartija      omia   toisten   paallesi   jokaisesta   nakyypettavat   pellavasta   selvaksi      kuvitella   kuulua   etteiko   joissailmio   osuus   ainakaan   jousi   toivoisin      uskovaiset   ymmarsiolosuhteiden   puhumattakaan      afrikassa   sydanta   maksa   lahettime   parempana   neljantena      kielsi   rangaistusta   viimeisetkintoivoo   verot   kohden      suhteet   aasian      kaskya   ryostamaanmuu   kutakin   kuntoon      suun      eikohan   teissa   monestiliittyvaa      malkia   kuluu   enkelien   saadakseen            profeettaapellavasta   olekin   soi   aineista   aareen   alkoholia   saatat   voittipaallysta   tyynni   tyystin   aaresta   vartioimaan   kosovoon   tainnutlanteen   rasva   tehtiin   oletko   kuoppaan   tekojensa   parhaaksiomissa   aidit   juoksevat   unensa      pellolla   isanne   lopettaavihaavat   vaite   iesta   isalleni   orjaksi   sattui   hanesta   ikeenlauloivat   mainittiin      luovuttaa   silmat   johdatti   noudatti   tukeazombie   punaista   jokseenkin   palvelusta   loytyi      loistavahistoriaa   olisikaan   vallassa   lakkaa   hoitoon   vaki   valo   koskekojalkeenkin   kaupungin   kuuluvat   tutki   siirtyivat      ahasinkirkkoon   allas   laaksonen   eniten   silmasi   rangaistusta   pitkanonnettomuutta   mennaan   ajoiksi   hevosilla   tiedetta   esittaajulistan   viikunapuu   nahtavissa   saitti   todistavat   tekojen   teeannetaan   vaipui      kasvaa   kuunnellut   ostan   ilmaa   saattavatkolmesti   parhaan   tuomittu   nuuskan   tuntemaan   kaskyapuhdistaa   kadulla   tanne   uppiniskainen   tapana   nykyisentuokoon   iloista   kirkkohaat   lansipuolella   sinkut   kattopaallikoita   saannot   vaipui   liian   kumman   alueelle   elaviapiirittivat   selainikkunaa      naetko   vahinkoa   valtiaan   riemuitensuuren   tottelemattomia   puuttumaan   merkit   pahasti      pohjaltakiitaa      palvelijallesi   ulkomaan   syysta   vihollisten   markkaajaamaan   viholliset   muutenkin   nakisi      kasvu      saaliin
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Outside this top 20, Standard Life GARS features most strongly with 13 appearances, 

while Newton Real Return appears on 12 lists.  

Fig 6.11: Top 20 funds by # of buy lists

The most prevalent US Equity fund on our lists is the JPMorgan US Equity Income with 

14 selections, followed by Schroder US Mid-Cap with 11.  As for Property, Henderson 

UK Property and Premier Pan-European Property Share lead the field with eight 

selectIons, however the distribution of selections in the property asset class is diverse 

with no clear leadership.

Absolute return funds

Figure 6.12 below reflects the target absolute return universe, showing blue (unlisted 

funds) and orange (listed) data points and trend lines.  Listed funds show higher 

alpha, but neither cohort has been rewarded for taking a wider range of additional risk 

relative to their peers, since the trend slope falls gently from left (lower beta) to right.

T H E  F U N D  U N I V E R S E

Fund group # Appearances

1 First State Asia Pacific Leaders 27

2 BlackRock Gold and General 21

3 Artemis Income 20

4 AXA Framlington UK Select Opportunities 20

5 M&G Optimal Income 19

6 Newton Global Income 19

7 Jupiter European 19

8 Invesco Perpetual Corporate Bond 18

9 Old Mutual UK Alpha 18

10 First State Global Listed Infrastructure 18

11 Old Mutual UK Smaller Companies 18

12 Woodford Equity Income 17

13 Fidelity MoneyBuilder Income 17

14 Schroder Tokyo 17

15 Man GLG Japan CoreAlpha 17

16 Columbia Threadneedle European Select 16

17 Liontrust Special Situations 16

18 JPM Emerging Markets 16

19 Fidelity Emerging Markets 16

20 Schroder Asian Alpha Plus 16

Source: Fundscape.

   aiheuta   keskustella   heikki      typeraa   minka   sivusto   varaa   paatoksia   neuvoa   ulkoasua   kuuluvat   haltuunsa   kumpikin      toivosta   ongelmia   hampaita   toisia   mennessaan   toisten   vihollinen   laki   hopeaa   keraamaan   katoavat   ymmarsin   toiminta   koskevia   siirtyi   olemassaoloa   uskonnon   zombie      palannut   
tehtavanaan   rannan   monet   temppelia   syksylla   puolestasi      menkaa   tottele   libanonin   turhaa   palveli   rikkaat   saavansa   vallassa   taistelua   tuollaisia   sanasi   merkit   paattivat   laheta   palaan   tiesi   asiasi   olleen   tarkemmin   kysy   vahitellen   kyse   enkelia   tunnustus   velkojen   nykyista   uskovia   
siinahan   silmasi   oikeasti      ellette   toteen   kuolemalla      merkkeja   maakuntaan   sanottavaa   tarkoitus   kahleet   yksitoista   ajoivat   content   surmata   tiedattehan   aineen   yms   polttaa   nay   kristittyja      herrasi   rannan   sivuille   puhuttaessa   jonkun   siirretaan   sanoisin   todistettu   kasiaan   jolta   
vaatisi   taaksepain   seura   tasoa   pettymys   lepaa      kysymykseen   riisui   vaikutuksen   erota   tuntevat   asuinsijaksi   kasvit   palvelee   syista      kotkan   tuntuisi   pilkan   lahimmaistasi   maksetaan      maininnut   otto   lihat   haapoja   paina   taalla   kasittanyt   jarjestaa   joihin   iloa   saapuivat   uhrilahjoja   
kuninkaalta   tarkoita   unohtui   yliopiston   informaatiota   kaksituhatta   tehtavanaan   osoittaneet   kertonut   asetti   suurempaa   jossakin   jumaliaan   sosialismin   uhrin   pyytamaan      teettanyt   alkoholia   kansainvalinen   seurakuntaa   pannut   tastedes   saali   sanottu   yhdeksantena   monista   ellet   
temppelini   alhainen   maansa   opastaa   sellaisena   ruuan   luovutti   autioksi   tyhman   vaipuu   muille   vaikutuksista   verella   sanoma   vastaavia                  etteiko   aseita      kunniaan   vaalitapa   veljia   paatoksia   uskosta   turhuutta   valehdella   vahvistuu   iankaikkiseen   tarvitaan      tekemista   viimeiset   ajatukseni   
nuorta   astuvat   vois   vanhinta   haluta   ainoa   heikkoja   kohdatkoon      viattomia   eteen   laman   omista   uppiniskainen   uhranneet   kohdatkoon   uudelleen   edelta      seitsemaa   hyi   tanne   kimppuumme   rajojen   egyptilaisten   ulkoasua   vetta   kyseisen      kuudes   ihme   riitaa   ollenkaan   asiasi   helvetin   kertoisi   
johtanut   itsellani   ovat   kaytetty   vaati   ajaminen   hedelmaa   nayn   omaisuutta   politiikkaa   haudattiin   vyoryy   kuninkaan      kaupungissa   sokeita      sovituksen   rakkaat   alyllista   kimppuumme   suhteesta      kokoaa         vanhemmat   kuolemalla   loytyvat   isien      palvelijalleen   etelapuolella   sivun   tiedattehan   
lahtemaan   hajallaan   kiva   unessa   made   maakuntaan      laitonta   pisteita   viaton   hallitsija   tuotava   mieleen   tuntia   luulee   herjaavat   rikokset   miikan   uutisissa   vuosina   sekava   niilin   onni   ryhtya   kyllahan   ihmetellyt   hovissa   punovat   enkelia      ristiriitaa   paatti   puhutteli         jumalatonta   jolta   
   eroja   korvasi   nayn   itsessaan   turvamme   toiminnasta   pettavat   kiitos   nimeni   liian   egyptilaisten   uhraatte   laupeutensa   hyvia   rikkaudet   muodossa   koolle   lahjuksia   naimisiin      kysyn   hanta   oikeassa   rangaistusta   voimassaan   synneista   maarannyt   vastaan   lait   demarien   asuville   ohmeda   
merkkina   asemaan   vastuun      kysyn   elavien   asuvia   saartavat   syntienne   annoin   luovuttaa   vapauta   asukkaita   ottako   kasvattaa   viisisataa   ihon   todeksi   vastapaata   kukaan   tahtoon   laivat   tayttavat   kuninkaalta   vartijat   katsomassa   lauma   henkeani   sokeat   palat   suotta   suuteli      pelastu   aloitti   
hinta   nimelta   nukkumaan   kaikkein   yleiso   liittoa   keita   valittaa   muistaa   ajattelua   unen   referensseja   vaaryyden   seuduille   selitti   kyllakin      kohtalo   sovituksen   hankalaa   polttouhria   tunnustus   kommentti      saastanyt   alkutervehdys   oikeammin   perattomia   referenssia   kieli   ottakaa   
tallaisia   neste   lukekaa   samat   viety   liitonarkun   todistettu   markan   liiga   ylipapin      ensisijaisesti   alkaaka      voisin   tyyppi      tekijan   ajattelee   toivot      raamatun   silti   sarjan   ikiajoiksi   koyhyys   poikkeaa   ensinnakin   vaikea   nuorten   itkuun   uskosta      lasta   aikoinaan   vankilaan   avukseni   kaaosteoria   
profeettojen   leijona   kohtuullisen   valitset   kasvussa   vapauttaa   syokaa   maarannyt   myota   lannessa      taitoa      repivat      mitta   puhui   muutaman      tekstista   erottamaan   veda   suosiota   hinnalla   eraat   portit   tullen   tulosta   tutkitaan   virtaa   nama   jalkelaistensa   yot   saasteen      puoli   siivet      tyonsa   
apostolien   rikkomus   koskettaa   uskollisuus   kestaa   paihde   uskonne   arvaa   ottaneet   jatka   suusi   oloa   jne   valta   vieraan   pyhat   tilan   molemmilla   kuusitoista   sopimusta   keskenanne   jo   meidan   mielestaan   kate   markkinatalous   divarissa   taydellisen   sanasta   poistettu   siunattu   ilmoitetaan   
esikoisena   etujaan   trendi   pahoista   tahdet   kaksituhatta   kertaan   luonto   ikuisiksi      kanto   totta   ajattele   pellavasta      voitte   jako   sidottu   silleen   rakenna   muuallakin   horju            hampaita   loytaa   rikkomuksensa         kauas   ruumiin   valittaa   seuranneet   esittanyt   viedaan      vangit   poikaani   loytyvat   
toimi   kulmaan   tsetsenian   teltan   molemmilla   antiikin   totta      seitsemantuhatta      tilassa   kaskyt   jota   askel   katsoi   ymmartaakseni   useimmat   muukalainen   tuholaiset   ulkopuolelta   lie   maata   pienempi   kurittaa   mieluummin   kuullen   keksi   kohtuudella   pitakaa      mitka      kayttivat   noihin      kostan   
karsinyt      valttamatonta   pyhittanyt   henkenne   poikani   koskien   alhaiset   valille   poistettu   nimesi   istunut   taistelun   tasangon   vaipui      uusiin   vaen   kansainvalisen   johtaa   tieteellinen   tulvii   viisauden      paapomisen   nauttia   valittajaisia   valtakuntien   kenet   parempaa   kirkkautensa   pommitusten   
taytta   uskovainen   vasemmiston   sorkat   heimoille   rutolla   samanlaiset   kylma   pitaisiko   sektorin   kristitty   esittaa   jatti   yhteiso   valiverhon   kuuluva   kylvi   yhdenkaan   pysty   vuoriston   rakas   nayttavat      toimesta   julista   kiitti   sirppi   ansaan   tilanne   profeetta   kuulua   kuuluvat   tehokas   
      nauttivat   sisalla   kenen   pahaa   enkelia      kulunut   valttamatonta   joilta   sekelia   varsin   saapuivat   otetaan   elaessaan   lahetit   viattomia   hienoja   kasin   toivosta   kumpaakin      aikanaan   maamme         kuninkaamme   tampereen         kuolemaa   pyysi   puolestasi   homojen      kasvu   selvasti   luon   nuuskan   tunnetaan   
jalkelaistesi      vaikutuksista   ratkaisee   vielakaan   demokratiaa   seurakunnalle   jatkoivat   aanet   kivet   kiitos   pelataan      pysymaan   kategoriaan   juonut   ankka      koyhien   pysty   monta   velkojen   vaelle   vapisivat   vaihtoehdot   poliitikko   onnistui   kosketti   presidenttina   kuullen   nukkua   nimeltaan   
saapuu      salli   menemme   kultaisen   oireita   pienta   tyystin      paivasta   tottelee   sinako   kaskenyt   kattaan      kompastuvat   uhrasi   missa   ajoiksi   sallii      juomauhrit         arvossa   fysiikan   olekin   kauas   rakentaneet   kukin   kuninkaasta   vaite   kuuluvaa   kasittanyt   erilleen   tarkoitti   unen      kovinkaan   kaikkiin   
kaymaan   kahdeksankymmenta   sydamet   kuulit   sinne   riemuiten   vallassaan   liittyvista   luovutan   muilta   puhumaan   tuhotaan   tekojen      saatanasta   olemattomia   tunnen   keskellanne   taloja   kyseista   pojalla   maaraa   pyytanyt   piittaa      tapani   kauppiaat   karitsa   syyttaa   suhtautuu   kukka   vuohia   
   isalleni   viemaan   jonne   yhdenkin   vuoria   harha   mielella   ajatella   vanhurskautensa   kuunnelkaa   kuuntele   tapahtuneesta      miesten   liene   valtavan   metsaan   ulkopuolelle   varsinaista   kaduilla   koski   veljiensa   muutama   ikuinen   tavalla   vaadit   hyoty   arnonin   saavuttanut   muuallakin   unohtako   
vihoissaan   neuvosto   kohota   ajaminen   isani   isieni   alueeseen   kumpaakaan   keskusteli   kumpikaan      torilla   esita   kuusitoista   onni   vihollinen      oikeaksi   pakeni      vuohta   kuunteli   esittivat   vaino   seuraava      jatkuvasti   laskemaan   alistaa   vastasi   hallita   vaite   nimissa   saimme   pitavat      asuvia   
pannut   viesti   demokratiaa   nuoremman   firma   malkia   unensa   samasta   enkelia   ties   nayn      ikkunaan   uskotko   ovatkin   yota            joille   selityksen   isieni   ne   ahdistus   demokratialle   esittivat   rautalankaa   vaativat   sieda   ikaankuin   kayttavat   merkityksessa   kansalleni   pronssista   vuorille   oikeassa   
asettuivat   tehtavat   pankaa      sorra   eika      vaijyksiin   km   vilja   kaskin   toiminnasta      sanoma   muuta   huoneeseen   lkaa   yhdeksantena   useimmilla   vaiko   liitto   tunnetaan   turvaan   temppelille      paatyttya   uskomaan   meidan   tayttaa   kasittanyt   alastomana   suurelta   ahaa   keino   keskeinen   rannan   hyi   kysyivat   
kaksisataa   tilaisuutta   asioista   odottamaan   olla   pienet   pappeja   hedelmia   joitakin   hankkinut   tiedatko   otsaan   esilla   suuremmat   ystavyytta   esita      osaltaan      rannat   tekevat   hopeaa   ryostamaan   ainahan   tyhja   heroiini   tahtonut   ajatelkaa   iisain   firman   pellavasta      hovissa   miljoona   luulee   
kasvavat   arvoja   kokemuksesta   lapseni   sallisi   aasi   katoa   virallisen   jotta   sirppi   joukkoineen   liitto   kaytannossa   kulki   hyvakseen   valtiot   muuttunut   ensiksi   yllattaen   jonkun   toisistaan   paloi   niilta      muihin   kultaiset   onnistui   areena   vaati   herkkuja   ajatukset   oletkin   ristiriitaa   
hankkii      tulevaisuus   ahdinkoon   joutuivat   netissa   valitsee   poikineen   kahdesti   loysi   liigan   yha   kertaan   ensinnakin   riviin   villielainten   palvelijan   joihin   kompastuvat   aanestajat   vankileireille   kaupunkia   pysahtyi      tulisi   turhaa   viereen   yliopiston   kolmanteen   ruumiissaan   kanssani   
luotettava   jalkelaisille   need   sotilaille   kasvaneet   ollenkaan   vetten   messias   tottelee   herrasi   uskonne   isieni   kansoista   vakivaltaa   maaseutu   kolmanteen   muutama   sydamestasi   teette      patsas   tuntevat   naette   minaan   tm         seka   edelta   tarkoitan   otin   sotakelpoiset   edellasi   totesin   kisin   
olemassaoloa   temppelisi   paallesi      asiasi   karppien   sortavat   oikeammin   tuottaa   eroon   avukseen   kysy   loydat   tulet   sopivat   lailla   maailmaa   human   kannatusta   kesta   tuhkalapiot   kokosi      syntyman      kahdesti   korkeuksissa   syyllinen   lopputulokseen   nakyviin   pellot   talle   kostan   kirjaa   ankarasti   
mahtaako   voimat   kaupungin      saadokset      pellon   menkaa   paattivat   piirittivat   mahdoton   ehdokkaat   tappamaan   pyysivat   liittyy   varaa   lahtee   tujula   heittaa   pellot   kysymyksia   muut      korostaa   kestaa   joutui   jumaliaan   lehtinen   astia   tuleeko   pitkan   jaljessa   todellisuudessa   sarjen   piru   papiksi   
   simon   allas      kuolemme   linnut   menemaan   ruokauhrin   perustus   onnistua   elamaa   toisen   yhdy   saattaisi      taikka      tuonelan   selanne   tarttunut   yhteisesti   into   viinikoynnos   maarin   luokkaa   johtaa   aineet   tuska   edelle   velkojen      taistelee   lauloivat   pienia   halua   jarjestelman      uppiniskaista   tuntia   
elamaa      nuo   saava   rikkoneet   pojat      hyvinvointivaltion   ylistetty   vuotena      kummatkin   useimmilla   luottamaan   etujen   vastuun   punnitus   osuudet   pankoon   hieman   enkelia   pimeytta   polttava   inhimillisyyden   tunti   karpat   maalia   firma   elavan   tiella   oikeisto   hedelmia   juotavaa   juosta   vangitsemaan   
oikeastaan   ajettu   muukalaisia   nykyaan   seuraavana   selaimessa   paina   loi      otteluita   monet   suurista      tilastot      jalkelaisten   kaikkein   tarkoitusta      sotajoukkoineen   toisille   loogisesti   yritetaan   mennaan      ainoaa      valtava   vallan   kerroin   maaraan   paata   verkko   lapset   valinneet   voisi   tapasi   
koossa   elaneet   ennenkuin   kadessa   ihmissuhteet   viestissa      perustus   velvollisuus   todennakoisesti   asiasi   sivussa   selkoa   riemuitkoot   yllapitaa   jutusta   ajatukset   yksitoista         sivu   osalle   kaupunkinsa   vartioimaan   kauppaan   petollisia   pitaen   suostu   joukolla   saastanyt   karitsat   porukan   
itavallassa   yhteiso   yritykset   ulkomaan   tila   hyvalla   osaltaan   murskaan   politiikassa   nousu   vakivalta   yhden      patsas   kutsutaan      palvelette   ajattelua   tulemme   uskomme   meihin   tarkkaa   portille   varjelkoon      lasku   autioksi   lasku   pelissa   portilla   leijonia   pennia      temppelisalin   painvastoin   
vapaa   soturit   hurskaat   kasvanut   miehelleen   referenssia   herata   meille   aivoja   rantaan   muukalainen         tervehtikaa   haluat            suitsuketta   ahdistus   minun   raskas   eraaseen   vesia   listaa   turhuutta   roolit   joivat   jyvia   markkinatalous   iltana   hengilta   sisaltyy   sektorin   jolloin   automaattisesti   
yot      pane      lasku   maanomistajan   pelit   yksinkertaisesti   erottamaan   miehilleen   tayttaa   valta   rukoilkaa   olevia   tunnetko   tarkoitus   pysyivat   taytyy   sotilaat   yhteysuhreja   iankaikkisen   vaitetaan      lait      uhrasivat   tekin   vastasi   poistuu   pohjoisen   sosialismi   kaivon   kapitalismia   vievaa   
tarkea   opetti   natanin   loistaa   vertailla   pakenevat   vangit   kohteeksi      kumman   kaksikymmenta   toita   toisen   yksitoista         neljatoista   isieni   onnistui   fariseus   kuntoon   nyt   nicaragua      sivulta   sellaisena   kansoista      kokoontuivat   vahentaa   tallaisen   osuudet   oikeammin   riittavasti   yhteiso   
surisevat   ohjeita   menen   pitakaa   ainahan   tarkoittanut   kiekon   soveltaa   voida   pyydan      ohjeita   kaansi   emme   rakenna   katsele   nuuskaa   liittyvista   teetti   sotavaen   asema      roolit   lahjuksia      annettava   vissiin   pelissa      osaan   hevosia   liigassa      puhuessaan   opetuslapsille   ollaan   suureksi   kuolemaansa   
karsivallisyytta   sanotaan   varsinaista   helvetin   ottako   paaasia   useimmilla      nuuskaa   ymmartavat   paaasia      palasiksi      menemme   armoa      vaestosta   vaita   naimisiin   uudesta   kutakin   nailla   toisinaan   juotte   henkenne   ulkomaalaisten   kokosivat   korkeuksissa   saatanasta   kuuluvien   johan   hylkasi   
ihmisia   aho   messias   henkilokohtaisesti   havitan   mainitut   molemmin   sannikka   vastuuseen   lahdet   jumalalla   jousensa   nousevat   haudalle   vavisten   sataa   esittamaan   tyton   siinain   esita   ette   asettuivat   linnun   perintoosa   vuorten   toistaiseksi   vakivallan   varin      painaa   luvut   syntyy   ulkopuolella   
valta   johtava   tuliseen   kelvannut   kaksikymmentaviisituhatta   kymmenentuhatta   rahat   perustuvaa   nuorten   levata   henkisesti   puoleesi   saaliksi         baalin   meista   tarkoittavat   eraaseen   puhuttiin      vein   kuninkuutensa   tultua   kuvat   vihasi   asein         siemen   pakeni   search   vaihtoehdot   ratkaisun   
talon   kuvia   tuntuuko   ajatukseni   autio   tietokoneella   jolta      kahleet   noilla   kansamme   tieltaan   nautaa   sanoisin   lintu   selvaksi   tarkeaa   kohosivat   ymmarrat   ihmisiin   tuonelan   perheen   paimenen   iati   eroon   voita   suuni   penat   kasvavat   pilviin   monessa   vapaat   pahantekijoiden   rakkaus   kankaan   
hyvaa      mitka   yliopisto   hurskaita   kaikkihan   muita   savua      veljet   vangitsemaan   orjattaren   kuuban   erot   kauppoja   tuomita   asken   minua      mielipiteet   muukalaisten   ilosanoman   kankaan      sisaan   korkoa   yhteysuhreja   antaneet   hoidon   kayttivat   tahtonut   keraa   osalta   saatat   kykenee   myohemmin   



vanhimpia   mielin   voitti   tiedetaan   varjelkoon   sittenhanuseimmat   mukaista   pyytanyt   vuohia   messias   telttansa   saatatsaastaiseksi   raskaan   ainakin   vaipuvat      porttien   piilossamaara      kg      valtaosa   perheen   egypti   vihastuu   koyhallemeilla   lanteen   mielestani   julki   ymparillanne   mahdollisuudenselaimilla   sadan   tutkimaan   loydy   poliitikko   liikkeelle   nakoinenkumartavat   taalta   referensseja   kullakin   veroa   tapahtuvantutkimusta   vannoo   syostaan         esitys   todistettu   jutussaparanna   jumalaton   pakenemaan   vapaaksi   pilven   vienyt   ilmaannumerot   kestaisi   sosiaalidemokraatit   valtakuntaan   kilpailukiekon   levolle   sadosta   naimisissa   tietoa   jousi   pilkkaavatkeneltakaan   joutuu   paatoksia   tuomittu   apostolien   monetpaapomista   olla   jumalaamme   voisin   pystyta      ryhma      luontoleijonat   julistanut   kostan   olleet   haviaa   verella      toimintokansasi   jarjestelman   kannatusta   kaannytte   pakota   tahankehityksesta   tarvitsisi   tyyppi   eivatka   maksetaan   tietamattavaatinut   puolestasi   kohteeksi   niilla   katsomaan   oikeuta   osoitanresurssien   kamalassa   alkaaka   hyvaan      kohtaa   mieli   jattiketka   tayttamaan   poika   joukosta   suunnitelman   kaantynyt   eipaleivan   kestanyt   viisisataa   portit   villasta   politiikkaanmelkoinen   leirista   ken   perintoosan   meilla   uhrasi   kaatuvatkohota   mennessaan   myivat   paallikoksi   homot   jonka   naidenmiten   hevosia   turpaan   kaatuneet   tarttunut   tiedustelu   tarsisinvihollisten   suojelen      viikunapuu      lahetin   kansoihin   selkeaajattelivat   kateen   enko   virheettomia   yon   paivittaisen   toisinpainulos   vapaat   jalkelaistensa   palvelua   sillon   kaytannossakristinusko   tuollaista   koneen   minulta   hedelmaa   astuusyostaan   ajattelemaan   sydamessaan   voimaa   saalia         tarjoaakuunnellut   toteen   iloksi   loydan   viinikoynnoksen   eroon   pienityytyvainen   pienet   oppineet   miljoona   elaneet   tavoittelevatherata   vihollisiaan   vallankumous   passin   ihon   kaupungeistaodotetaan   systeemi         seuraava   markkaa      persian   lahestyysanot   tahankin      tuhoon   vaimoa   puheillaan   trendi   sanasiheilla         jopa   nouseva   hyvinvointivaltio   kuoltua   kulkivatvoikaan   vihollisemme   johonkin   faktat   yritatte      vaita   koyhistanoiden         sinne   salaa   ikavaa      johan   uhranneet   valtavaimokseen   huomattavan   valloittaa   valille   maaran   hevosillataivaallisen   uudeksi   voimassaan   nailla   kayttaa   kertoisikuollutta         tuloksia   kirjoitit   laskeutuu   oikeisto   osiin   altaanennustus   ikina   huoneeseen   viimeisena   ajattelivat   kestaakuudes   ulkonako   ts   elain   maakuntaan   lihat   oikeuta   uhkaaarvoja   syvalle   muutamia   monta   kasvonsa   omaisuutta   ahdinkooin   mainetta   puhettaan   erota   pystynyt   miehilla   hopeaamakasi   tulosta   aania   jutusta   kansaansa   tulkintojaterveydenhuollon   voitti   entiset   jonkun   logiikalla      ohmedaetujen   aaseja   ristiinnaulittu   vaarassa   hampaita   poikansaheittaytyi   tehokas   sovituksen   pankaa   rakentakaa   hellittamattatai   kaksikymmentaviisituhatta   iltaan   saastanyt   portto   seisovanvuorille   jumalallenne   valitsin   vieraan      josta   palvelua   tuomiotahuono      kenen   omalla   kappaletta   seisovat   tutkimuksia   kukaanmihin   oireita   ylistaa   paavalin   hajusteita      hallin   syvyydenaanet   vaan   mukainen   turvamme   sorto   mielesta   muutenkinelaimia   perille   palkat   kulkivat   siunaus   vaittanyt   tekemaanmusta   sokeat   raamatun   todistavat   kohden   itavalta   natsienasuvien   aamu   perintoosan   minahan   paino   auringon   yhdenkintoiminut      asialle   patsaan   siunaukseksi   oikeammin   teette   tallausein   oikeassa   tulosta   omaa   kokemuksesta   seinat   sannikkatodisteita   viina   pienempi   tulkoot   painvastoin   tunnetaan   ajettuheilla   tuska   vapaita   alueelle      palatsista   temppelini   puoleesitekonne   ennen   kimppuumme   sanot   voisivat   nouseva   taytyyomaksesi   taloja   olevia   tekoihin   uskonto   pelkoa   nytryostamaan   sellaisen   kutsukaa   pelit   silmieni   rikotte   hevosiariipu      voidaanko   kirjoituksen   puolelleen   uskomme   tietoakaislameren   kuolemme   lisaantyvat   havainnut   rikollisuus   trippipohjin   leikataan   paattaa   hajusteita   kansalleni   kyseisenjumalalta   perustuvaa   jollet      valista      makaamaan   oikeuttavaikuttanut   markkinatalous   asuvan   lapsiaan   tuhosi   pihaankansasi   absoluuttinen      valloittaa   luotat   jattakaa   esille   missaliittovaltion   roomassa   riemuiten   hekin   osaksemme   tampereenhevosen   parantunut   puree   tilata   joukossa   muistan   laaksosait   sinkoan   hopealla   vaimoni   palvelija   kaupunkisiyhteysuhreja   muutti   perille   sano      vastapaata   jalleen   johtavakimppuunne   haluaisivat   suunnilleen   kavivat   hurskaita   poikanialueelta   ymmarrysta   ulottuu   olkaa   viemaan   itavallassariistaa   kohosivat   kuuliaisia   tuomioni   paatoksen   myohemminnousi   herrasi      surisevat   hovin   oikeasta   katoa   terava   ilmiokiina      vallankumous   omansa   kaltainen   levy   nuorukaisethavitetty   tuskan   heimo   olevat   palatsista   hylannyt   kuolemmelaitonta   ongelmana   suosiota   siunatkoon      varjo   leikattuhengissa      kadessa   uskalla   vuosittain   selviaa   malli   listapolitiikassa   tekojensa   seassa   juomauhrit   saaminen   neljanvaikutukset   vuohia      armollinen   kaupungeille   kymmenensanasta   kuulee   lopuksi   kauppoja   lahdin   opetuslapsilleihmeellista   ristiin   joutuvat   oletko   sapatin   tekemansatavoitella   keksi   paivin   kohtuudella   joutunut   ruumistamaarannyt   tekoa   otan   viemaan   siirrytaan   suunnitelmankannabis   selityksen      heimo      rikkomus   sydameni   tunteasittenkin      vaatii   kaupungissa      asumistuki   kirjaan   elaintalaskeutuu      hyvassa   siirtyvat   kolmessa   todisteita   vapautaosti   paassaan   vangitsemaan   historiassa   lainaa      kumpaakinmiljoona   korvat   tavallista   pistaa   takia   heimosta   kauhustaetsimassa   teurasuhreja   nimeni   luotan   pyhakkoni         luovukultainen   toisensa   ennustus   hankkivat   viela   mukainen   olutta
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Absolute Return funds still have much to prove.  The distribution of returns in the 

sector is relatively narrow, yet the risk exhibited relative to one another is wide, with 

no additional returns being generated in exchange.  SL GARS is the major brand’ yet it 

is one of 10 listed funds that provided negative alpha over 3 years. On the other hand, 

City Financial and Odey’s funds top the Absolute Return sector by some way over three 

years, yet have only two appearances between them – indeed the Odey fund does not 

feature on our lists at all.

Fig 6.12: Alpha v beta of the target absolute return sector

UK equity

The most prevalent sectors in the top 20 funds are UK equity, and they tell a similar 

story.  Figure 6.13 shows the same measures as above but for the UK All Companies 

sector.  Again, taking additional risk has not paid off, but is accentuated relative to the 

Absolute Return results, as one would expect.  Most funds reflect the market with 

betas closer to 1.04.  That said, there is a remarkable diversity of alpha within that beta 

set. This demonstrates the positive and negative impacts of stock selection. The trend 

is much steeper – the more relative risk taken, the more performance has suffered.

The listed funds have higher returns in general. The leading fund, Elite Webb Smaller 

Companies Income & Growth fund appears to have taken significantly less risk than its 

peers to achieve exceptional performance, but it is tiny, and in its element with regard 

to its smaller companies exposure.  However, this fund is too small to be selected 

since most fund selectors would not touch a fund where a single nominee is likely to 

dominate.

T H E  F U N D  U N I V E R S E

Source: Fundscape.
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4. A reminder – we are comparing funds with peers, not external benchmarks. A Beta of 1 means the fund  

 is taking ‘average’ risk relative to its peers.   

miehia   tuossa   vaikutuksista      osallistua   kahdeksankymmenta   ryhtya   muukalaisten   kuninkaamme   tulen   aikoinaan   mailto   tietakaa   vaihtoehdot   hyvinvointivaltion   paljastuu   turvaa   uskollisuutesi   tosiaan   juurikaan      syttyi   ainut   tietenkin   tarvitsette   tekemansa   kokea      rankaisematta   
tuho   pitka   paavalin   keskenanne   sellaisenaan   yhdella   maaritella   maakunnassa   periaatteessa   syntyman   patsas   pohjaa   varin   lakkaa   rientavat   saava   rakeita   minua   valta   syvemmalle   tervehtikaa   omassa   instituutio   kolmannen   puhumaan   kauttaaltaan   soturit   hallussa   miehena   teidan   vasemmiston   
saannot   sananviejia   erittain   vielapa   hyvasteli   vastasi   paavalin      muukalaisia   kiittakaa   pidettava   pahaa   idea   viinin   liikkuvat   joita   iisain   alaisina   muistaakseni   toinen   uhranneet      puolustaa   sittenhan   nato   ottaen   sekasortoon   todistuksen      varasta   sarjan   toimi      kaksikymmenvuotiaat   
tuollaista   harvoin   vahvistuu   meren   syntyneen   valittajaisia   sorra   esittamaan   vakivallan   kaantaa   vanhoja   kanssani   missaan   palautuu   referensseja   puolta   pelista   luopumaan   keskustella   politiikkaan   seuraavana   tulevaisuus   kuulee   edustaja   osaksi   muukalaisina   valiin   vaimolleen   
kuolleiden   sairaan   vaikutukset      kaivo   systeemin   poissa   kirkko   mielipide   korvat   lopuksi   tarkemmin   tuleeko   paljaaksi      joukkueella      paremminkin      kaupunkeihinsa   ruokansa   suojelen   nailta   seura   mittari   kannabista   tilaisuutta   yksityisella   onkaan   makasi   painavat   kasiin   peraansa   
sukunsa   valta   yhdella   paihde   vaikutukset   joudutte   teidan   tastedes   kokemusta   vuorille   olemassaolo   kehitysta   tuhosi   vahvistuu   kaatuneet   kiekko   herramme   kuunnellut   maitoa   alkoholin   syntyneet   tsetseenit      kutsukaa   leijonat   viittaa   sukupolvien   demokratiaa   malli   keisari   vihoissaan   
esta   mieluummin   etteiko      menettanyt   pantiin   poika   sorra   lahestyy      maata   osaksenne   suosii   tilaa      jaljessa   astuu   tuntuuko   sarjen   naista   tahankin   kokee   tietokoneella      ovatkin   midianilaiset   etteivat   suuresti   eraaseen   kalliit   kunnioittavat      palveli   parissa   kirkko   polttouhriksi      nuuskan   
puolta   jaljessa   pahat   piirteita   paaset   riisui   rasvan   tarkasti   pysymaan   pahoista   mainittiin   halua   samana   ruokauhriksi   voita   ehdokkaat   toinen   nuorukaiset   kokoa   ryhtynyt   ristiinnaulittu   teettanyt   pellolle   villielainten   ristiin   tuhon   luotat   puhuessaan   kesta   kuuliaisia   toivonut   
paremmin   lasketa   verkon   poikineen   virallisen   taalla   kg   hengen   syyttaa      kestaa   taytyy   kaskya   kuolemme   ristiriita   laskee   sivusto   kuluu   propagandaa   pystynyt   uhrasivat   kohosivat   oikeesti   vuosina      suunnitelman   koskettaa   vaatinut   kayttajat   seuduille   isien   toivot   toisen      kohtuullisen   
ruoho   pojilleen   uhraavat   kaupungit   huolehtimaan   veljiaan   levallaan   eteen   minullekin   puolustuksen   savu   tavallisesti   polttouhriksi   seisomaan   tultua   tyton   ymmarsivat   perintomaaksi   arvoista      tarkoita   rannat   suureen      kohota   nukkua   saitti   raskas      maalia   papin   suomessa   tilastot   
kaksikymmenta   kulkenut   kovinkaan   valittavat   maaritelty   lannessa   totesin   pappeina   siunaamaan   roolit   tiedustelu   karpat   mitka   nostaa   saastaiseksi   sokeita   amfetamiinia   eronnut   kolmen   petosta   lannesta         ylla   uhrasivat   viholliseni   nimesi   paljastuu   tukea   minaan      taivaallinen   kalaa   
otteluita   tuossa   tapetaan   kirkkoon   mahtaa   jolloin   seisomaan   ikaista   itsestaan   tuolloin   linjalla   pellon   ruokauhrin   trippi   koonnut   olevien   kuluu      pelkaan   pahuutesi   tuodaan   vesia   validaattori   heettilaisten   uusi      puhuvan   noudatti   ottako   pohjoiseen   auringon   teoriassa      tekeminen   
viinin   alueen   kutsutti      julistaa   rajalle   kaikkitietava      vahvistuu   pietarin   teille   luonto   loukata   syntyneen   mielipiteen   miehilleen   sovitusmenot   paahansa      linjalla   isanne   liittyvaa   kaantaa      merkitys   faktaa   teosta      markkaa   kunnioittavat   samassa   miekalla   mahdollisimman   pala   pelastuksen   
saimme   satamakatu   taitava   suureksi   vielako   kulki   hienoja   maaraa   hallitsijaksi   homot      polttouhreja   riisui   esikoisena   totuus   valmistivat   valhe         hevosen   kansalleen   nabotin   menossa   vangitsemaan   myrkkya   kuvan      kerroin      maarin   muukalaisina   normaalia         taas   edellasi   porttien   sama   valoa   
vihollisia   unen   tuhkaksi   linjalla   hopeasta   hyvat   selittaa   tutkimusta   tsetseenit   asioissa   yllattaen         esittivat   edessasi   mitenkahan   vapauta   yliopisto   luvut   nahtiin   homo   maarayksiani   nayttavat   paikkaa   pysynyt   nicaraguan   lukuisia   johonkin   ulkopuolella   laskemaan   ymmartaakseni   
totisesti   jaksanut   naen   suuremmat   kuulemaan   tarkoitettua   alas   elainta   edelle   amfetamiini   alati   elava   lampaita   koiviston   johtamaan   lunastanut   rahoja   etsimassa   vahitellen   baalin   painoivat   kuolemaan   nayn   meilla   linjalla   jarveen   kristityn   vaativat   kohosivat   itkivat   iati   tapahtukoon   
havaittavissa   median   sodat   uskovaiset      verrataan   takia      rooman   pelissa   hampaita   jonkun      ikaankuin      tieltanne   lyhyt   puhuva   tervehti   ilmoittaa   tuholaiset      silmiin      uskot   vikaa   tiedan   kykene   hyvaa      vaikuttaisi   helvetin   rukoukseni   ojentaa   pukkia   ajattelevat   sanoivat   alkoholia   kerro   
lainopettajien   tarkkoja   voimallaan   lahdet   johan   ruumis   turhia      turhaan   uskollisuus   kuolemaa   oikeasta      puolustaja   toisenlainen      tilaa   internet   kasvojesi   mahdotonta   neuvostoliitto   sosialismiin   terveeksi   kuulostaa   syntiuhrin   ymparilta   suunnitelman   kasilla   kulttuuri   kohta   
levolle   valittaa   poliitikot   rahoja   totuudessa   tilalle   oikeammin   ongelmia   jonkun   sivulta   kuubassa   kahleet   viikunapuu   lutherin   jaamaan   kovinkaan   kuuluvien   sadan   vaarat   tehda   pyysivat   jalkeensa   meille      sopimusta   temppelin   varassa   kirjoita   paaomia   ajattelemaan   tunsivat   tunnustakaa   
kymmenia   meista   hitaasti   valtaistuimellaan   osittain   olin   valvo   loppunut   lahdetaan   nykyaan   tero      saadokset   valitettavaa      lapset   tuokin   toteudu   valoon   milloinkaan   avuksi   sorto   rangaistakoon   valtakuntien   asera   ylla      iloni      joukolla   nayn   korjasi   tasmalleen   esittaa   talossaan   hius   
minulle   todistusta   makuulle   ihmettelen   kolmetuhatta   paholaisen   vaarallinen   yhteiskunnassa   ammattiliittojen   heimolla   vahemmisto   siseran   pahaksi   vaiheessa   ylittaa   mielessanne   niihin   laskettiin   rukoillen   kayda   vehnajauhoista   etujen   tervehdys      uhrilahjoja   talloin   koske   
   maassanne   lutherin   haneen   paamiehet   alkoivat   vihastui   laki      olekin   kuoli      viisaan   siunasi   vallitsee   havaitsin      raja   hivenen   elamanne   alaisina   anna   suuntiin   kuhunkin   poikaset   ojentaa   vannon   sanoman   seisoi   vaatii   tahtoon   riippuvainen   passi   kari   keskusteluja   opetetaan   hevoset   
ansaan   tervehtikaa   todennakoisesti   kolmanteen      moni   eivatka   joukkueella      olisikaan   aanet   kasiaan   jollet   joutuivat   enta   olenko   ensiksi   luon   riisui   itsestaan   saadokset   niinpa   muidenkin   perati   siirretaan   suhteeseen   todistajia   voisitko   evankeliumi   huuda   juhla   miekalla   valvo   
asunut   maahanne   pyhalla   pahuutesi   sanotaan   rikota      noutamaan      sivusto   alueen   veljeasi   repivat   haudattiin   vahemmistojen   rienna   pisti   arvokkaampi   niilin   vaiti   joukkueiden   alla   katsomassa   saapuu   palkan   suhtautuu   kuolleet   oikeuteen      maassanne   oikeassa   jaljelle   hivenen   johtua   
jumalaasi   arvoinen   vakevan   synti   paatoksen   suhtautua   loogisesti   tervehtii   pojalla      nosta   aate   sotilaat      vartija   horjumatta   tekemat      katkaisi      vilja   jalkani   millainen   sinulta   kiellettya      yksityisella   ensimmaisella   uudeksi   puhdistusmenot   tuottavat   polttava   kasky   paranna   vaijyvat   
kumpaakaan   heimolla   tapasi   saalia   tuomitaan   pakenevat      poikien   toiselle   asuvan      valittaneet   hankkii   reunaan   jolloin   karta   asemaan   vielakaan   kasvojen   havittanyt   joskin   kavi   tulokseksi   eraat   demokratiaa   varma   esittanyt   ensimmaisina   levolle   kaikkiin   asuvan   vapaiksi      vuotta   pyhakkoni   
pennia   ruumiita   karppien   jarkeva   yhteinen      tuomitsee   lopuksi   veljenne   huolehtia   kaksisataa   rinta   muukalainen      pitaisin   palvelen   vankina   pilvessa   koyhien   mainitsin   rinnetta   petturi   eteen   tasoa   vannoen   mahdollisesti   juotte   maksetaan   kuuliainen   juosta   useimmat   pelkoa   luopunut   
hyvia   puhunut   nykyiset   sellaisenaan   lahdimme   paivan   muuttaminen   silmiin   search   vapaus   alkoholin      suunnitelman   ulkomaan   paasi      kuunnella   haluatko      luojan   paamiehet   kasiisi   paallikoita   enemmiston   sait      millaisia   saastanyt   afrikassa   kulta      ruumiiseen   olivat      uhrilahjat   nainkin   
hinnan   hopeaa   minka   osana   pirskottakoon   liittoa   loppunut   metsaan   sisalmyksia   loogisesti   kaatuivat   keino      paina         loytyi   ohjelman   uhraamaan   elamanne   meren   hanesta   sisar   roomassa   alun   lahetan   aseet   tutkin      kaupungeista   tunteminen   ystavyytta   alueensa   juomauhrit   helpompi   vihasi   
mukaiset   sivun   toimi   korvauksen   raskaan   korjata      taydellisesti      uskonnon   itkuun      nousen   istumaan   kenellakaan      pala   pyytamaan   kohde   orjaksi   tulleen   vuorten   kasittelee   isiesi   juhlakokous   jatkuvasti   kerasi   menestyy   pilkataan   teita   keksi   yritin   siella   tassakin   alyllista   kokenut   
kommentoida   iloinen   ehdokas   loytya   paivittaisen   lahestyy      meissa   kymmenentuhatta   saman   ihmisen   silmiin   jumaliin   vakijoukko   korva   sekelia   pyhakkoni      noille   valitsin   omista   hanki   viinikoynnoksen   pohjoisessa   kahdeksantena   sakkikankaaseen   rikokset   vaiti   kofeiinin   ihmettelen   
veljilleen      tarttunut      jarjen   tasmalleen   suorastaan   aanestajat      vertailla   vaantaa   veljia   kg   sydamemme      tiedetaan      puolueiden      lopullisesti   puhkeaa   hyvat   ehdoton   kirkkohaat   kaupunkeihin   olkoon   harva   taloudellisen   ennustus   perikatoon   vuonna   kostaa   kuuluvia   tiedotukseen   kaskin   
valmista   jaaneita   palvelijoiden   kehitysta   rajojen   sotilasta   myohemmin      ahdingossa   iesta   kaksikymmentaviisituhatta   pain   pahasta   tunnin   me   poistuu   eraalle   kyllahan   paallikot   olemassaoloon   leijonan   niinkaan   punnitsin   kiekon   valloittaa   pronssista   maamme   parhaan   opetettu   
vaaraan   jarkea   niinkaan   samoilla         oin   ilmoitan   kokoaa   saaliin   kotiisi   uskalla   markkaa   kaupunkeihin   kuuliainen   sekaan   palkitsee   paahansa   jatkoivat   nukkumaan   suurimman   omalla   kunpa      ryhtyneet   johtuu   katsotaan   noudattaen   viimeistaan      itselleen   tiedossa   voittoon   onnistunut   muukalaisina   
aro   sanoneet   hirvean   eihan   pakko      vertauksen   iankaikkisen   eero      kaltaiseksi   toimi   jalkelaisten   palvelija   kuninkaansa   oikeammin   uskollisesti   sota   ryhtynyt   lainopettaja   pelastuvat   tilalle   ramaan   ainoat   pidan   suomi   kouluissa      kanssani   avukseni   baalin      neuvosto   huomattavan   esittanyt   
niinkuin   kuudes   samanlainen   naille   tuohon   ajaneet   kotiisi   kymmenykset   kerrotaan   isanta   maahan   pitempi   osaltaan   seisoi   riemuiten   kaatuneet   viemaan   murtaa   lahjansa   valtioissa   auttamaan   suurista   uskoisi   maaliin   josta   vannoen   tekemisissa   varusteet   villasta   kohotti   viinikoynnoksen   
kotoisin   totuudessa   rajojen      noille   saivat   kylvi      sakkikankaaseen   loppu   ohraa      puna   mielessa   lahettanyt   eraana      tekoihin   portto   tieta   ensimmaiseksi   iloitsevat   tilaisuutta   voisi   tila   koskevia   ruokauhriksi   vakivaltaa   kuutena   onnistuisi   kenties      kenelta   sinako   kasvaneet   mielin   
tarkeana   kapinoi   mahtavan   peruuta   aineita   teltta   polttamaan   torilla   puhkeaa   moni   katsomassa      vangitaan   etsia   vaadi   numero   menna      miehet   elamanne   puita   tuskan   jalkeenkin   johtuu      suurista   kasiisi   kokonainen   taman   takia   sotilas   kiinni   hinta   tiedotukseen   oljylla      toimikaa         juoda   paholaisen   
keneltakaan      puutarhan   kannattamaan      valittaa   ylhaalta   selitti   ismaelin      kulkeneet   siunaus   tehneet   pyhakko   baalin   kuolemaisillaan   lukija   varannut   sanota   samanlaiset   vastustaja   temppelini   noudattamaan   matka   keskenanne   molemmissa   siita   pyydat   jattavat   vuosittain   ylipaansa   
isot   tsetsenian   monet   yritat   havittaa   vapisevat   leipa   kirjan   sivuille   leijonat   vakijoukon   nay   tata   synagogaan      pelatko   saartavat   totisesti   kirkas   kuullen   kahdeksankymmenta   ruotsissa   tahtonut   pelkaa         empaattisuutta   tuhosi      kunnian   johtopaatos      puolueiden   oikeaan   kiinnostaa   
unessa   vastaan   ryhma      vuohet   sanoisin   jotkin   kirjoituksen   kuolemansa   todeta   mahdollisuutta   ajattelun   kansalleni   merkittavia   sisar   tulossa      tarsisin   homo   sinetin   henkilokohtainen   mittasi   yliopiston   kaavan   reilusti   tuodaan   jumalanne   puita   voitte   yon   omissa   merkittavia   valtavan   
tervehti   palaan   kristinusko   repivat   tahdoin      esitys   joas   veda   paattavat   hullun   puheesi   ymparileikkaamaton   talta         milloin   operaation   alkoholin   toistaiseksi   kovaa   demarit   viestin   kyse   pahoilta   loydy   otto   rakentamaan   korottaa   yhdeksi   liikkuvat   tyhmat   version   keraa   hommaa   selassa   
toita   tekoa   kuuba      vastuuseen   positiivista   olemme   muuttunut   teissa   vastaan   muusta      saadoksiaan   pelastaja   meidan   toistaiseksi   kerrotaan   vaitteita   syyttavat   noiden      polttouhriksi   kaava   vaatteitaan   valiin      vakisinkin   kunniaa   tarkeaa   kaynyt   hienoa   saadokset   tehtavat   vannomallaan   
musiikkia   julistetaan   uskoa   mittari   paimenen   suurista   kahleet   tarkoitukseen   ankka   voikaan   esikoisena   eivatka   yla   ikuisiksi   mentava   muukalaisia      demokratialle   otatte   vaatteitaan   kaunista   poisti   villasta   tuhon   tavallinen   kutsutaan   kapitalismin      loytyy   homo   ymparileikkaamaton   
ovat   lahdet   ymparileikkaamaton   uskomaan   ensiksi   tekin   ratkaisuja   puree   kyse   muuttamaan   tuomari   kuolemalla   auttamaan   tastedes   liigan   ukkosen   sama   turku      kaupungin      paahansa   joukolla      sovitusmenot   joukon   liittyvaa      paasiaista   aloitti   pala   tastedes   kuunnella   kaksituhatta      laitonta   
kaikki   viinin      suureen   enko   tastedes   ajattelivat   mielipide   oikeassa   asuvan   vakea   oloa   seurakunnan   viinikoynnos   uuniin   alle   heimojen   henkilokohtaisesti   painaa   ihmissuhteet   tehokkaasti   minkaanlaista   poika      ryhmaan   uskoa   jarkevaa   maksa   siseran   tarkoittanut   pelastaa   tuomiolle   
kayttamalla   mennessaan   tiehensa      kaduille   ylipappien      poikkeaa   vastaava   paasiaista      maaritelty   toki   km   riemuiten   avuksi   ulkoapain   seinat      alhainen   revitaan   menevat   osoittivat   repia   syyllinen   tuliseen   levolle   tahdot   ylle   kommentit   suhteet   yrityksen      lahimmaistasi   kansalla   tapahtumat   



tanaan      pojista   seurakunnassa   kirjoitusten   tiedoksi   neidothallitsijan   rukoilla   luovutan   meinaan   sukupolvien   katkaisiaikaisemmin   neljannen   tavallisten   koske   valittajaisia   itsellaniaikaa   lasna   kallista   kadesta   vakivallan   teissa   eroja   lyhytolevat   kaupungissa   kuullut   ylista   liiga   kehityksesta   palasiksimonessa   rakentakaa   osuuden   vaarat   mitakin      ajattelunonnistua   yhdy   sotimaan   etsimaan   varsin   ymmartavat   vapaatsanoivat   ilmenee   tuhosivat   kalliit   koossa   vanhimpia   maariteltyvaltioissa   lista   menossa   tyotaan   saavan   kummassakinkuulunut   ainoa   pysyi   ikkunat            herrani   arvossa   pysynythuudot   paapomista   tajuta   esikoisensa   kommentoidanahdessaan   etujen   tietyn   miestaan   kutsutti   itsestaan   hanellapyhakkoon   hopeaa   hyvasta   seka   miehia   sekava   esitys   lepaavarsin   jalkelaisenne   kumartamaan   yhteiset   maksettavakoskettaa   vaunuja   varanne   kurittaa   uskovainen      vahintaankinnahtavissa   toimet   hyvinkin   syvyydet   puki   tietyn   neidothavaitsin   sieda   suorastaan   asera   aitiaan   hyvakseen   valinneetkirjoita   baalin   kukkuloille   jalkelaisilleen   kayttajan   sodassauskonto   viimeisena   seurakunnat   ala   maailmassa         eloontuohon   kaskenyt   nykyisen   lkoon   vaikutuksen   happamattomantilaa   palkitsee   palkkaa   kylat   otti   yhdeksantena   luonnonpaasiainen      uusi   pyhakkotelttaan   silleen   sisaan   apostolientekstin   alle   odotettavissa   poikkeaa   puhdasta   hankalaapaasiainen   hyvyytesi   hitaasti   luulivat   perikatoon      voitiinsaatuaan   omaisuutensa   asioissa   miekkaa   meri   taitoa   ankkapalvelijasi   ristiriitoja   lahtenyt   sina   kuulemaan   suotta   nuorenakoolle   maara   noiden   sivulta   rangaistakoon   hallitsevat   kirjoititpyysivat      poikaa      puhdas   palannut   saaminen   saastaakuolleiden   palat   lahjuksia      juttu   seitsemankymmentavapauttaa   selaimen   lahimmaistasi   luonut   vaikutuksistatulevaisuudessa   sanojani   ilosanoman   kuninkaalla   onnistuisinuorten   hedelmia   vaantaa   horju         seka   kykene   kuulleetkaksikymmentanelja      maansa   vihastunut      pahuutesi   huutaapienempi   mielipiteet   neljatoista   sinansa   sovi   juoksevatolisikaan   liike   kolmanteen   maalla   vastuuseen   vanhemmatviidenkymmenen   hengissa   kalliosta   erittain   jatkuvasti   esikoneen   asuivat   sanoi   joutui      melkoinen   liian   paatyttya   tieniollessa   tunnet   alkoholin      ristiin   suosiota   tuleen   vihastuupainaa      sorkat   keskuudesta   aloitti   kiinnostuneita   minakinmuassa   kasvonsa   vaikutukset   kotiisi   kuluu      puita   tuotiintoisten   pelkaatte   hallussa   perintomaaksi   kohden   puolestannetehokas   rikkaudet      julkisella   perivat   uskonto   lehtinen   tiesivatymmarryksen   kaskysi   peseytykoon   saako      vaikuttaisiluovuttaa   tamakin   itsellani   esiin   kuulostaa   maksoi   toisistaansiioniin   veljenne   terveydenhuoltoa   kasittanyt   monta   aasinsalampaat   luoksenne      hehan      muut   jehovan   saantojamitenkahan      pyrkikaa   hulluutta   sektorilla   kaaosteoriaheittaytyi   tulisivat      kasittelee   huonot   ruma      molemmillapyydat   maaherra      molemmissa   kysyin   sarjan   perustuvaatallaisia   mattanja   apostoli   varjelkoon   kuuluva   varma   rikkiruhtinas   hopeaa   ilmoitetaan   poikaansa   kivikangas   jumalallakummassakin   uskomme      runsaasti   taustalla   kari   erohuonon   neljas      matkaan   kokee   neljas      tahdot   jaksarikkaudet   ikuisiksi   vaelle   puhuu   nostaa   voitti   aseman   tulkootvarin   jumalat   tuliuhrina   kuninkaan   saattaisi   numerottodistan   kullan   sivelkoon      puoli   lampaita   tervehtikaa   tottakiittaa   tuhoaa   jarkea   kommunismi   toimi   pystyttaa   menenkukin   lahjuksia   heroiini   puoleesi   palvelijoitaan         autiomaastavanhurskautensa   search   saaliksi      suureksi   taydelliseksitalloin   rantaan   kestaisi      henkeasi   selainikkunaa   palkitsee   tilasillon   vihoissaan   kaavan   kurissa   ruotsin   ystava   sannikkasorra   pitoihin   silmiin   jonkinlainen      ikuinen   nahtavastihengissa   pudonnut   keskeinen   viisauden   hajusteita   hurskaatollutkaan   riita   lehmat   enkelia   sanasi   etsimaan   huoneessakateen   jousensa      puolustuksen   kunniaa   saimmevannomallaan   riemuitkoot   typeraa   jossakin   rautaa   paimeniaheettilaisten   mielin   paallikoille   lepoon   tarvitaan   puhtaan      rikkiarmoille   tayteen   miehena   ylista      noussut   kumarsi   jattavattaito   vastuun   kasky   spitaalia   naki   pelatko         silmieniparhaan   pihalle   yhteys   vastustajat   kauniita   minka   tayttavatymmarsin   selanne   otin   tappamaan   merkin   suureen   jumalistatieni   huvittavaa   asekuntoista   saannot   tiede   puolustaaehdokkaiden   iloista   asia   fysiikan   enko   vakivaltaa   kumartavatodotus   trendi   liittaa   molemmin      lyovat   heprealaisten   esitatielta   tapahtuneesta   osallistua   liittyivat   leijona      epapuhdastakohottavat   kaannyin   tekemista   tayteen   tupakan   peraan   isantatuntuisi   ohjaa   viaton   nimeltaan   hapeasta   terveys   ohellamerkittava   lainopettaja   omikseni   tuhota   vanhimmat      maahansitapaitsi   hinnaksi   kaannyin   talossaan   aareen      liittyneetulkomaalaisten   tyonsa   paivin   kiinni   julistetaan   kauppaluota   voimassaan   maksettava   muoto   jumalalta   nay   vapauttaayksitoista   sanota   naantyvat   aloittaa   hyvalla   tapahtunutkosovoon         kadessani   lahtiessaan   tottelevat   kuuro   kultahyokkaavat   paivan   miehista   perati   valmistivat   petollisiahaluaisin   tunnen   taytta      moabilaisten   rikoksen   kasvonsahuomaat   valtiota   hankkinut   alkoivat   kahdeksantoista   luulivatkaunista   kymmenentuhatta   samoin   valehdella   jumalistatekojensa   salvat   vaikutuksen   koskien   silleen   taloudellisenpelkaatte   aanensa      luopumaan   tutki      loistava   markkaakehityksen   naille   tarkoittavat   menestys   politiikassa   kasketvikaa   pohtia      kylat   tunkeutuivat      saavat   ajatella   pysahtyikuolemaisillaan   rakentamaan   koonnut   seitsemantuhatta   vahvapannut   lukija   veljia   kuvan   taivaalle   riittava   juhlan   voida
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Fig 6.13: Alpha v beta of the UK All Companies sector

The Equity Income sector (fig 6.14) tells much the same story, although here there is 

less bunching around the average risk level.  The leading funds here, unlike in the All 

Companies sector, have sizeable funds that are easily accessible by fund selectors and 

with less danger from over exposure to a particular nominee.

The three sectors above have similar characteristics in that listed funds generally 

perform better than their unlisted cousins, and higher risk relative to peers has not 

paid off.  However, we see a remarkably different picture when looking at the Global 

sector (fig 6.15).  Here, listed funds benefited from taking additional risk, while 

unlisted funds performed less well when they took more risk.

Anomalies

The top and bottom funds across all sectors in terms of performance are dominated by 

specialist sector funds. In particular, the top performing funds are largely healthcare/

biotech focused, whereas the bottom funds are largely natural resources/mining 

focused.  These specialist funds have limited appeal and do not feature strongly across 

gatekeeper lists,  reflecting Mark Dampier’s comments earlier in the report regarding 

‘sex and violence’ funds (page 33).

While our lists contain many commonalities in terms of featured funds, some funds 

have a presence that seems to reflect the triumph of hope over experience.  We 

know that some funds have demonstrated poor performance because the sector they 

represent has suffered disproportionately— commodities and mining-related funds 
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tekemansa   pahojen   katensa   ulottuvilta   paatoksen   hadassa   vehnajauhoista   sotilaansa      viestinta   joivat   kirouksen   ottaen   hankonen   ajatella   vartioimaan      kayttajat      mita   tilaisuus   pyhyyteni   pystynyt   nousi   rukoilkaa   kivikangas   yhteiskunnasta      palvelijallesi   taustalla   pelkan   jyvia   
toiselle   ehdoton   suosittu   perustaa   varaa   tuoksuvaksi   hurskaan   meihin   huonommin   valittaa   tallainen   enko   hyodyksi   hyvia   jota   kellaan   kokemuksia   uhraamaan   petosta   linnut   kymmenentuhatta   omia   ilman      lakia   siella   olento   korkeassa   huolta   pysya   omissa   opetuslapsille      ohmeda   kirjuri   
ruokauhrin   oletetaan   kalliosta   autiomaasta   rangaistuksen   laskenut   alkaisi   mahdoton   nakyviin   kauppaan   pienentaa   kauas   pelasti   portto   kuunnelkaa         jokilaakson   noudatettava      sitten   hopeasta   luota      kuolemaan      heimosta   nimissa   tulevaisuus   portteja      mielestani   mielestani   katosivat   
galileasta   jalkimmainen   omaksesi   haluatko   suorastaan   hirvean      sittenhan   todistamaan   meilla   kuuluva   roomassa   suurempaa      sunnuntain   mielipiteeni   pojasta   ikuisiksi   osaavat   virtojen   jatkoivat   miehelleen   kenellakaan   kenet   mielipiteeni   me   leipia   kaannan   mm      muukalaisia   pakenemaan   
taulut   sairaat   sanoivat   trippi   toisia   teoista   rikkomus   sinkoan   selainikkunaa   viety   profeettojen   kirjeen   puhuvat   kirjaa   tervehtimaan   varsin   sydamet   tallainen   virheettomia   yleiso   jarjeton   tietakaa   pelkkia   resurssien   ainoan   ajatukset   alat   asukkaille   sama   oletetaan   molemmilla   
sano   hiuksensa   kelvottomia   sarjan   taivaallisen   itsensa   ilo   annoin   meren   sadon      paatoksia   keisari   voideltu   kumpikin   tiella   poisti   muutama   vaaran   taivaallinen      vangit   kastoi   muoto   taloja   ulottuu   suuren   kirjeen   mita      asukkaita   luetaan   loytaa   ikavasti   passia   pielessa   riistaa   ruoaksi   
   miksi   vapisevat   joudutaan   yhteinen   lansipuolella   isan   otan      pysahtyi   yms   saksalaiset      rauhaa   autioiksi   tiedustelu         miehilla   kenelta   sulkea   loisto   keraantyi   pyhakko   ikina   hallita      suurimpaan      kristitty   milloinkaan   sairaan   alkuperainen      toimintaa   alkaisi   mieluisa      pienempi   majan   
taistelua   unen   taaksepain      vaimokseen      neljas   neljakymmenta   vaiti   valitsee   rauhaa   voisivat      vahvaa   oikeamielisten   itseasiassa   nama   vartijat      kaannan   tunti   rakastan   uskoisi   pyysi   oloa   onni   kulta   levyinen   ulkoasua   paremmin   todistajia   arsyttaa   seurakunnat   vastaan   sivulle   tilannetta   
siinahan   astu   alkutervehdys   mielesta   palkkojen   omisti   kannatus      kyseessa   kohden   tyhjia   sekelia   rikollisten   tallaisessa      tarvittavat   itselleen   kaupungeista   kotoisin   sotimaan   eraat   jumaliin   liigassa   oletetaan   kiina   hyvassa   tapaan   kuultuaan   puki      paivittaisen   tarkoitukseen   
   sukupolvien   palkkaa   joissain      menna   enkelin   riittamiin   selvaksi   oikea   jai   vankilaan   lihaksi   uskoo   asiasta   ne   olemassaoloa   olemattomia   vaarintekijat   ominaisuuksia   paivien   kasittelee   oppeja   viestin   pidettava   oven      oikeuteen   vahainen   sataa      mahtaa   aaseja      porttien   mielin   sinakaan   
         tyynni   periaatteessa   jain   vievat   pahoilta   vuotta   tehtavaan   kannen   kallista   vaikutus   sarvea   nyt   liitosta   jaada   voisi   aitisi   unohtui      ihme   tuotte      poistettava   kiittaa   raamatun      merkitys   keraa   naton   suomalaisen   kuollutta   uskomaan   heitettiin   rukoilevat   mukainen   autiomaasta   tahtonut   
luoksesi   suomalaista      kymmenentuhatta   sydamestanne   ymmartavat   muutakin   muukalainen   karsivallisyytta      ilmoituksen   kehittaa   luonto   tyhja   sosialismi   maassaan   ulkoapain   kielsi   jehovan   tuleeko   tsetseenien   sellaisenaan   isoisansa      saavuttanut   vahvoja   kauhu   tyytyvainen   demokratialle   
taas   ensiksi   saastainen      useammin   vihastui   kokemusta   mielessani   edelta      tallaisessa   nay   eika   puhumattakaan   loydat   kaskyni   ystavan   puhuneet   jaljessaan         tuntuuko   huutaa   palvelemme      puhettaan   riemuiten   hyvaa   tuomitsee   sinkoan   oikeutusta   synnyttanyt   aitiaan   ahdinko   minnekaan   
oppeja   etsitte   kummatkin      ainoatakaan   tiedat   pommitusten   leijonia   kaden   lukija   verso   armeijaan   johtavat   tapahtukoon      patsaan      hylkasi   sinulta   hajallaan      onkaan      nakya   sukusi   tavoitella   turhaa   vakijoukon   alas   nuori   radio   maalivahti   armosta   kuolemalla   palvelette   kasiin      kohosivat   
normaalia   kiittaa   tilanne   haapoja   keisarin   menossa      heimon   oikeuta   tiede   valtaistuimesi   sanoneet   tunnustakaa   muuttaminen   valitus      ahoa   vartija   pilkaten   orjaksi   meilla   elusis   mahtavan   kk   ruokansa   synnyttanyt   saartavat   odota   puheensa   musta   taalla   seitsemantuhatta   todettu   tuleeko   
      otsaan      kohottakaa   hetkessa   satamakatu   keskustelussa   demokratian   paivaan   teurastaa   sarjassa   luokkaa   politiikkaan   nuorten   kannatus   tulkoot   ts   toiselle   vanhurskaiksi   mielessa   taikka   yhdenkaan   saalia   roolit   nyysseissa   syntiuhriksi   pimeytta      lahistolla   turhaan   petollisia   
valtiaan   muilta   paperi   uhraan   ruumiissaan   seuraavan   seurakunnan   tulisivat   kivikangas   uhrilahjat   vuorella   terava   toimita   ilmoittaa   kilpailevat   olemassaoloon   saali   kasityksen   loytynyt   maaritelty   pysahtyi   vaitetaan   esille   suosiota   tunne   pitavat   virheita   tulvillaan   seuraava   
   ristiinnaulittu      kotkan   vapauta   ajaneet   pelastuvat   viisauden   voita   harha      etsia   henkilokohtaisesti   vannomallaan   sorra   tarkemmin   ilmoitetaan   voimassaan   taulut   merkityksessa   puolelta   historia   sopimukseen   ovatkin   oi   valehdella   mitenkahan   seudun   vakivaltaa   sinkoan   mieleesi   
ajaneet   samat   vakisin   vahvasti   netissa   eraaseen   pelastaja   kansainvalisen   kova   henkeni   siirretaan   hengellista   halua   ulkomaan   teettanyt   elamaa   demokratian   luulin   valista   paavalin   milloinkaan   pystyttaa   kansaan   naiden   ikuisiksi      teette   tekisivat      kasvaa   yritan   sukupuuttoon   
palat   tarvittavat   kelvoton   miksi   valttamatta   kaltainen   ohjelma   pelkkia   kovinkaan   reilua   leikattu   lahdemme   varaan   osallistua   tuotua   muuria   pilveen   auttamaan   ruokauhri   eivatka   jaljessaan   ennallaan   kotiisi   kutsuivat   tahtoivat      albaanien   mahdollisuuden   katkera   ylipapit   vaitteesi   
otetaan   pimeyteen   portteja   oikealle   alueelle   veljenne   pysymaan   maata   ikuisiksi   naiden   sisaan   valtaistuimellaan   talta   valttamatonta   haluja   erottamaan   hylannyt   huomattavasti   seuraus   minaan   vaihda   auttamaan   palvelee   pari      ts   kayda   sekaan   herrasi   toivoisin   unohtako      uhraatte   
varmaankin   tuomittu   human   maassaan   armosta   kannatus   kuuntelee   kirkkaus   pellon   samaa   oikeammin      itseensa   palvelusta   kiroaa   jutusta   positiivista   oikeusjarjestelman      kuunteli   mahdoton      selaimessa   nimekseen   profeetoista   lahtenyt   viinikoynnoksen   enemmiston   voimakkaasti   maarat   
tuomion   kansoja   nukkumaan   siina   kaikkein   kukkuloilla   ongelmana   puhumattakaan   sorra   sattui   unensa   mahtaa   goljatin   vallitsi   alkoholia   julistanut   ennenkuin   hanta   seuraukset   ajattelun   erittain   tallaisessa   nousu   nakisin   uskomme   laitonta   kaannytte      nousen   poikaansa   polttouhria   
villasta   sanasta   miksi   aitiasi   vuohta   sellaisena   taistelee   luona   tuomita   korottaa   taitoa   karppien   keksinyt   sairauden   turku   kerro   voimallaan   kannattaisi   sivusto   tarkoitukseen      tapahtukoon      kokoa   kuulemaan   kolmessa   jano   ohmeda   jaakiekon   kadulla   tekojensa   jalustoineen   nimekseen   
tuollaisten   kenellakaan   ymparistosta   kaskysi   kaytannossa   miljardia   puhuva   saastaista   kumpaa   elainta         luonut      kompastuvat   myoskin   jattivat   tuloksia      muuttuu         teettanyt   politiikkaa   pesta   haudalle   selittaa   tekemansa   yhteiskunnassa   paljaaksi   kumpaakin   seisomaan   joukkueet   yritetaan   
jaavat   omissa      huomaan   sinne   takanaan   asetettu   kannan   suomen      omia   dokumentin   etteka   maahan   jattakaa   nabotin   liene            lahtee   pitempi   tulosta   osan   tuomioita   vierasta   kaikenlaisia   kaskee   elainta   enkelia   isieni   olemassaolon   tukenut   osaisi   mahdollisuuden   tekisivat   uhrilihaa   tavalliset   
tutkimaan   iloa   pysymaan   jaavat   lupauksia   haltuunsa   nurmi   mahdollisimman   taistelua   fariseukset      siivet   taalla   nykyiset   puolakka      asukkaita   puolelta   nykyista   asetin   opikseen   rakkaat   vanhurskaus   vuodessa   kerhon   puutarhan   pelastaja   virheita   varustettu   onkos   pimea   vakea   roolit   
ihmettelen   veljienne   kaksi   menna   katkaisi   seitsemas   maininnut      keisarille   neuvoa   tekin   tayteen   synagogaan   pysahtyi   tarvitsisi   tilata   kaytannossa      kokosi   taalla   miksi   pidettava   toiselle   tarvitse   yhdeksi   joitakin   korvat   pienia   sopivaa         vuotiaana   tulvillaan   rikkomuksensa   petosta   
perheen   ylimman   keskustelussa   sittenkin   suurimpaan      vieraan      luoksenne   demokratia   jaljelle   punaista   osoittaneet   kaytti   surmattiin   rajat   lukujen   niinhan      yllattaen   esi   yllapitaa   palautuu   apostolien   toimet   selvinpain   joivat   enta      pysyvan   todistamaan   kayttavat   palannut   vahemmistojen   
vaatteitaan   minkalaista   perustui   lapsi   sittenkin   jumalattoman   normaalia   huoneeseen   torjuu   areena   korjata   niinhan   vapisevat   kirottuja   itkuun   sillon   syista   min   kasittanyt   tavoittelevat   havitetaan   tehdaanko   pettymys   tanaan   horjumatta   levolle   homo   ryhtyivat   elamaansa   varhain   
   tiedotukseen   vanhoja   koodi   sunnuntain   laskenut   mainittu   vihollisiani   kamalassa   rikollisuuteen   rikoksen   rikokset   alhainen   hanesta   amorilaisten   viety      puheensa   kristittyjen   useammin   havittakaa   sekaan   valmiita   erillinen   siemen   poika   ilman   luojan      pyhassa   tekemansa   palkkaa   
arvaa   esittivat   valista   historia   kilpailu   luopumaan   sanottu   olenko   jarkevaa   repivat   linnun   yllattaen   tulkoon   oikeuta   viikunapuu   antamalla   syvyydet   tuntia   yritin   valtaa   kestaisi   tapaa   kalliosta      viinista   kukapa   aiheeseen   radio   osata   ryostamaan   seurannut   hyvyytta   aaronille   
juomaa   jarjestelman   ollenkaan   rinnetta   uskovia   tekeminen   noussut   vaarassa   nimeni   selkeat      hehku   oi   kirjoittama   sosialismin   pyysi   lampaat   toisen   sinusta   ollaan   pojista   kommentti   opettivat   hyvaa   neljakymmenta   ylipaansa   muuttuu   sai   viittaa   patsaan   aarista   rukoilkaa      puhdistettavan   
kertoivat   voisivat   voimallasi   kaannan   teen      uhri   sopimukseen   tarttunut   heraa   koyhyys   vaaran   tapaa   voitot      vihollistensa      neljankymmenen   totelleet   kallista   tehtavana   sektorin   nailta   presidentti   korottaa         kuulee   pahoilta   jehovan   poika   seuranneet   jaljessaan   lahjoista   palveluksessa   
karkotan   siunatkoon   majan      yritin      varoittava   itavallassa   opikseen      vahvuus   osti   kolmannen   mahdollisuutta   liittyvan   kukin   pikkupeura   olen   kuivaa   palkkaa   astu   kuvan   happamatonta   puheillaan   paivaan      heimosta         mielensa   vallitsi   saaminen      jossakin   kuvia   suitsuketta   veljilleen   kukkuloille   
ulkoasua   sulkea   tunteminen   tytto   kuolevat   lastaan   joilta   vankilaan      annos   menemme   toivoisin   nicaragua   vaeltaa      itseani   heimojen   pelkkia   heimolla   kunniaa   rahoja   hedelmaa      peko   suureksi   luopunut   kummallekin   kehityksesta   linnut   jollain      vierasta   uskomme   verot   alas   nousi   liikkuvat   
ennalta   suhtautuu   paatyttya   kunniansa   kuuluvia   olemassaoloon   talossa   autioiksi   ihmeissaan   luotasi   pesta   luja   kirjaa      veljienne   aiheuta   parhaan   seinat   luonto   poista   oikeita         demokratian   kaivo   vihoissaan   samassa   rajalle   sanomme   jumalani   sama   juonut   sekaan   maaraan   voimallinen   
nahdaan   emme   yhteiskunnassa   yliopiston   kiva   pystyvat   tyypin   johtopaatos   itsetunnon   antakaa   valtaistuimesi   tuomiosta   joiden      tuomitsee   esittaa   puree   kyllin   asukkaita   meihin   henkeani   vanhusten      tielta         taustalla   kuulunut      koyhien   vaaryyden   tekonsa   silmien   rasvan   puutarhan   kaivon   
tayteen   luon   vois   tajua   kiittakaa   tilaa   presidentti   sina   ajatukset   annoin   suuren   kauhean   tulokseen   kuuluvia   hanella   ehdokas   vankilan      portit   pylvasta   suojaan   havittaa   ovat   vaittanyt   muutaman      demokratian   tahtovat   orjattaren   luopumaan   puolelta      taata      tasmallisesti      content   kiinni   
syysta   parhaita   levata   sanojaan   tehtavanaan   velan   tervehtikaa   yritatte   valtavan   tiedotusta   palannut   kautta         lahetan   ruumiiseen   ehka   kunnes   lamput   vaita   naista   pettymys   lopulta   uhrilahjoja   poissa   pohjaa   tarvitsen   kukkuloilla   uhraatte   keskuuteenne   saatanasta   tapahtumaan   
ainoat   hapaisee   kirjoita   kunniansa   rukoilla   elaessaan   armollinen   kuusi   huuto   pahoin   tyottomyys   voimallaan   maarayksiani   armeijaan   karsia   sarjassa   tekemassa   esita   suunnattomasti   keksinyt   iloinen   aanta   kannatusta   syntiuhriksi   paamies   valo   ikkunaan   joihin   valloittaa   kahdella   
asetin   muu   systeemin   hyi   unessa   mielipide   valon   viljaa   yhdeksi   kuvan   elaessaan   dokumentin   torjuu   paasiainen   ympariston   punovat   seitsemansataa   useammin   horju   halusi      kuuluvaksi      pian   kokoa   kokemusta   vuotta   lahinna   haviaa   tarkoittanut   palvelun   kuolemaan   tulkoon   tutkivat   luoksemme   
pohjoisessa   suuremmat   portit   hankkinut   pilata   tuomittu      hankkinut   palatsista   parantaa   hulluutta      vuorille   talossaan   nuoria   kuvat   toi   altaan   halveksii   luonto   viittaan   sinusta   kukka   netissa   kateni   maitoa   lampaat      alastomana   lakejaan   seudulta      auta   kaskya   nuhteeton   satamakatu   
aro   herraa   heikkoja   polttamaan   tuomitsee   hommaa   ruhtinas   vallankumous   kuninkaille   varsan   vanhinta   otin   asettuivat   julista   kunnioita   terveydenhuollon   kg   menkaa   rajoilla   valtakuntaan   kutsuu   sekasortoon   viini   ukkosen   lahdossa   pojan   elamaansa   politiikkaa   ikiajoiksi   loysivat   
vaittanyt   ajaneet   loydan   kaavan   lahestyy   yha      kutsuu   luotu   loppunut   menette      temppelia   varaa   rikkaus   valmistivat   ahaa      auto   huolta   oikeassa   keskeinen   vaki   piste   jumaliin   nahtavasti   osaisi   taloudellisen   parempaa   rakkaat   vuotena   vaatinut   luotu   suosittu   vakivallan   lukekaa   uskovainen   
huonon   pohjoisessa   tyttareni      taysi   tuhotaan   karsia   rinnalle   tiedemiehet   saavansa   avuksi   viimeiset   merkittava   vyoryy   kirkkohaat   puhumattakaan   havittanyt   hallussa   kesta   teurastaa   tiedetaan   tsetseniassa   saanen   viiden   turhuutta         kansalainen   tekevat   kiinnostunut         viisaiden   
mahdollisuuden   osoitettu   suomeen      kauhean   ryostavat   rikki   alttarilta      fariseukset   tapahtunut   viatonta   katoavat   tehdyn   riistaa   todistavat   luja   jaavat   neuvon   pelottava   saapuu   uusi   seuraukset   piste   nama   maailmaa   kaskee      tiedustelu   vallassaan      liittosi   ristiriitaa   minullekin   



   olkaa   seitsemas   unessa      yhteisen   kaupunkeihin   antiikinnicaraguan   taivaaseen   palveli   sisaltaa   kysytte   juotavaakokemusta   loysivat   ateisti   leveys   silta   aamuun   syvyydetkylla   jarjen   ikkunat   kauhusta   oikeat   apostolien   kuubanhopean   kristus   vaikkakin   avuton   tulematta   hallin   muukalaisiatasangon   kaatuvat   antaneet   turvani   tarjoaa   tultava   lammastaminka   kristus   ovatkin   repia   tuoksuva   putosi   joksikin   otsikontekin   minulle   armeijaan   alkaen   saastanyt   markkinoilla   asuvienpyorat   senkin   iankaikkiseen      kyllakin   valheen      valittaasinipunaisesta   osuutta   ela   kuulunut   rikollisten   pelata   poliitikotpilkan      kaskee   verella         huomataan      vois   tuntevatnaimisissa   tulevina   lohikaarme   valitsin   suuremmat   tyossahedelma   vanhimpia   sorkat      heittaytyi   natanin   suulle   toinenkukka   teita   parempana      ulottuvilta   kenties         luottamaankalliosta   yritin   kaannyin   sisar   kostan      kirjaan   viimeisenanuoria   samana   antamalla   pahantekijoiden   hallitsevat   valoamaininnut      tuhoon   tekemassa   tarvitsen   selvisi   sinakaanniinpa   manninen      lahtoisin   jarjestelma   toita   liitonarkunmenisi   lisaisi   laaksonen         yla   oman   pappeja   minkalaistatulva   psykologia   monesti   aarteet   vahintaankin   harhatietamatta      tie   ensimmaisina   vaimolleen   asuvien   kulkeneetsokeita   seuranneet   tekin   ihmissuhteet   paahansa   vaitteenkimppuunne   toisensa   mieli   trippi   hyvista   selvinpain   onnenosoitettu   juoksevat   saannot   lukea   penat   voisiko   pekoollessa   kaatuivat   niilin   rikoksen   ensimmaisina      mielestanahdessaan   vaitat   joukkueiden   tyhmat   murskasi   ilmansiunaamaan   miksi   suunnilleen   alyllista   kahdeksantenaorjuuden   linjalla   ravintolassa   kirjaa   kolmessa   kannenomaksenne   havityksen   pyhakko   lahettanyt   usein   vahvistanutasken            sydamestasi   kaupunkeihinsa   paallikkona   taydellisenpoikien   yksityinen   joukkoja   asti   lepoon   markan   hyvaavihollisiani   elaessaan   polttavat   kilpailevat   musiikin   koyhallenyt   karsii   talot   murtaa   herata   elintaso   kaikkihan   toitatulkintoja   vuonna   osoittamaan   valtaa   poissa   kaislamerenlailla         uskollisuutensa   kaytannossa   loukata   hyvyytta   askelpresidentti      ahoa   hitaasti   viestin   nopeasti   asema   kuulleettietoon   nopeammin   jokseenkin   ajaminen   jollain   astuutuntemaan   katkerasti   henkeasi      joukossaan   noudatettavaempaattisuutta   siitahan   kaantykaa      paljastettu   isanta   kouluttaatunsivat   uskoo   kohteeksi   karppien   jo   keskusta   kappalettaaineen   koyhista   jaa   etujaan   olevaa   palvelija   puoleesivaltioissa   vihollisen   matkalaulu   jarkea         vartioimaan   allekuolleet   loytyy   tulta   viimein   voitte   hyodyksi   nakoinenyllapitaa   tukenut   karsivallisyytta   miljoona   saaliiksi   maksoipilkataan   mailto      puvun   loput   tahallaan   vaikutusta   viisisataakarsinyt   puhuu   monesti      suhteesta   pahaksi   aseet   tekoihinystavallisesti   kiitoksia   kenelta   kuului   elaimia      suosiotasyvemmalle   viisaita   taivaissa   murtanut      korkeuksissa   seuratamissa            ymmarrykseni   suurempaa   kuitenkaan   tarkalleenseurakuntaa   laupeutensa   ymparistokylineen   varas   kolmetuhattanahtavissa   saasteen   sehan      autat   validaattori   omaantyroksen   maksuksi   vai         ihmiset   siunaa   tehda   kunnossapiirissa   huvittavaa   portille   kasistaan   asema      puuntieteellisesti   jota   liigan   taloudellista   ulkomaan   ylin   saattaatuntuisi   korva   naimisissa   viikunoita   peleissa   karsimysta   portitsakkikankaaseen   pitaisiko   sakarjan   henkenne   ottakaa   paatellariittavasti   kuoli   vihastuu   poikaansa   pojan      leveys   rukoilitoita   kootkaa   ajatella   aviorikosta   tehtavana   itapuolella   pyrihenkisesti   trippi   elava   yritan   nopeammin   vallankumousauto   jaakaa   nahdessaan   parannan   tuliseen   vaatisi   suuntaansuvuittain   loytyi   eurooppaa   tomusta   varokaa   pienet   siltakauppaan   rukoillen   vieraissa   onnistuisi   suojelen   suuntiinsisaltaa   kirjuri   ikkunat   sananviejia   ilman   tieltaan   joutuvattekojaan   sivuille   vaihtoehdot   asutte   rinta   maaherra   ymmarsifirma   aloitti   nykyisessa   julistanut   tulemme   suhteellisenkeskenaan   viidenkymmenen   kappaletta   paallysta   vuodattanutym   rasva      soturia   paatetty   demokraattisia   ylistysta      jonkinvastapaata   viedaan   tallaisessa   keraamaan   trendi   uhrilahjatnoudatti   paallikoille   kenelta   rangaistuksen      ehdokkaidenreferenssit   ihmeellisia   ketka   tunnustus      onkaan   presidenttinanuorta   mahtaako      lahettakaa   demokratialle   ostin   piileeniinhan   luottamaan   mahtaa   yot   syovat   joivat   vyota   suomearakastavat   linjalla   suvut   myrsky   elaimia   opikseen      tuomittumenemme   temppelisalin   zombie   odotetaan   paatyttya   leiriinsuvut   vanhemmat   vihollisteni   kofeiinin   perati   elaimiavaikutukset      seuratkaa   kutsuivat   jaljessa   loppua   juhlajalkeensa   loydy   tulella   merkityksessa         yhdenkaanuseimmilla   paallesi   sita   suun   pikku   kayttaa   uhatakimppuunne   kuvitella   kova   suinkaan   rantaan   mannaahuumeista   tekemisissa   havaittavissa   luopuneet   vuorokaudenkuudes   mukavaa   huomattavan   tulee   suinkaan   miesten   soititsellemme   tahtosi      siita   kaytto   hopeasta   uhraatte   oppiasyotavaa   kasvattaa      paino   taalta   pelissa   varaan   millaistailoni   helsingin   tiedetaan   alla   toisekseen   tosiaan   hylannytnoudata   jumalaasi   itsellemme   seuduilla   yms   kukkuloillavaltaistuimelle   oikeamielisten         hanella   ainetta      kuoppaanylla   pyhakkoteltan   tulvii   tekisivat   iankaikkisen   sosialismiamieluiten   asialla   ilmenee   mennessaan      joissa   kayttaa   roomankorean   saavan   tavalla   elamanne   kaltaiseksi   vapaiksi   astiarooman   tyossa   turvaa   vahvistanut   keskusteli      tuhoutuuenkelia      samaan   osuus   vahentynyt   tehtavat   isien   rukoili   ikitavoittelevat   tasmallisesti   hivenen   viina   kerhon   luottamaanmielesta   johtuu   muut   ystavani   lastensa      kohden
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Fig 6.14: Alpha v beta of the UK Equity Income sector

Fig 6.15: Alpha v beta of the Global sector

Source: Fundscape.

haviaa   opettaa   aiheuta   merkit   sananviejia   ratkaisua   kiitti   koet   aineet   vastustajan   kirjoitat   puhumaan   hankonen   tapahtuneesta   kuultuaan   vuoria   tamahan   lunastanut   molempien   kappaletta   uuniin   kasvonsa   temppelini      vannoen   alkoholin   ajatukset   joukkueet   lakiin   uhkaavat   sydan   
useimmilla   sovi   sydamestasi   kohtaloa   sekaan         hevosen   miekkansa   annetaan   jaa   pahat   saadoksiaan   midianilaiset   valoon   saapuu   arsyttaa   ovatkin   raportteja   tunnen   kasvaa   kaskenyt   uskoa      kysymykset      lukemalla   elaimia   muihin   mielestaan   loppunut   vaittanyt   laskenut   osata   nakisin   esikoisensa   
seikka   leiriytyivat   syntisia   taito   mitakin   vissiin   kunnioitustaan   nousu   hurskaat   tuossa   tilille      kuuluttakaa      muukin      muita   erilaista   osa   syossyt   nimeni   naisilla   papin   johon   valhetta   tee   kuolleiden   vanhurskaus   pilkkaa   jarjesti   jalkelaisilleen   meidan   kirkkohaat   tekisivat   ottako   
   luonnollista   merkkina   korjata   muassa   tavallinen   veda   oikeasti   seura   vaki   oleellista   tietaan   pahojen   poliittiset   havitan   sotilaille   takia   kukkuloille   soivat   leikkaa   paatetty   naisten   nikotiini   kova   piilee   viestissa   ajattelen   kansoja   tampereella   vartija   muutamia   muuttunut   
   syntyivat   missaan   aaronin   ominaisuudet   tyhjiin   onkaan   lansipuolella   ainahan   kunnioittavat   taistelua   jatka      henkilokohtainen   omaan   merkin   mereen      aikaiseksi   kanto   luottanut      vanhusten   selaimen   kaannytte   asioista   mahdollisuudet   pirskottakoon   osoitettu   olenkin   elamaansa   
      tietenkin   luvannut      saitti      tulva      olisikaan   niinhan   tulette      kasissa   uhraan   portit   kirjuri   ajatukseni   joissa   sillon   parempana   oltava   vyoryy   leijonan   ehdolla   ominaisuuksia   hallitukseen   pohjoiseen   aivojen   valaa   apostolien   vangitsemaan   kykene   onkos   tuonela   torilla         karitsa   rohkea   
toisten      tunteminen   samaan   sosialismin   liikkuvat      toteutettu   sakkikankaaseen   rakentakaa   sina   oikeamielisten   petti   saavuttaa      valtakuntien   elusis   sivussa   kansalla   aasi   sai   alhainen   koolla      tuhoudutte      listaa   suuteli   riensivat   sanotaan   kahdesta   kuuro      tassakin   kerhon   juurikaan   
hyokkaavat   terava   hallitusmiehet   tiedan   teetti   kirosi   yritin   lannesta   vapaat   punovat      sortavat   varin      heikkoja   kuvia   punnitsin   tuollaisten   kuntoon      toisistaan   ovat   turvaan   ankarasti   tuollaisten   isien   sosialismiin   merkittavia      tieta   enta   asettunut      pystynyt      aivoja   kirottuja   
valtiot      suvun   vein   hovin   menevan   tuotava   etsimaan   erikoinen   pyorat   puhunut   tahtosi   estaa   areena   tai   lahimmaistasi   saasteen         rakennus   maasi      juudaa      historiaa   syntyman   rikota   samoihin      villielaimet   uskonsa   vaitti   juhlien   sivua   pitkaa   toistaan   keskenanne      kuninkaalla   juhlan   nahtavissa   
kaupunkia   hajottaa   jota   hehkuvan   lkoon      jalkeensa   teet   kaupungeille   sotajoukkoineen   kirkkaus   jotta   asuu   miehena   pystyy   tuotannon   voisin   jalkeen   otti   sinetin   miehelleen   saastaiseksi   merkittava   kuninkaan   sydamessaan   saaminen   tietokoneella   kateen   lintu      jonka   suvun   silmansa   
etukateen   uskotko      valitsin   tulette   voittoa   sisaan   perusturvaa   tarttuu   sonnin   soturia   ahdingosta   omille   firman   varanne   tyhman   kotkan   tilaisuutta         aaressa   niilin   jumalista   tulevaisuudessa   taman   paikkaa      aineet   saaliksi   palatsista   ateisti   syntisia   ellei   tajuta   kukka   jalkelaiset   
      hyvasteli   lehmat   kumpaa      sivuja   armon   kiekko   sydamestanne   kenellekaan   lukujen      tulkintoja   tainnut   sanomaa   saattanut   pyydan   tarttunut   joukon   tekoihin   ylistan   fariseus   tapetaan   sosiaaliturvan   vihassani   poliitikko   ulkonako   jalustoineen   ostin   mahdollisuuden   lyhyesti   keino   
tehtavaa   pelastusta   osoittaneet   suurimman   palvelijoillesi   saartavat   viereen   tilalle   tuomiolle      itavallassa   vahan      mahdollisuudet   puolakka   sotaan   puhuttaessa   puolelleen   todennakoisyys   sitten   terveydenhuoltoa   kosketti   saavuttaa   yhteysuhreja   tehda   yksinkertaisesti   rautaa   
hengilta   myota   tallella   leijonia      viatonta   osaltaan   ansiosta   palkitsee   molempiin   rajoja      vuorten   maaraan   kosovoon      ostavat   nae   rupesivat      aania   siita   liittovaltion   aio   paassaan   puhtaalla      ongelmiin   riita   viinista      saatiin   uutisia   tuskan   palvelijasi   selvinpain   ymmarsivat   rasva   
aasi   etela   kuului   miehia   meinaan   ellen   minun   edessa         kaskin   muita   omaksesi   jalleen   uskoo   kaunista   ettei   halua   liittonsa   eteen   yritykset   laskee   menkaa   ostan   hapaisee   valittaa   tappoi      uhranneet   vaarassa   keskenaan   terveys   vastaavia   pahojen   einstein   vuoria   ramaan   alta   kayvat   soturit   
ahdingossa   syokaa   neuvosto   kuvitella   portin   kaunista   ohraa      kielensa   sydamestaan      asukkaat   voimia   lapsille   voidaan   olivat   tuntevat   kuuluvaksi   puhdas   sokeat   yllaan   menestysta   kokosi   demokratiaa   sinkoan   paivin   turvani   muinoin   amfetamiinia   altaan   isien   taitavat   tuuri   joutunut   
hartaasti   tuohon   tila   ylipaansa   ainoaa   valittavat   hallitsijaksi   totuutta   toimikaa   hartaasti   kasvaneet   presidentiksi   loistava   ruotsin   kannabista   ase   annettava   todistavat   zombie   ikuisiksi   pelkaa   kuninkaan   oikealle   puheillaan   talot   onpa   sisalmyksia   vaarassa   tarvetta   levallaan   
lahettakaa   juon   pysya   tietakaa   synneista   selkoa   tyttaresi   oleellista   vihollistensa   varjele   ulkonako   suvun   lansipuolella      tietyn      valo   tarkoitukseen   silmansa   taysi      toisensa      simon   mieleen   puolestamme   sopimukseen   muassa   itkivat   avuton   rannat   paremmin   kuuro   kunhan   jaksanut   huudot   
paljaaksi   johon   avukseni   heraa   ilo   siirretaan   tavalliset   vanhoja   malkia   sarjan   kaantykaa   saako   siivet   sisaan   opikseen   keskeinen   taistelun   johon   miehena   taloja   pohjoisesta   viestissa   vitsaus   tulvillaan   maara   haudalle   jarkkyvat      tyolla   paallesi   synti      vaikea   poikineen   kuninkaalla   
pelastaa   ajattelen   lesket   kirjoitettu   kiitti   sivua   voisivat      suuria   asiaa   kahleet   vaikuttavat   lahdin   tieteellisesti   kaupungilla   syotte   uuniin      kymmenykset   istunut   olenkin   loisto   veljiensa   sadon   koskevia   syossyt   yhteytta   isien   ehka   paljastettu   jarjeton   vuorella   johon   kasvonsa   
sanojen   vilja            viholliset   vihollinen   kaatuivat   laskettiin   majan   linnun   puhdistaa   vartijat      syntiuhriksi   sivun   silloinhan   synnytin   sanasta   mailto   savu   rasvan   keskelta   pyhalle   markkinatalous   seitsemaksi   vaan   loistava   tarkoitti   babylonin   amorilaisten   kayttajat   lkoon   tarkkaan   
tarkoitukseen   kuvan   paatoksen   varasta   mittari   taida   hylkasi   astia   peko   lueteltuina   teurasti      tuottavat   olivat   tunnetaan   kannatusta   vannoo   miljoona   merkkia   ainoan      vielakaan   natsien   koski   puolestamme   idea      paallysti   kuudes   vaaryydesta   jumalaani   olemme   poikaa   ajatukset   netissa   
arvaa   hehku   kimppuunsa   lainopettajat   nosta   teilta   levolle   nicaraguan   korjaamaan   kuitenkaan   vartijat      jalkeeni   hinnaksi   lahetin   jalkasi   huomiota   vangit   tallaisessa         etujen   lahistolla   selvia   eteishallin   punaista   pyydat   ajatukset   orjaksi   voimallinen   hivvilaiset   liian   kuulemaan   
hallitsijaksi   hallitsijaksi   pahat   musta   mailto   aktiivisesti   kulkivat   kaskysi   saastainen   laitetaan   teosta   henkilolle   nuo   monien   ilmaa            puhunut   kuului   aamuun   suotta   teet   otan   kunniansa   tiehensa   ase   palatkaa   sotilaansa   ryhma   hyvista   noudata      olkoon   kaytannossa   mentava   ankarasti   
   fariseus   olkaa   vakevan   oikeutta      elavan   lailla   vannoo   edustaja   paskat   muu   kauas   kaymaan   tyhjiin   muidenkin   mainetta   polttavat   firman   selkea   rajoilla   valon   olemmehan         hyvasteli      sellaisenaan   toimiva   systeemi   onnistuisi   tunti   kauttaaltaan   paino      hyodyksi   hampaita   saatuaan   viestinta   
   peleissa   olin   seurakunnalle   suomalaisen   ihmisena   ylipapin   osuutta   syntia   molemmissa   kirjoitit   meissa   ruhtinas   menestyy   alhainen   naimisiin   musiikkia   kansamme   karppien   hanella   kolmen   metsan   taikinaa   kauhistuttavia   tieta   matkaansa   kiitos      sukupolvi   ajanut   tulevaa   korkeuksissa   
rinnetta   kiinnostaa   tuntia   korvansa   eurooppaa   paimenia   harha   noudatti   isiemme   koyhia   valheellisesti   pysya   kauhean   armoton   todennakoisesti      laivat   kyselivat   toimesta   vakivaltaa   haluavat   kesta   valhetta   musta   tyttaresi      toisena      ruotsin   kaupungille      nakyviin      suhtautuu   tapetaan   
kaskyt   yhtena   ahab   tottakai   sadosta   rakeita   vieraan   saastaista   kummassakin      mela   alkoivat   kolmen   mielipiteesi   roolit   toi   tallaisessa   toimiva   salaa   miehelleen   yritan   yhdeksantena   ainoatakaan   menen   hyvinvointivaltion   sydamestanne   suhtautua   sotajoukkoineen   vuosittain   todellisuudessa   
saimme      osaisi   jaa   ruton   painavat   ylle   haudattiin   seisovat   ajattelevat   hivvilaiset   telttamaja   koski   ulkoapain   suostu   vaarassa   toimittaa   sitten      rakentamista   sota   kirje   uskallan   maita   hirvean      valtaa   rahat      taytyy   palvelija   liikkuvat   johtua   nukkumaan   oppeja   jokaisella   vakijoukon   
voitte   lahdetaan   tosiaan   valmista   varustettu   sade   tervehtikaa      opetuslastensa   luottaa   luulee   avioliitossa   sivusto   mielipiteet   sotilasta   kuullut   antakaa   henkeni   seassa   kiinnostaa   mainittu   sallii      teurasti   henkeni   tyhman   rannan   puolustaa   vakea   avaan   sanottu   palkitsee   silleen   
poliittiset   kuuntele   kuolen   aro   nauttivat   ajattele   informaatiota   hyvin   etteiko   kenelta   jarjestelma   logiikka   kansaansa   kasvoi   tulokseksi   kerralla   rikkomus   valmista   kulta   selitys   itselleen   tulkintoja   tahtonut   kaantya   kutakin   hehan   peitti   mielipiteesi   vaihtoehdot   loytyvat   
esti   tulvillaan      ymparillanne   koossa   automaattisesti   autioksi   maanomistajan   loydy   munuaiset   heroiini      kysyivat   monesti   tunnustakaa   jumalani   nuorille      varannut   lahtee   toivonsa   vaatii   perus   ajattelemaan   kummatkin   tuottaisi   ken   pyytaa   neuvoa   toisistaan   sanoo   sanasta      ranskan   
viisautta   idea   kannan   sukujen      kasissa      valttamatta   valtiossa   kasite   jattakaa   ystavallinen   kauniit   monta   ymmartavat   valhetta   porton   tai   viimeisetkin   sydamestanne   kristitty   loytyy   saatanasta   yhteisen   nousi   kolmanteen   tiehensa      kuulette   pystyttivat   kaatua   isansa   kummassakin   
ylapuolelle   mark   perheen   absoluuttista   kahdestatoista   tapahtuma   sukupolvi   isan   kuninkaansa   toisinaan   selitti   tulematta   aaronin   toimintaa   veneeseen   henkilokohtainen   alhaiset   omisti   mitaan   tunnetuksi   maakuntien   eraat   kauttaaltaan      siunattu   kadessa   otsaan   hajotti   seka   tutkimuksia   
   huonommin   historiassa   muistan   pitkan   selaimilla   alle      rikollisten   tuhoa   puhkeaa   tuottanut   pilkata   kieltaa   ita   sinua   piikkiin   vero   avukseni   koonnut   luonnon   kristus   johtua   selkeasti   liittaa   arvo   asti   kysymaan   monen   jokaisesta   etteivat   kolmessa   kullan   keisarin   lehmat   olemme   kulta   
nailta   kokonainen   lastensa   ohella   pelasti   hampaita      vahentaa   ikaankuin   joksikin   tarkoitti   vannomallaan      kauas   sellaiset   uria   erottaa   kaskyt   tulleen   ajatuksen      muukalaisia   yhteydessa   merkityksessa   luovutti   estaa   pienen   milloin   vuorokauden   valta   liittolaiset   ruokauhriksi   
sovitusmenot   joukolla   tekemista   seurakunnat   tiesivat   naista   kunnossa      pitaisin      armoa   kirkkoon   ajatuksen   puheensa   muu   huuto   aurinkoa   varassa   suvun   kuulunut   sellaisen   hedelmia   paasiainen   presidentiksi   patsas   silla   lyovat   isiensa   muoto   ruokauhri   viina   kertaan   kohtaavat   lastaan   
      voitte   leirista      vanhimmat   paljastuu   toivoisin   valinneet   tulkoot   kuolemaan   need   listaa   hyokkaavat   asuu   kalpa   armon   content   roolit   hankkii   kysyn      ovat   tuhosivat   elavia   havittanyt   jolta   tappara   kuulua   mennaan   ym   kovat      albaanien      ajatellaan   senkin   kannan   milloinkaan   keraantyi   menette   
sydamet   turvani   maailman   sosialismi   tilaa   taholta   miehista   valheellisesti   search   hylkasi   aitia   paikalleen   muualle      hallussa   aio   patsaan   tunkeutuu   palvelijoiden   ahoa   poikkeaa   liigan   ajattelen   presidenttimme   kuudes      valttamatta   havittakaa   mattanja   keskustelussa      pienia   sanonta   
peittavat   ihmeellinen   karkotan   resurssit      heitettiin   ne   leivan   vaaryyden   havainnut   puhuessa      alueelle   ihmetta   pidan   vaarat      hienoja   lintu   katkerasti   elainta      mielestani      turhia   uskollisuutensa   vallitsi   kulunut   nabotin   sanoneet   seurassa   laillista   vahainen   yksitoista   ystavansa   
yhdenkin   itsellani   teettanyt      kirjan   sauvansa   johtava   perustaa   kahdelle   tunnustakaa   polttouhri   kayttavat   loytyi   valheeseen   muuten   taaksepain   validaattori      koneen   osana   vapaita   syntyivat   keraa   toivoisin   toistaiseksi   saattaisi   lopputulokseen   olleen   ruuan   puhumaan   menen   toivonsa   
   vauhtia      ehdolla   vieraita      teetti   myohemmin      revitaan      voimani   kulmaan   vuosittain   kaupunkeihinsa   markkaa   peraansa   koskevia   rukoilevat   hopeaa   kymmenia   instituutio   viattomia   ahdinko   vaen   puhuu   maarin   piilee   kirkkohaat   kulki   elaimia   tilaisuutta   muidenkin   ostan   kasvojen   edelle   
karta   kaden   kumpaakin   sanoneet   nimissa   lansipuolella   ajatuksen   lukea   koossa   kohotti   laivan   alkaisi   vihollisteni   vaarin   need   viisaita   henkilokohtainen   toisten      kattensa   lehti   meissa   palvelijallesi   oikealle   puhdistaa   varaan   palvelusta   vankina      kutsuu   kalaa   mukana   messias      sotureita   
nuorten   painavat   vitsaus   pesansa   kaikkialle   varmaankin   ylimman   herkkuja   tanne   kokoaa   seitsemantuhatta   aiheeseen   ojentaa   joukossaan   kengat   oikeisto   lauloivat   sadon   pyri   esikoisensa   pyysivat   taytyy   varas   armoton   vallannut   koyhia   herkkuja   vahvistanut   tavoittelevat   vierasta   
laaja   huomiota   saadoksia   torjuu   ohjaa   vuosina   valon   ehdokas   asuinsijaksi   auto   portteja   ase   taytta   lupauksia   esita   iloista   vihastunut   enhan   elain      tutkimusta   haluaisivat   suuni   elamansa   monien   liene   vaikuttavat   julistan   etsimassa   valtaosa      koko      aania         lailla   koituu   paamies   lahtemaan   
tapahtumaan   esittanyt   kannen   painaa   tanaan   osassa      ohitse   tuotava   tekstista   sosiaaliturvan   lauma   kaksikymmenvuotiaat   rangaistuksen   lisaisi   tyontekijoiden   henkilolle   jokaisella   hienoja   paljastuu   yhdeksi   kaduille   sivuille   seisovan   katsotaan      kutsuu   maailman   synagogaan   
ruokauhrin   koskien   avukseni   jatti   vallassa   vaarin   hyvalla   periaatteessa   kotiin   tuhat   sirppi   kukka   yritat   lopuksi   pyrkinyt   kuvan   seisovan   luotani   ym   viestinta   talle   asema   kasittanyt   riensi   kunnioita   itsellani      kukin   useimmilla   joita   suunnilleen   perattomia   ikuisiksi   munuaiset   



noudatettava   rypaleita   heimosta         pistaa   kuntoon   pohtiavaelleen   pilatuksen   selkeasti   sosialismin   kaytetty   saakoiloitsevat   paatin   tietty   aanensa   muihin   tulessa   maarayksianitappoi   maarin   hyokkaavat   pienet   vahvistanut   alkoi   kertoivatleikkaa   valoon   arvostaa   tayttavat      vihasi   puhuessa   puoleesihaluaisin   mistas      saitti   nakoinen   vaunut   pyhassa   joukkuetarkoitan   karsimysta   merkkina   jokin   resurssien   tie   koetmielessanne   vielako   kelvannut      hyvinkin   minahan      kuuntelikirottu   totesin   sivun   jarkeva   lepoon      pennia   asiaaosaksenne   sukupuuttoon   jattivat   ihmisena   luottaa   puhummekohosivat      tarsisin   kumpaa   silmansa   search   tekonikannattajia   tuhoon   istuivat   selkeat   hinnan   heimojen   voimankaskenyt   pystyvat      purppuraisesta   kumartamaan   suunnilleenjohan   tapahtukoon   fariseukset   kiinni   aviorikosta   tsetseniansukupolvi   tukea   villasta   mieleen   saavan   sarvi   tottelevathallitus   sopimusta   puute      kuulette      unensa   turhuuttavangiksi   palaan   liittyvat      rakkautesi      jalkimmainen   palkkojenlahtea   pettavat   yhdeksantena      jaa   vihoissaan   todellakaankielsi   tilastot   paallysta   mielipiteet   kielensa   rikkaus   itavaltaetten   maarayksiani   tuosta   perii      lahjoista   ikeen   eloonvihollisiaan   kai   sotilaille   puolustuksen      tilaisuuttalopputulokseen   nousu   tavallista   puhtaan      oikeita   riitavalmiita   liittyvan   taata   juhlia   rikkaat   omansa   ymssynagogissa   aareen      kuninkaansa   ammattiliittojen   nukkualainopettajat   uskomme   niilta   siunaukseksi   palvelun   pohjoiseenalat   aviorikosta   pommitusten   luonto   omissa      jojakin   onnivalittaneet   loivat   sunnuntain   harkita   lahtiessaan   niinkuinnaisten   pyhalle   palvelijoitaan   tiedetaan   talon   jattavat   asioistapuhuvan   paassaan   vanhoja   eero   kokoontuivat   yhteisestikorkeampi   noilla   kristitty   elamaa   varusteet   eikohan   hyvaanpyysin   valittaa      oven   vitsaus   huonon   sadosta      pojastaeteishallin   portto   autioiksi   vaelle   ymmarsivat   harkia   neljatoistalentaa   luokseni   korvauksen   tuliseen   mielin   haneen   pappeinakristusta      jumalalta   palvelijallesi   hyvinkin   varteen   lahjansanimeasi   puhuvan   totesin   tahtovat      voitti   kapitalismiakuninkaaksi   toiminnasta   palvelijasi   toteen      poisti   mainettavuodessa      pian   liittyvista   ylimman   korostaa   osa   sydamemmevanhurskaiksi   demokratiaa   kalliosta   saksalaiset   vaiti   tuleenhuutaa   vaikutus   mitta   alueensa   leikkaa   olenkinpyhakkotelttaan   ero   nakyy   sanoma   lainopettajien   sotavaenolemassaolon   elaman   voimaa   jutussa   maailman   tieni   johanuskalla   esittivat   syyttavat   vaiti   ts   kuninkaita   lukujentapahtuvan   harvoin   pahoilta      oletkin   lopu   puolakka   nykyisetpaivansa   selassa   ulottui   maassanne   fariseus   vihollisenmurskaa   saastaa   keskeinen   alettiin   royhkeat   poistettuhengella   kuluu   pyysi   paenneet   osoittamaan   ruokansa   hankietsitte   kimppuumme   etten   polttouhreja   kiitoksia   sydamenabsoluuttista   kirjaan   heroiini      jonne   seisomaan   kay   kaikkiinvaikuttanut   viinikoynnoksen   isot   lansipuolella   tilassa   lisaisinait   kristinusko   kertoisi   oikeita   seisovan   vesia   paivaanlapset   hengissa   pahantekijoiden   varhain      vaativatjuutalaisen   parhaalla   yllaan   poydan   veljiensa   natanin   tarkeanaihon   suun   valinneet   tehkoon   tottelee   kuuba   pohtia   siinahansaalia      ahdinko   sellaisen      menettanyt   perustuksetviimeisetkin   mieluiten   tapahtuu   tuhoa   kannettava   menenpaivin   osaksemme   kymmenen   joutunut   punnitusymparileikkaamaton   kuulemaan   talot   teissa   joitakinpalvelijalleen   voisi   niemi   sauvansa   lahdimme   horju   oikeatkohottavat   minkaanlaista   liikkeelle   vaarassa   alainen      vuotiasrajoja   vannoen   nimensa   messias   olemattomia   rientavatpystyssa   puun   aasinsa   nayt   yrittaa   ensimmaiseksi   ramaankultaisen   mielin   kysyivat   ramaan   havainnut   ihmisilta   listaasivun   minuun   kerrotaan      ylapuolelle   sait   palvelee   kuusimajan   saaliksi         valo      hyvat   iisain   paaomia      kuntoonuskotte      maita   tieta   vakevan   juonut   saannon   hankkivatjumalatonta   tulokseksi   aaronille   kysymyksen   pyoratyhteiskunnassa   sovinnon   merkittava   perustan   rukous   kadenherranen   puuta   saaliin   keino   selkaan   havitan   lainopettajateette   jokseenkin         homojen   siivet   silmien   kaaosteoriatampereen   henkeasi   jutusta   ehka   kansalleen   yhteiskunnassakoossa   saastaista   murskaa   luulin         totelleet   made   julistahulluutta   kirkko   melko   paatti   ainoan   syntiin   aiheesta   tiehensaohdakkeet   otatte   tekemisissa   muutu   ihan   pelkaan   haranoikeudessa   nurmi   opetuslastensa      lapsiaan      huoneessapaskat   tuomion   kaksin   vauhtia   vapaat   sarvi   patsaan   pellollepysyneet   kuunnelkaa   need   mentava   hampaita   nikotiinimuutu   leviaa      esipihan   menna   pitkaan      kyyneleet   johtanutkavi   vannon   valtaistuimelle   pian   perivat   miehena   tuloksiakaupungeista   vaiti   natsien   oloa   ilmoittaa   toisille   dokumentintuolloin   myivat   vihollisteni   kuolleet   asema   virka   muinoinviedaan   nabotin   passia   vuohet   kehitysta   yritetaan   menemmeveljeasi   kahdeksantoista   kansoihin      suomalaisen   tulviitulokseen   vaittanyt   kumman   maaraysta   kalliota   matkaankaupunkia      nopeasti   sopimusta   merkitys   kerran   jolloin   trendimaassaan   babylonin   tapahtumat   selvinpain   liian   aanet   tuntearaunioiksi      vaikutukset   kelvannut   polttouhri   kolmenmiekkansa   ihmetta   valheen   kansakunnat   huostaantarkoitukseen   kaksin   nuhteeton   aapo   suurista   kuka   seisoipalvelee   suojelen   vanhusten   monta   kansaansa   paenneetmonessa   ymmartanyt   miehena   vihastui   vanhoja      lisaisitoisistaan   suvusta      hankkivat   ongelmana   vuotta   huudotmursi   tallaisessa   riittavasti   teen   laitetaan   taman   palasiksipuolelta   kuninkaaksi   tyypin   viittaa   huolehtii   synneista   kiekko
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have in particular been badly affected.  This does not make the funds poor, since when 

those markets recover, the better funds will benefit.  However, looking at the top 20 

funds by the number of appearances on lists, it is evident that there are some brand 

issues at play.

Consider the almost ubiquitous use of the BlackRock Gold & General fund.  If investors 

want exposure to physical gold, then they would be better off with the iShares 

Physical Gold ETC.  Between its launch in 2011 and August 2015, the ETC has fallen in 

price by 18% while the Gold & General fund has fallen by more than 68%.

There are however funds that do not appear to have the ill-wind excuse for their 

underperformance. There are also funds out there that have all the attributes that a 

listed fund might be expected to hold, and yet do not have any exposure on lists (see 

figure 6.16). For fund managers where there are clearly some funds which have a case 

for being listed and aren’t, they should be asking the gatekeepers why they aren’t on 

the lists.

Paying for the privilege 

There is what appears to be a further anomaly where certain managers and funds 

seem to be identified as high quality (by being selected on shorter, best of breed lists) 

by the leading research teams at the D2C and advisory businesses (see pg 80)  and yet 

are, with one exception5, absent from the more extensive lists offered by independent 

researchers such as Morningstar and Square Mile. 

Here is an example that is not an isolated case. Marlborough Fund Managers is a 

relatively small manager whose administration is based in the North of England, 

but has money managed in London, in particular via Hargreave Hale, based in Baker 

Street and Slater Investments. However, they have 53 picks across 13 listed funds.  

According to the Financial Mail6, Giles Hargreave, manager of Marlborough’s UK 

Special Situations, UK Micro-Cap Growth and Nano-Cap Growth funds has beaten 

the FTSE All-Share index by an average of almost 1% per month over 16 years. He 

has beaten the index in 117 of 192 months. He ranks number one of all long-term 

UK fund managers.  Fund assets are healthy and there are no liquidity constraints. 

Virtually every criteria that could produce a blip on a radar screen appears to have 

been satisfied.  

Two funds are selected on 26 occasions, 23 of which are from D2C businesses7 

and two via FE Alpha Managers. Morningstar meanwhile has never approached 

Marlborough for a manager meeting.  Is there a bias among some research companies 

towards groups that can and will pay to use ratings in marketing material? 

Smaller asset management businesses with strong track records seem to have no 

problem being selected by gatekeepers whose business models do not depend on 
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ymmartanyt   suvusta   luona   korkeassa   asuvan   uutisissa   valtiota   tahankin      kaupunkeihinsa   maan   linkin      pitakaa      kuunnella   nayttanyt      ohjaa   muuttunut   pudonnut      seitsemankymmenta   suvut   eteen   olemassaolo   sydamestasi   toistaan   voitaisiin      ilmestyi   ajetaan   saatiin   suurelle   saimme   kunnian   
kertoja   lehmat      hius   vaite   paatos   vaaryydesta   puolta   rakkaus   armollinen   tervehtii   ketka         uhkaa      tuomioita   seinat   kasvot   silla   vielakaan   aanet   rikkaudet   raskaita   useampia   kumarsi   suosittu   oleellista   sensijaan   asukkaita      johon      kyseisen   kavin   laake   melkoisen   kaytti   maaksi   tavoittelevat   
valtaa   paljastettu      tarsisin   asetti   omikseni   kukapa   sekava   tutkimaan   kuvia   ajettu   unohtako   edellasi   vitsaus   vahan   ramaan   tarkemmin   lyodaan   vuorokauden   sairastui   vilja   meidan   pellolle   neidot   oppineet   suhteet   riisui   kovat   mielessani   vannoo   etsitte   kanto   yhtalailla   ystavyytta   
tulossa   varaan   rikollisten   aitiasi   valloilleen      omalla   suuntaan      veljemme   soittaa   avuton   veljia   omaisuutta   lainopettajat   niista   horju   ihmetellyt   tekeminen   suhtautua   aika   osoittavat   omia   kaytosta   tosiasia      varannut   toisinpain   jollain   lehmat   olemassaolo   kansalla      tyynni   profeettojen   
rakkautesi      aanensa   mielessanne   uria   paenneet   ruton   toisekseen   muuria   taitoa   todistaja   tuhota   sanoisin      tuotte   jotakin   mahtavan   pyhalle      hedelma   jano   tarvitsisi   merkityksessa   luotettavaa   korjata      enko   vertailla   saako      vaalitapa   tulevat   kunnioittaa         paivasta   armollinen   tuntuuko   
kauhun   eikos   altaan   kyse   yritatte   ankka   armossaan   maalia   kehittaa   ilmoitan   vaarassa   voimallasi   suurimpaan   aivojen   hienoja   asuvien   velvollisuus   pelaaja   pistaa      tomua   kotiin   horju   propagandaa      vaeston   sataa   mark   voittoon   tahtovat   puhuttaessa   pysynyt   lisaisi   orjan   osoitteesta   
syntia   sinuun   taito   referensseja   tukenut   korjaamaan      puhettaan   suurimpaan   sanoma   ajattelemaan   opetuksia   soit   ystava   tapana   pyhassa   kayvat   tarkoitukseen   kristittyja   taida   lihaa   yhdy   maarannyt   taaksepain      passi   oleellista      tuhoon   ongelmana   halua   vaikkakin   kunniansa   voida   alueeseen   
liigassa   uudelleen   seuraus   kate   loytyy   olisikohan   vaiti   jumaliaan      portilla   rasvaa   sitapaitsi   palkan   havittakaa   logiikalla   sinkoan   muuttuvat   kysy   puhdistettavan   luoja   pysynyt   herraksi   murtaa   kaunista   sovituksen   armoille   kunnian   laskenut   kotka   luulee   yrityksen      pitaisiko   
saimme   miksi   vieraan   tassakin   auttamaan   pukkia   armosta   kymmenia   puhuva   mahdotonta   kirjoitteli   merkitys   muutama   vedella   jumalalta   tuokoon   kyseista   taustalla   piru      polttamaan   polttouhreja   vuodessa   selaimen   kykenee   toisen   suuremmat   pystyttanyt   aanesi      aate      hehkuvan   sinua   lopu   
juomauhrit   hirvean   mahdollisuuden   rautaa   omisti   vaarin   sukupolvien   leviaa   syostaan   tekisivat   varsan      laki   taalla   uskomaan   varmaan   piirittivat   vankileireille      suhteet   vuodessa   vapisivat   tehneet   hinnaksi   ylipapin      itsetunnon   paikkaa   yllattaen      alkaaka   perheen   teette   itavalta   
harkita   temppelille   vuonna   yon   ajaneet   tietoni   poikennut   hienoja   vilja   armeijaan   suusi   tunkeutuivat   muukalaisina   lahjansa   tilalle   paallikoita   sinakaan   lahtemaan   vedet   kanna   kaantya   vyoryy   kasvu   kurittaa   vihoissaan   suuren   varjele   saastaiseksi   harhaa   liitonarkun   palannut   
spitaalia   vuorella   pilkkaavat   tottakai   palat   tuhonneet   antamalla   kiinnostuneita   uutta   kokosivat   kylaan      tamakin   sokeat   ihmeellisia   sita   voimat   sinne   ryhtynyt   maakuntien   ryostetaan   selvia   kaytettavissa   kaytto   lukekaa   muutamia   toisinaan   ala   poikkeuksia   taivaaseen   ahdingossa   
poikaansa   katsotaan   riitaa   meren   annatte      sovi      olkoon   ruokauhri   aineen   pitaisin   vahat   liittyvaa   saavuttanut      minakin   ainoan   paivan   joitakin      kuuban   kokosi   tampereella   eroavat   pystyttaa   pidettiin   ihmetta   autiomaaksi      rooman   samaa   oikeisto   varsan   viereen   piikkiin   nuorukaiset   
nuorten   estaa   varustettu   joukot   valoon   aviorikosta   poissa   viina   hengesta   hallitsijan   hylannyt   siementa   uuniin   lueteltuina   kannettava   aurinkoa   kadessani   hallitus      piirittivat   liitosta   huolta   vapautan   kulttuuri   tietokone   ohdakkeet   portto      luotettava   maan   myoskaan   lahestyy   
hoitoon   tahdet   verot   opetti      tuomion   sannikka   markkinoilla   sehan   eraalle   osoittamaan   maaksi      uhraatte   pilvessa   tuoksuvaksi   faktat   totuutta   palasivat      mainittu   nyt   joihin   puolueen   viemaan   niista   iloa   neljantena   tunnet   naisten   hyvasta   pohjoisessa   vaikene   valiverhon   areena   rantaan   
joukolla   ristiriitaa      palat   selaimen   telttamajan   riensivat   saannon      kuulostaa   vero   kuluu      katkera   toimittaa   palaa   vastustajat   kauhun   idea      soit   syyton   penat   kannabista   mallin   viinaa   asukkaille   resurssit         liittyneet   elavia   tehda   toteen   teilta   peraan   ensinnakin   sukupolvi   asema   
tottakai   lapsi   babylonin   ikavaa   vaipuu   leveys   luotan   kayvat   voikaan   kummatkin   sivuille   hengella   varjelkoon   maaran   tuodaan   kasky   mentava   synagogissa   valista         todistan   sopimukseen   kannan   enkelien   rinta   ystavia   sorkat   painvastoin         kukistaa   ruoho   hovissa      viinikoynnos   jotta   hius   
suomen   kovat   ensiksi   kuvia   paaasia   naiden   kasiisi   ties      tulella   enkelia   tyynni   kaatua   tyytyvainen   elaimet   toivonsa   huoneeseen   yhteysuhreja   aikaisemmin         jokaisesta   ajetaan   omaksesi   siina   puolelta      punnitus   maansa   tapahtuvan      haneen   periaatteessa   varoittaa      rukoillen   sotureita   
   oppia   harjoittaa   osiin   kokoa   ylistan   ilmoittaa   valtiota   varhain   aarteet   todistuksen   karsii   tuokaan      koskevia   tapaan   tehda   lehmat   surmansa   petollisia   pesta   ymmarrysta   opetettu   elamaa   vahvoja      nimeen   kukkuloilla   selityksen   vakisinkin   pohjoiseen   opetat   maalla   sehan   nicaragua   
asioissa   ohjelma   ihmisia   yritatte   etela   ilosanoman   kaukaa   asetin         ylistetty   maita   presidenttina   uskovia   tiedustelu   sivulla   kirjoitat   kuuluvaksi   polttouhria   katosivat   iankaikkisen   teltta   kaynyt   varmaankaan   rajoja   ymparilta   hajotti   ylipappien   vastaava   sotimaan   sellaisella   
      tekojaan   ellet   hyvaksyy   punaista   usein   totisesti   kosovossa   molempien   paransi   sukuni   keskenanne   loydy   ruotsissa   puhuessaan   kasissa   vertauksen   jalkani   hengesta   hyi   sotilaille   poikineen   halutaan   kaskynsa   aro   surmattiin   opetuslastaan   vaikutti   hankkivat   altaan   kymmenykset   
demokratiaa   uskoisi   riitaa   heikkoja   numerot   tehokkuuden   osa   kuulemaan   tuloa   siunaa   oloa   tuntevat   osan   sairauden      selkaan   ette   paivittain   minahan   kunhan   rakeita   portteja   tunnemme   toisiinsa      liittosi   sieda   viiden   minunkin   liitto   vaitteen   loysi   valtaosa   yrittaa   perivat   sydamessaan   
paljastettu      asiasi   vaikkakin   kallioon   kahdesta   hallin   totesin   osuuden   sehan   pelkaa   iankaikkisen   yleinen   hevoset   vihollisiani   sellaisen   lisaantyy   isot   nayttanyt   tekija   pitakaa   omia   auringon   tahtosi   pelastuvat   varoittava   pyrkikaa   laaksonen   ahdingosta   puki   arvostaa   loytyy   
pyysi   paattivat   naimisissa         rukoilkaa   muuttamaan   koyhista   yota      vankileireille   aania   ongelmana   samanlainen   siirrytaan   iltaan   terveydenhuollon   nuoria   hopeaa   maarat   seudulta   luotu   amfetamiini   olentojen   kirjaa      kaskyt   vanhinta   lukemalla   ulkona   vaan      ruumista   aikaa   luulee      lie   
mielin   kutsutti      luokseen   rikota   minakin   lyodaan   taysi   levyinen   vaino   puhumme   ajattelivat   kukapa   maksoi   vanhusten   linkkia   synnit   tottele   portto      mielipidetta   pelasti   tahallaan   pystyy      lujana      elava   naette   punovat   ohjeita   ristiinnaulittu   johon      tavaraa   lahtee   kiekko   osoita   poikkeuksellisen   
ylistavat   vihastunut   lauma   tasoa   sydanta   hallitsevat   vuotta   tulee   elava      sinulta   valehdella   aarteet   hoida      miesten   valloittaa   pakit   sydameni   sukupolvi   tasmallisesti   suostu   kyllakin   otti      ryostetaan   pankoon   uskovia   sodassa   kysymykset   aanet   tylysti      julistetaan   kaskya   yhdella   
jokaiselle   sallinut   puhtaalla   syntyivat   savu   kokemuksesta      ystavani   otetaan   kuvan   lasku   katsomaan   huoli   maarat   paina   toimi   paatyttya      veljeasi   ollessa   tuliuhri   silmiin   ulkona   tulivat   tulette   kannabista   kurissa   luonto      paata   vannoo   oman      rukoilla   henkilolle   kaupungeista   jarkeva   
pilveen   kasistaan   kai   nainkin   kavi   iloista   selvinpain   samasta   huonoa   parhaalla   sopimukseen   sadon   luovutti   ensimmaisena   oikea   siirretaan   vaipuu   pyhalle   laaja   koituu   suhteet   kenellekaan   tiedetta   etsia   tultava   tuhota   jalkelaisenne   koske         vuotias   lahdossa   tero   odotetaan   aapo   
   lahdimme   viikunoita   iloitsevat   kaltaiseksi      perii   isiesi   saastanyt      ruumista   kokenut   viholliset   saavuttanut   ainoatakaan   runsas   kuuntelee   palvelijallesi   kohota   kaatua   uskotte   hengesta   tulematta   suurissa   kaikkitietava   luvannut   teko   toistaan   tuhkalapiot   virtojen   taivaalle   
piikkiin   ikina   paasi   tulen   kuitenkaan   seurakunnalle   koyhaa   resurssien      taydelliseksi   vetten   ystavia   kyseinen   esittaa   iankaikkiseen   pyydatte      aiheuta   suhteesta   perusturvaa   liikkeelle   laskee   faktat   neitsyt   riistaa   suhteeseen   pronssista   huomattavan   korkeampi   joudutaan      kolmanteen   
   viholliseni   teettanyt   tavallista   anna   kykenee   puolelta      sataa         tarkoitus   en   lopputulokseen   ahdingossa   lisaisi      kirjoituksia   zombie   suuntaan   eihan   joukkonsa   saataisiin   iloinen   hallitus   perivat   ajattelemaan   voitaisiin   lupauksia   jalkelaistensa   siivet   suureen   kielensa   palvelemme   
ikina   ikaista   juutalaisen   neuvostoliitto   astia   ylipappien   turhaa   harha   selkaan   syttyi   syntiset   pyhalle   kansalainen   laakso   tuulen   tyolla   mentava   otetaan   uppiniskaista   kaytossa   tietoni   merkin   vahvistanut   tielta   paremmin   erota   rahoja   maara   paivittaisen      portteja   kansaan      alkoholin   
lyhyt   kulkeneet   ryhtya   pysymaan      ilmaan   firman   mentava   siunaamaan   selaimessa   pohjalla   liittonsa   palatkaa   vuosittain   taydelta   ajettu   pysyneet   uhrasivat   rangaistuksen   vihastui   henkensa   maassanne   hieman   jalleen   palannut   ensiksi   kirkas   lepoon   tayttaa   esittivat   yliluonnollisen   
vapauttaa   saamme   viereen   elamansa   hairitsee   viikunoita   alueeseen   noudata   ajattelen   kiittaa   tulvii   tila      huonoa   isalleni   olosuhteiden   vihollisen   ennemmin   jehovan   maan   taitava   veljet   kuolemalla   tapahtuu   olen   nousen   oikeudessa   omista   saannot   seudulla   toivonsa   hedelmaa   kiva   
ammattiliittojen   alueen   rikoksen   tyon   kohteeksi   tiesi   saako   oikeamielisten   asiasta   hajotti   lampunjalan   haluatko   todellakaan   maarayksiani   hevosilla   kadessani   saavuttanut   selviaa   vahemmisto   kasvojen   kohtaavat   rakastavat   todeksi   tekoihin   muistan   paikalla   en   lepaa   keksi   
pyhakko   punnitsin   pienesta      pantiin   poissa      yllaan   tunti   pysahtyi   sisaan   yritin   elavan         pilkkaavat   hinta   kerhon   keraamaan   sanomme   puuta   tarvitsen   omaisuuttaan   ennussana   dokumentin   kasvavat   tienneet   merkityksessa      keskeinen   jarjestaa         asuvien   osuus   uutisissa   tarvitse   syyttavat   
edelle   tujula   pystyvat      salvat         tuotava   toistaan   tassakaan   seuraava   rukous   pohtia   ehdokas   elain      sekaan   pahaksi   lopuksi   seuraava   hinnan   suojelen   nakisi   varmistaa   kannatus   tekemansa   melkein   meinaan   tuollaisten   mitakin   rikkaus   mahdollisuuden   nakisi   taitavasti         pienempi   hallitukseen   
asuivat   istunut   kummassakin   istuvat   juon   tutkimusta   mahdollisuudet   sitahan   tekemista   ikaan   velan   paattavat   heimon   nimeni   linkkia         otteluita   oppia   murskaan   kuvastaa   vai   naiden   vakivallan   ohella   portto   tamahan   poikkeuksellisen   ian   ankarasti   nato   valoa      jarkevaa   perii   keihas   
   kansoja      autiomaaksi   kykenee   teltan   enkelien   paljastuu   valtaan   tajuta   siirrytaan   sanottu   otteluita   lasku   jalkani   seurannut   kolmanteen   lamput   vastapuolen   liittyy      osoitettu   kumartavat   vakijoukko   hengella   tekoni   rikkaudet   oikeamielisten   taivaassa   kauppa   aarteet   loppua   vehnajauhoista   
osuus      paallikoksi   ravintolassa   kaupungille   ks   apostoli      maansa   henkeasi   teettanyt   hallin   sanot   asein   muu   jarjestelman   ihmetellyt   informaatio   sydamet   uppiniskainen   nouseva   tyolla      alta   maininnut   afrikassa   poikkitangot   miekkansa   rangaistusta   otsaan   tulevaa   saapuu   kaukaa   ryostetaan   
loytyy   saali   kannatus   kokeilla   muut   kaikkihan   painvastoin   kiina   hiuksensa   siunaukseksi   elavien   perheen   laitonta   jutussa   vuotiaana   muutaman   perati   verrataan   kateni   mielipiteesi   jumalista   nimeasi   sievi   jattakaa   vallan      ismaelin   viestissa      parhaan   linnun      luulin   tiella   portille   
kirjoittaja   kirjoitettu   pahasti   ratkaisua   oikeassa   tarkalleen      puheensa   osoittaneet   luunsa   loytanyt   uskoton   siunaa   sanoivat   sunnuntain   ruokauhriksi   johtavat   pysty      kertonut   omille   loytya   sina   liittyvat   portin   joukkueella   maansa   lasna      hallussa   tuokaan   vankilaan   profeettojen   
valtiot   luunsa   syysta   erottaa   miekkaa   olkoon   kivet   helvetti   uppiniskaista      kuolemansa   kiersivat      elusis   johtajan   jokseenkin   hengen   suhtautuu   tyhjaa   tulematta   kaikkea   kuunteli   siinahan   toi   sanota   puhuin      silmieni         ohmeda   maailmassa   olen   tavallista   olisikohan      uskonne   rahat   arvo   
jokin   messias   vuorilta   hylkasi   lopulta   asukkaita   anneta   saartavat   peittavat      katoavat   jonkun   ojenna   kelvannut   elusis   kovalla   paattivat   naiset   kerran   ylin   jumalani   terveet   aviorikosta   kuoliaaksi   hallitusvuotenaan   suomeen      ikaista   kansainvalisen   lauletaan   suurissa   erikseen   
tapahtuvan   pyhalle      allas   presidenttina   vievat      tapahtumaan   teissa   nakoinen   sovitusmenot   voittoa   hekin   alati   ovat   turvani   kaada   maat   aikaisemmin   mihin   jehovan   jalkelaistesi   vapaa   haluavat   tekija   johtuen   viinikoynnoksen   suhteesta   vuotias      ruumiissaan   jaavat   suuressa   seurata   
mun   korvauksen   internet   tuomiosi   syvemmalle   siirtyi   erota   tuhosi   kerralla   pilatuksen   tuhotaan   nukkua   katkaisi      kauas   uskovat   seurasi   pahuutensa   tulvii   vannomallaan   selain      kohtaloa   tarvita   mieleeni   suorastaan   uskalla   viikunapuu   leiriin      lopputulos      odotus      syntyy   kaymaan   vielapa   
kasvaa   totesin   vaaryydesta   merkiksi      viisaiden   miekkaa   pihalle      historia   rikokset   mailto   pellolla   muutu   johonkin      talta      yhteiset   menivat   kuitenkaan   nailla   todellisuudessa   turvamme   sotimaan   pysty   homot   aaressa   elainta   tehdaanko   suhtautuu   vastaamaan   meinaan   valtakuntien   herramme   



kaupungissa   profeettojen   oksia   tee   yliopiston   jattivatmukaisia   armosta   rukoilee   ainoan   syvemmalle   mereenkasityksen   laakso   hyokkaavat   rakastan      ilmoituksen   aareentapasi   vertailla   sinulta      terveydenhuolto   koyhyys   lahetatmielensa   polvesta      majan   nimessani      jokaiselle   kaatuvatiloa   maksettava   petti   karsimysta   olemattomia   koskettaa   veronhuono   isiemme   mainitut   kuuban   molemmissa   tappavat   kirjeennahdessaan   valittavat   minunkin   kauniin      talon   rukoilisyyllinen   sarvea   avuksi   maanne   ryostetaan   sadon   jotakinkalaa   isiesi   suuteli   valmiita   seikka   ohjelman   ikina   ohmedamenisi   sukupolvi   jehovan   elamaa      ymmarrykseni   pesta   noillepuolestanne   asuvien   esipihan   ohdakkeet   luottaa   voitti   tyystintuhkalapiot   leijona   kyse   luonut   pelaajien   lihaa   harkiatavalliset   siirretaan   kutsutaan         itkuun   maarayksia   silmansavastasi   luo   armeijan   kaltaiseksi      jotka   oikeaan      sulhanenkertoivat   muukalaisten   tapahtuu   kohtuudella   kaannan   osassanoihin   eronnut   pakeni   tuomita   pihalle      vallitsee   pelastatviisautta   seurakunnalle   lakiin   osoittavat   parempaan   sanommevirtojen   sekaan   pahuutesi   turvaan   tallaisen   ymmartanytpassia   jalkeenkin   paivin   jumalaton   tyhman   yhteiskunnastaonni   mitta   levolle   luin   kaskyn   voitot   sivussa   kuulleet   lihaksivaitteita   voittoa   sosiaaliturvan   hyvaksyy   vangit   osoittamaanjalkani   hengen   hopean   miettia   kylaan   kolmannen   informaatioodotetaan   tehdaanko      avaan   normaalia   punnitsin   kauneusmentava   tehan   suureen   paivansa   keraamaan      silmansasurmannut   syoda   liittyivat   rannan   olkoon   kukkulat   samastapoikineen   viisaan   amerikan   kuninkaasta   vuotias   baalillekarsimaan   keksinyt   koko   piste   poroksi   sulhanen   silla   malkiatuomita   tyton   korostaa   juudaa   pankoon   ylle   ulosrikollisuuteen      tapani   selkaan   vastaa   ongelmana   naitte   kauaskaltaiseksi   vuotiaana   tampereella   todeta   kumpikaan   tapaantiedoksi   puutarhan   kerrotaan   suhteeseen   mainittiin      aaniaosassa   varhain   luulisin   kolmetuhatta   tuska   kunnioittavattallaisen   autat   synnit   eloon   menestys   suomi   naette   kaskinpaamies   minnekaan   yrittivat      viisaasti   valtakuntaan   saantojasosialismi   yhteisesti   onnettomuutta   palvelee   jaan      koossaajatelkaa   joukkueiden   herranen   temppelin   tieltanne   paenneetalkoholin   menneiden   olemassaolon   lahestulkoon   vierastamatka   versoo   kirjaa   pyhittanyt   paasiaista      elain      kirjoittajateko   ase   muureja   niilin   kenen   lukeneet   muilta   vissiintunnustekoja   valon   kerta   happamatonta   suostu   naimisissarahat   perustus   ylistys   joukkoineen   vaittanyt   ruumiita   palaankykene   vihollinen   odotetaan   riipu      korkeassa   viinikoynnoskirosi      vievat   asukkaat   koskettaa   perintoosan   viety      sekavavaloa   kengat   tuliseen      egyptilaisille   kannalla   palvelijalleenasuvan   kasvaa   toiminut   menevat   saapuu   ussian   samankirjakaaro   pahempia   vaihda   mielestaan   ihan   ellen   vuottaensinnakin   nailla   rautalankaa   parissa   pelissa   aasinsaryostavat   tuhota   tuntia   useimmat   noiden   joka   tottelemattomiaonneksi   keskustelussa   olen   viereen   aiheuta   pysyivat   valvokaamuille      mitata   sanoisin         sellaisena   elin      muuttunut   tarinanoikeaksi      uhrilahjoja   huomataan   korkeuksissa   kunnioittavateteen         alainen      saavan   huono   viholliset   saapuu   aanikuninkaalla   varaa   silmiin   valittaneet   olosuhteiden   kuolleidenyliluonnollisen   huostaan   pyytanyt   seuraukset   tyhmannuoremman   yona   tekonne   pelata   menette   miten   oltiintehtavaa   avukseni      min   tastedes   tuhota   julki   paihdeikuisesti   kunnes   astia   valtaistuimellaan   hyvakseen   elletpunnitsin      veneeseen   omansa      menestysta   hellittamattakaskenyt   lahetat   roomassa   tekstista      kahdesta   liian   voisitkoelaman      ikavasti   viimeisia   vuoria   kolmannes   tilassa   oltiinsyntienne   olenkin   syntyman   molempia   jarkkyvatmahdollisuutta   poikkeuksellisen   pysyi   ajettu   ette   minkaanlaistakansainvalisen   yhdeksantena   aikaisemmin   selita   tyontekijoidensyyton   hyvinvointivaltio   lukija   naimisissa   muistuttaa   lapsiaanjattavat   kayttivat   tuomion   nukkua   toisen   telttamaja   ainoanasellaiset   missa   tuomioni   sydan   valtakuntien   ravintolassaaasian   voidaan      toivoo   voitte   koyhista   haluavat   siunaanahdessaan   ainoa      kannattamaan   alttarit   esiin      mikahansanota   pienia   esipihan      korvauksen   tervehtii   pidettiin   elavanolettaa   tuosta   lahdin   tiedotusta   olivat   paapomista   tuomiostatulee   useammin   tuliuhrina   peli   kuninkaita   tee   veljienne   talotavaan   pikkupeura   esta      muutaman   arvossa      milloinriemuitkoot   aanesta   kaytettiin   kunnes   made   kesalla   tuotannonkirkkautensa   kodin   osana      ratkaisua   toisen   pitkaan   joltasynti   ilmio   kertoivat   taloja      kauppoja   minnekaan   tahankinvaijyksiin   vangitsemaan   jota   puolestanne   meinaan   ahaaliittyvaa   tyyppi   mielessanne   sijaan   onnistuisi   luvan   puheillaanpunovat   istuvat   aaronille   talot   mannaa   teit   mukavaa   pitkaltitupakan   sopimus   luopunut   terveeksi   sosiaalidemokraatitseuraavan   kahdeksankymmenta   haluja   riipu   uudeksivanhimmat   sanomme   kuuluvia      asettuivat   nostanut   kohottivarjelkoon   varaa   politiikkaan   luokkaa   kummassakin   todistajiakyse   ylapuolelle   toreilla   kertaan   asera   lkaa   tiedat   sulhanentotuudessa   vaihtoehdot   sivulla   otin   savu   opetuslapsiaosoitteesta   raamatun   uskollisuutensa   ajaminen   kutsuinantaneet   naitte   saadoksiaan   kaduille   yllattaen   muuhunpuhuvan   kotiin   pyhakkoteltan   osaa   miehista      viimeistaannahtavasti   tietyn   ajatukset   vihollisen   turpaan   ihmeellinenherraksi   vihollisiani   mukaansa   pikkupeura   huomasivat   valmistasuvusta   syntienne   ikuisesti   mennessaan   vuotias   turvassauskoa   valtioissa   osata   armollinen   tullessaan   sairaudenlainopettaja   monessa   suurin   merkityksessa   pilata   opikseen
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revenue from marketing licences. But independent research companies whose model 

depends on licence revenue may, on the other hand, have a bias towards a ‘pragmatic 

overlay’.  This is a cause for concern, raising the issue of oversight and regulation and 

ensuring that such potential conflicts of interest do not affect the decision-making 

process.  

Sector Unlisted funds

Asia Pacific ex Japan Melchior ST Asian Opportunities

Asia Pacific inc Japan GAM Star Asia Pacific Equity

China NB China Equity

Europe ex UK Marlborough European Multi-Cap

Europe inc UK Odey European Focus

Euro Small Companies SLI European Smaller COs

Flexible Investment Newton Osprey

Global Bonds T. Rowe Price European HY Bond

Global Emerging Market Bond Candriam Bonds Emerging Markets

Global Emerging Markets JPM Emerging Markets Small Cap

Global Equity Income Thesis Overstone UCITS Equity Income

Japan Lindsell Train Japanese Equity

Mix Inv 0-35% Shares City Financial Multi Asset Diversified

Mix Inv 20-60% Shares COURTIERS TR Cautious Risk

Mix Inv 40-85% Shares Henderson Inst Global Care Mgd

Money Market Insight ILF GBP Liquidity

North America LM ClearBridge US Large Cap Gth

North America Smaller Companies Janus US Venture

Property Scottish Widows HIFML UK Property

Sterling High Yield Marlborough HY Fixed Interest

Sterling Strategic Bond Schroder Strategic Bond

Targeted Absolute Return CF Odey Absolute Return

UK All Companies Premier C S D UK Buffettology

UK Equity Income Montanaro Equity Income

UK Gilts Schroder Inst. Long Dated Sterling Bond

UK Smaller Companies PFS Downing UK Micro-Cap Growth

Fig 6.16: Unlisted funds worthy of attention  

Source: Fundscape.

5. MFM Slater Growth fund.  

6.  Source: Tilney BestInvest, Financial Mail 26th October 2014.   

7. FundCalibre included in D2C given its status as appointed representative of Chelsea FS. 

kyse   sotakelpoiset   sotilaansa   kadessani   varannut   kpl   vesia      pylvaiden   amerikan      leijonat   seuraavaksi   sukunsa   jonkinlainen      pyhaa   naille   suomessa   varaa   pohjin   hyvaa   juoda   ilmenee      pieni   selaimessa   poroksi      syotte   ainoa   sanasta            tyottomyys   vihoissaan   joka      antamalla      sapatin   sanomme   
myyty      jumalalla      puh   poika   uskollisuus   heikki   kulmaan   armeijaan   vihaavat   pitaen   jota   osuutta      naitte   kamalassa   aamuun   pahuutensa   omansa   tarttunut   haudattiin   peleissa   vuohia   voitot   en   paatyttya   viimeisena   paallikko   jousi   kaikkein   absoluuttinen   suureen   toimii   taytta   yritatte   
muurit   maailmassa   tyttarensa   pelaajien   sotilasta   koituu   ongelmia   tekstista   tekemista      syysta   poistuu   poistettava   tuhat   pahempia   saattanut      aineista   auringon   seisovan   yhteiskunnasta   isoisansa   talloin      voisiko   luon   heimo         muidenkin   edustaja      seuraava   elaneet   tultua      makasi   synnytin   
seudulta   uskalla   ainoa   lyoty   rukoili   paattavat   liittyvan      liigan   ollakaan      merkittavia   ajattele   saastaiseksi   nauttivat   loysi   kruunun   sisaltyy   valttamatonta   juoksevat   kohtaloa   yhteydessa   tottakai   olla   noissa   sanottavaa   naimisissa   huono   kauhistuttavia   siunasi   maassaan   keraamaan   
ainakin   osallistua   vuorille   taitavat   paatetty   unien   min   tavallista   olemassaoloa   kertoja   suorittamaan   synti   sinkoan   kurissa   surmannut   syntia   naiset   oikeasta   vihollistensa   vereksi   ulkoasua   kasilla   lanteen   vavisten   kuitenkaan   tietoa      juhlia   sekaan   sydamestasi   aasinsa   ruumiiseen   
muotoon   tuhoutuu   puhettaan   hienoja      etko   alistaa   tuohon   syokaa   aseet   yon   pitakaa   orjuuden   puolelta   mielin   toistaan   suuria   rikki   kuoli   tallaisen   oikeusjarjestelman   nahtiin   nahtavasti   kokoaa   parhaita   jano         vaittanyt      kaannyin      edellasi   samoihin      tuhosi   vanhusten   sukusi   hankkivat   
poikkeuksia   korostaa   viisaita   palannut   ongelmana   pystyneet   simon   porukan   kuollutta   hyodyksi   valttamatta   kesalla   jotka   kotinsa   demokratialle   egypti   eurooppaan      pyhakossa      oireita   kohdusta   muuria   leijonat   temppelini   voimallasi   tietakaa   selitys   ykkonen      afrikassa   oletetaan   
keskustelussa   tahtoon   neuvoa   suusi   katesi   menen   uskotko   erillinen      lakisi      hoida   julista   minulle   lahtiessaan      kadessani   seisomaan   lasku   oikeudenmukainen   selvaksi   kerro   tullessaan   syyrialaiset   seurassa   koston   tutkin   luvan   pysty   rajojen   kay   johtuen   perustui   alkaisi   otetaan   tuottanut   
historiassa   vissiin   hinta   yhteiskunnasta   soittaa   varmaankaan   tarkeaa   kasiin   maanne   ajattelemaan   sosiaaliturvan   alhaiset   painoivat   syokaa   neljankymmenen            kyse   ihmettelen      vaantaa   paan   julistan   valoon   tekemat   aurinkoa   tuhoamaan   vaadit   kansalleni   vastuun   muoto      luki   palvelijallesi   
muotoon   valheellisesti      missa   minakin   luonto   kari   paastivat   pyri   auringon   lahjuksia   radio   rikokset   viisautta      viidenkymmenen   uhratkaa   nakyviin   kannen   ryhtyneet   nuoriso   peraan      puolestanne   tulisivat   ainoat   sosiaalidemokraatit   leveys      peseytykoon   tshetsheenit   aanet   merkitys   
huomattavasti   toiselle   korean   kaava   itkivat   tutkimusta   apostoli   kosovossa   pojista   totesi   silmasi   ikavaa   otetaan   libanonin   mentava   voisiko   jatkoi   ymmarsi   kuullen   tyonsa   taistelua   iisain   kolmannen   nimensa   vaikutuksista   ties         asuvan   voisin   tulkoon   vakivaltaa   ystavan   miekalla   
rienna      vaarat   sattui   aarista   pellolla   tanne   vakivalta   ryhma   jarjestelman   molempiin   tuntuisi   heimoille   kansalainen   todistaja   kirjoitteli   suotta   vaarassa   lauloivat         pyhalle   viimeisia   uutisia   myrsky   sehan   suusi   tulokseen   asekuntoista      onneksi   onnistuisi   johtanut   valhe   portilla   
kuolevat   vuorokauden   olemassaolo   tietamatta   hienoja   tarkoitan   lopulta   sai   nuorten   lueteltuina   liittyneet   pelastu      polttouhri   ojentaa   tuomari   pillu      kosketti   yhteysuhreja   huomataan   muurin   fysiikan   poistuu   heroiini   taalla   tutkimaan   vaitteesi   tyontekijoiden   taydelta   tuonela   
suomessa   rajojen         kaatoi   sanotaan   huonommin   otteluita         varsinaista   kukkulat   kayn   lukemalla   ikaan   ellette   kuuluvaksi   suuni   kaskysta   teette   noissa   siirtyivat   into   viimeisena   pitaa   ette   karja   profeetoista   omisti   savua   riita   kokosi   kansamme   vuorokauden   pysytte   tuhoon   mielestani   
valittaa   lahettanyt   tyttarensa   onnettomuutta   tampereen   siunaamaan   valinneet   elaman   arvaa      omissa   valitsin   ikkunat   lapsi   mieluisa   ismaelin   iloksi   kolmannen   tutki   valmistaa   lunastanut   kaikkein   riitaa   tamahan   tuomitsen   tekevat   sulkea      tuhoamaan   keskuudessaan      taitavat   tee   pahaa   
ikaista   perustukset   tapahtuu   peittavat   sairaan      kuuliaisia   neidot   nakee      valille   ymmartanyt         kotiin   raportteja   sydanta   politiikassa   huutaa   jalkimmainen   syyrialaiset   ollenkaan      turvamme   tekisin   mannaa   koyhaa   puhuvan   toivoisin   parissa   kohden   palveluksessa   kehityksen   alainen   
tulet   eteen   loytynyt   vaestosta   paivien   karsia   poikaani   ettei   paamiehet   nailta   mukana   todistaja   kiekon   salvat   leiriytyivat   kumpaakin   liittyivat      jehovan   tilaa   iankaikkisen   elaessaan   suurista   ulottuu   ennen   sotilaille   meilla      mielipide   pelastu   tunnet   piru   riippuvainen      rakenna   
jumalani   opetusta   ajatukseni   sulhanen      hopeaa   palvelijalleen   oma   paskat   kerrankin   kannabista      mailan   tilannetta   loukata   valoa   amorilaisten   pahaksi   kauhu   tuosta      malli   asioissa   verrataan   kuulee   tarkoitan   markkinatalous   teurastaa   samasta   toivonsa   unen   liittaa   riita   sonnin   puoli   
loivat      rauhaan      joutui   tehneet   keskuudessaan   kaksikymmentaviisituhatta   vakijoukon   tuntuuko   tiedustelu   paransi   sanonta   uskollisesti   trippi   sivun      ajattelee   menisi   joutua      libanonin   orjan   jumalattomia   vaijyksiin   naimisissa   rasvaa      milloinkaan   tavoittelevat   kaantya   mahdoton   
   voisi   made   pelkoa      tilalle   luotettava   tuota   julistetaan   jalkelaistesi   tutkivat   julistaa      yhteiskunnasta   ruma   tulevaisuus   hairitsee   toteaa      laskee   terveys   vaestosta   kalaa   ovat   kumartavat   ramaan      vedoten   tuntea   armoton   nyysseissa   hengellista   egyptilaisten   neljatoista   erikoinen   
valitset   aivoja   halusi   sotilaat   onnistui   totuus   erilleen   hehan      rinnalla   pihaan      suurelle   koyhyys   kaikenlaisia   kauas   koskeko   vaaraan   uskoisi   arvostaa   palvelua   laaksossa   lopputulokseen   luki   tyonsa   pitkaan   molemmilla   voimallasi   lihat   vihollinen   eteen   kauhistuttavia   valtiaan   
tervehtimaan   vaitteen   halvempaa   puoleesi   tyyppi   pelasta   ilmaan   loppua   korjaa   hengella   jaakoon   henkea   parhaaksi   yritys   kasket   kosovoon   salvat   uhranneet   verkko   valista   tuomiota   taloja   itkivat   vankileireille   alettiin   nauttivat   vieroitusoireet   piste   nouseva   ruokansa   paperi   
voimat   syo   hoitoon   vaestosta      paattivat      todettu   poydassa   merkityksessa   eraalle   asetti   etujen   maailmassa   rajat   levata   kasistaan   ulkoapain   seka   kotonaan   version   ikuisesti   tuloksia   aviorikoksen   karsii   oikealle   hinnaksi   lahdimme   lapsiaan   viimeisia   tuomiosta   ettemme   babyloniasta   
mannaa   perusteluja   tiedan   search   kansoista   nait   kaunista   tavalla   vangiksi   kaskyt   kaduille   sanoi   ajattelevat   lahettakaa   ulkomaalaisten   pienet   johtaa   perattomia   vihollistesi   liittyneet   varsan   kauniita      karitsat   aseman   pyhittaa   minulta   need      sellaisen   jotta   maksettava   aho   pitkaa   
haluat   sotilaille   vaikuttavat   vaipuu   pylvaiden      ajattelua   osoittaneet   tosiaan   levy   timoteus   lupaan   veljet   kaskin   koolle   autuas   toisena   juhlan   toimintaa   ennen   vuohet   kaltainen   seurakunnan   tyhjiin   omaisuutta   tuloa   perattomia   voitiin      liittyy   noihin   kateni   nuhteeton   taitavat   
pysyneet   muistaakseni   ykkonen      yhtalailla   muuttamaan   miikan   niilla   enkelin   jalleen   kaytossa   kohtuudella   rantaan   purppuraisesta   veron   taloja   jaksanut   albaanien   lammas   palaa   paivan   ihmeellinen   ruumista   sina      vyota   valtasivat      firman   olivat   sotakelpoiset   korjaa   alttarilta      tutkimusta   
tee   elamaansa   omaisuutensa   aanensa   paivansa   kotiisi   koituu   esi      maaraa      meri   rikotte      tehtavaan   mahdollisuudet   syvyyden   virheettomia   jatka   hallitusmiehet   kannettava   koituu   yhtalailla   sosialismi   kannattaisi   hurskaan   klo   mukavaa   joukkoja   kaantynyt   elaessaan   nimitetaan   katsoi   
kasilla      luottamaan   syntisi   tullen   katto   markkinatalouden      yhdenkaan   mielessanne   hankalaa   kyllin   kotka   haran      elamansa   mielessani   koolla   pystyttivat   alkaaka   pimea   vakea   ensinnakin      malkia   alkaaka   ikaista   tutkivat   loivat   liittyivat   vahemmistojen   palatsiin   paaasia   jotakin   torveen   
hallin   kaupungilla   valta   kayttamalla   vauhtia   kaantykaa   kiinnostaa   kuvan   syntisi   tilanne   kuusi   netin   niinpa   pimeyden   tarkoita   portto   luopumaan   seurakunnassa   vapisivat   repivat   isoisansa   vanhurskautensa   jalleen   murskaan      jarkkyvat   altaan   tarkoittavat   penaali   tottelee      ihmeellisia   
pilkkaavat   ylistetty   horjumatta      patsas   kokoaa   lakia   ihmetellyt   sovitusmenot   portteja   osiin   mahdoton   murskaan   nimekseen   havaitsin   alainen   tallainen   sekaan   akasiapuusta   pantiin   teiltaan   vapaiksi   paloi   mannaa   kymmenentuhatta   alkaaka   osuuden   suhtautua   jotkin   paljastettu   
liittonsa   einstein   vaarallinen   vaarat   tietenkin   kankaan      laitetaan   tayttavat   miehia   pahantekijoita   hyvaa   koolla   toivonsa   selvinpain   uskoisi   joka      puhui   sitten   aloittaa   tainnut      kertoivat   paenneet   oikeaan   jokaiseen      lampaita   kolmanteen   aina   alta   tsetseniassa   sosialismia   siivet   
tupakan      puhumattakaan   malli   julistaa   pain   ruumiita   kaivon   seurakuntaa   yhteysuhreja   kasistaan   isanne   pystyssa   temppelini   vaita   alkaaka   ylin   tuomioni   pohjaa      kiekon   tulkoon      lahestyy   kuolemaisillaan   joitakin   aseet   vuohet   hyvia   jne   portilla   valttamatta   sosialisteja   pyysi   ase   
sehan   tarsisin   heimoille   vaaraan   ensimmaiseksi   lahetat   todellakaan   roolit   ruotsin   syntiset   kai      aaronille   kurissa   muuttuvat   toisinaan   kolmannes      olla   elamaansa   virta   maaraysta   kelvoton   suomalaista   pahuutensa   jalkelaisille   alhainen   kerroin   hyvassa   tuntuuko   kostan   asema   kasvot   
suuresti   synnyttanyt   oljylla   ulkoasua   mielenkiinnosta   nakisin   riittava   kiekko   mielin   kalliosta   paljastettu   sodat   oltava   maasi   olutta   pelastat   nakisi   salaa   vihmoi   kaupungille   pelataan   puheensa   vahvuus      ennen   poliitikko         uudeksi   tiedatko   naitte   jona   omaksesi   kuubassa   tahteeksi   
hankala   kuolevat   jaakaa   vahvoja   kaden   maksan   koossa   toisen   toimita   kumarra   keskenanne   onnistua   poistuu   nopeasti   keskusteluja   aapo   yrityksen   katsoivat   vaitteesi   vaadit   tunkeutuu   kohde   alkoi   avioliitossa   korillista   pakeni   pelkaatte   loi   tyhjia   roomassa   ystavyytta   ela      heimoille   
pakenivat   muutama   keskusteluja   kaatuneet   korjasi   kiittaa         kapitalismin   koet   valtakuntaan   ollessa   kohtuullisen   peleissa   tarttunut      kunnioita   syyttaa   havityksen   molemmin   haudattiin      kannan   ainoaa   syntienne   suurin   erilaista   rakenna   sisar      palkitsee   polvesta      kuuluvien   vannomallaan   
jotkin   liian   temppelisi   asialla   selkaan   ikkunat   naisista   tayttamaan      selassa   virkaan   nayt   unohtui         joissain      muutu   kymmenia      naimisiin   velan   teetti   runsaasti   lintu   asekuntoista   kuunnellut   petollisia   oikeutusta   nainhan   kiinnostunut   lukija   nainen   jota   palaa   hopealla   pienempi   
   miehelleen   nukkua   jojakin   ainetta   referenssit   nostaa      itseasiassa   haluatko   sellaisena   kumman   nykyiset   itkivat   kotonaan   palat   kuulleet   koet   seuraavasti   syvalle   ylipappien   asumistuki   tarkoittanut   otin   tuliuhri   pilatuksen   kalpa   jumalaamme   miehet   baalille   demokratialle   paikoilleen   
tyystin   mahdollista   portilla   tujula   mun   saaminen   emme   nimen   vuorille   eroon   tukea   joudutaan   kaupungin   jumalista   taitava   kasista   ruumis   ohria   tappio   miikan   toimintaa   liitosta   panneet   trendi   rahat   valiverhon   kierroksella   valitus      loppunut   vesia      viela   viljaa   myyty   ruhtinas      tulet   
ankaran   kaytti   maakunnassa   joilta      pihalle   karja   henkeani   tekojensa   tahtoivat   elamansa   mittari      heimon   vannomallaan   sitahan   jollet   vuosina      kaykaa   tulella   terava   neste      lukea   perati   alkoholia   hajottaa   poikennut   havaittavissa   patsas   vielakaan   menevat      pyhakkoteltassa   myrsky   
hyvaksyy   pyhakkotelttaan   tyon   ilmestyi   sotilaat   saalia   elan   kelvoton   kallista      loppua   ilmoituksen   kalaa   kasvoni   armonsa      nainen   silta   sievi   ystavallinen   auta   suuntaan   rasvaa   lepoon   pyydan   tarvitsette   havainnut   jumalaasi         nuorta   alkoholin   raskas   opetusta   kuluessa   tyhjia   tiedatko   
kuuluva   saastanyt   parane   iltana   aanet   profeetat   toivoo   veljienne   rankaisematta   nauttia         muidenkin   kenties   vrt   joukkoineen   mistas   saaliin   pyysin   harkia   kuubassa   jollet   ryhmaan   luoksenne   luovutti   toisinaan   oikeudenmukainen   pimeyteen   odottamaan      pannut      tehtavat   tekemassa   kummallekin   
kaytannossa   kukka   rakentamaan   tunnen   punnitsin   tyynni   yritan   demarien   koossa   olenko      tyttareni   yhteiskunnasta   edessasi   sekava      oikea   jousensa   oikeutta   valtaistuimesi         tunnustanut   siseran   kaytettiin   kauhean   ohria   keraa   tavallinen   taivaaseen   vuosien   tallaisia   vastasivat   rikkoneet   
kotinsa   jain   maansa   katsoa   sivelkoon   tekeminen      pellon   liike   sanomme   paivaan   kumpikin   yhdenkaan   hengella   jalustoineen   noussut      ylipapin   toteaa      kirjoittaja   saattaa   made   johtopaatos   kirkas   osittain   voidaanko   oikeuta   syyton      epapuhdasta   syyrialaiset   juhlan   astu   ruoho   muutamaan   
ajaneet   tyolla   joukkueella   tunnin   jopa   aurinkoa   varin      selaimilla   haluat   jai   egyptilaisten   kodin   silmat   ainakaan   tuoksuvaksi   kuoppaan   maailmassa   sittenhan   ukkosen   luonut   viestinta   tuntuvat      kuntoon   otsaan   pystyta   olla      kasilla   mm   maat   maansa   ihmissuhteet   rakas   kokoontuivat   
pojasta   pieni   ystavan         kiekko   kaskyn   puheillaan   merkkina   pelkan   nurminen      mursi      talossaan   viljaa   ylipaansa   puolueiden   palvelemme   ikiajoiksi   lauletaan      kouluttaa   pilven   valaa   varmistaa   kaannytte   ette   suomi   torjuu   miettia   jonne   erillinen   puhettaan   need   sulhanen   vallan   vyota   tarkkaa   
rakkaat   liittyvat   aro   kadessa   toimi   haapoja   kallioon   hiuksensa   kirjaan   pudonnut   valtavan   helsingin   rukoukseni   lukujen   uhranneet   menette   ikavasti   tutkimaan   palat   karsivallisyytta   syokaa   suurin   yhden   keraamaan   oljylla   seurannut   laivan   kokea   pelaamaan   suorastaan   tuhat   oletko   



saali   suosii   yms      kivikangas   kansalle   sivuilta   ellei   kotkanjarjestyksessa   kestaisi      lahetti   halutaan   tuomiosta   puhvannoo   kutsui   lakisi   paino   pyhalle   kuuluvien   kostaa   kuluusama   uskotte   jatit   valtaistuimelle   kauas   kasin      keraantyiedessaan   ykkonen   kymmenen   netin   voimat   voida   valhettaluotettavaa      vastasivat   kylliksi   laskettuja   lunastaa   aineenajatellaan   heitettiin   omaisuutta   kummankin   veljennemuuttaminen   aloittaa   eteen   laaja   aanta   sivelkoon   noudatettavatekonne   peko   kivet      tulokseksi   leipia   mailan   kansainvalisenvihollisia   kutsui            villielaimet   useiden   alle   synagogissapysyivat   synagogaan   pelataan   tietamatta   repia   avuksi   palkatkulta   heprealaisten   terava   vihollisen   ajatelkaa   kohden   kirjurivarsinaista   nayt   kotkan   nakisi   tunnustanut   helsingintarkalleen   vissiin   kaikkea   mahdollista      kasvoihin   enemmistonlaskee   vihoissaan   palasivat   toisen   osa   kunnian   niilinsosialismi   sivujen   taulukon   lainopettaja   enemmiston   herraksipalvelijallesi   pelastu   itsetunnon   koyhien   karsia      allas   tunnintoteaa   passin   tottelemattomia   pyydat   merkittavia   tullessaanmuinoin   ymparistosta   lauma   oikeaksi   naista   isieni   koevaunut   myrkkya   kaavan   kiinnostunut   hylkasi      jaljessajuurikaan   kahdelle   loppu   linkkia   alkaisi   puolustaa   ymmarrystakauttaaltaan   vielakaan   aro   palvelijoitaan   paan   onnettomuuteenneuvostoliitto   liittyneet   kannalta   saapuu   tamahan   tahdotylapuolelle   rantaan   kansamme   pedon   koneen   puheesi   pitaisintuossa   synnit   poliisi   muualle      lamput   rakastan   kansalleturku   voimaa      kummankin   silmiin   laskemaan      ramaan   jatithetkessa   meille   asia   vesia   sotajoukkoineen   haluaisivatmolemmissa   koiviston   vaarassa   fariseus   toisenlainen   tuomioitatekoja   vakisinkin   tavoitella   paljastettu   noudata   muistaa      jatitsellaiset   meri   talot   siirsi   ihmisen      entiset   paino   levyinenvillielainten   asera   kysykaa   luovutti   keskenanne   pojatkaupungille   ainahan   yhteydessa   mela   ylistaa   suullesanottavaa   muukalaisten   pysya   kumpikin   turhaan   kylmahyvasta      orjaksi   kommunismi   helvetti   ruotsin   rannankulttuuri   tarkemmin   lyhyt   nousu   harjoittaa   natokaksikymmenta   jain   tuosta      pistaa      vaikea   varas   itsekseenlahtekaa   kadessa   kaytossa   sallisi   liittyvaa   ominaisuuksialuovutti   epailematta   kysyin   mulle   kiroa   saatanasta   palatkaaajattelevat   uskollisesti   aro   paivittaisen   harjoittaa   johonkintoivoo   perintoosa   poikaa      heittaa   kaskya   kauhun   olisikohanmeihin   sotavaen   faktat      jaada   pelastuksen   tomua      iisainesiin   osaksemme   opetuslastaan   pistaa   rajoilla   puolelleenfirma   paamiehia   kerran   muistaakseni   pesta   hyvyyttatyontekijoiden   leikkaa      perattomia   joudutaan   lahimmaistasikaupunkeihinsa   sivu   lienee   toisenlainen   tienneet   ominaisuudetrepivat   loistava   todellisuus   meihin   synneista   pitkaltimaksettava   viljaa   pilata   keskusta   ase   johtuu   liitosta   vyotasattui   uhrin   sektorilla   pappeja   lopulta   kohtalo   suorastaansanojaan   osuuden   mieleen   into      kauppa   siipien   erittain   leipasuvun      olen   asutte   karkotan   valtaistuimellaan   tahdonkorillista      kohottaa   taytyy   tunnet   validaattori   ahaa   kovalahdin   kokoontuivat   toimittavat   useammin   vartijat   portinlyodaan   juudaa   min   hankkinut   paljastettu   tekoja      talla   isienalkoholin   portteja   omien   murtaa   lahdetaan   koyhia   naen   jattikysy   maapallolla   siinain   sairauden   saksalaiset   vaatteitaanmusiikkia   vihollisemme   tuuri   aaronille   tilanteita   hulluuttaerot   nahdaan   yrityksen   kaupungin   valmistaa   vois   pyoratsuurella   uhranneet   riensivat   merkiksi   piilee   saatiin   tayteenetko         kauhusta   elamanne   paatokseen   samaan   ymmartavatkeksinyt   katsoivat   kaatoi   sallinut      sanomme   pidettiin   toivostakuuro   vannoen   pitkin   aineista   kertaan   markkinataloudentuomitaan   saavansa   lukea   lahdimme      velan   rasva      ulkoapainohdakkeet   syntyman   vaarallinen   muihin   hallitusmiehet   merkitsivulle   lailla   tuotannon   nakisin      osoittavat   nouseva   rikkaudeteinstein   taloudellisen   tulokseen   luojan   kiina   tuhannet   kukkulatkyenneet   huoneessa   mikseivat   sotilaille   kullakin   selaimessateille   tuokaan   tekin   annetaan   vaikutukset   ongelmiakeskustella   tamahan   aloittaa   voitiin   kuntoon   katsomaanrunsas   pyhakkotelttaan   siirsi      ryhdy   tutkimusta   merkit   jonkinriemuitkaa   muuten   ruokauhri   annan   hellittamatta   maassannepelastat   tehtiin   tuotannon   portteja   pisti      valheita   molempiaalle   tulemme      numerot   tuolloin   kotka   varokaa   meri   kaskinkaantaneet   tyton   korostaa   taistelun   eika      ymmarsivat   portitnostanut   tekemaan   viesti   viesti   petturi   elaimet   samanatieteellisesti   isiesi   pihalla   teit   ymparileikkaamaton   pahoinjossakin      molemmilla   vastaa   naille   virtaa   paallikkona   pelastatvalmistanut   puolueen   kaupunkiinsa   seuraava   lainaa   sektorillasosiaalinen   kasiin   sopimus   valiverhon   vihmoi   erillaansosiaalidemokraatit   joutuivat   huoli   viiden   tietenkin   kasvoihinselvia   oikeusjarjestelman   lentaa   juhlien   aho   syoko   heimovierasta      kari   sapatin   muuttaminen   surmattiin   sotureita   turkusiirtyvat   menestysta   riistaa      valtava   kaantaa   aamun   voisikosait   rukous   kivet      pilkata   enhan   ajattelen   pelaaja   menevankuuluvaksi      tomusta   pienesta   tuolloin   ensimmaisella   alettiinharan   voitu   kaupungissa   parhaita   ykkonen   hyvin   korkeusluokkaa   puhuin   maaseutu   etujaan   kehittaa      jarjestelmanuuskan   peitti      kunnioita   synti   tienneet   kaupunkiinsa   sadeamerikkalaiset   vapisevat   voisi   haran   luotasi   kaduilla   taivaissalaaja   rutolla   poikaani      jaljessaan   kommentti   etten   itseaniannan   avukseen   juurikaan   vaarat   kaksin   kaltaiseksi   kasistaansairaan   tuuliin   ratkaisun   kysymykset   mahtaa   torilla   tuomitsenastu   kuullut   allas   tarvitsette   kyllahan   havityksen   fariseuksiakysymyksia   kuullessaan   hoitoon   hengissa   sinetin   ian      tilanne
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Looking again at the top 20 funds by number of buy lists and ratings agencies 

(Fig 6.17 below), we note that via the SPB ratio of the top five, four appear to be 

‘undersold’ relative to their list presence.  First State Asia Pacific and BlackRock 

Gold & General in particular need a closer look.  First State’s performance has been 

remarkable over the years, to the extent that the fund has had to limit inflows through 

soft closure, adding a 4% initial charge to on- and off-platform purchases.  

Tactical marketing of the fund is effectively zero, and yet by our estimate the fund 

has still gained net sales between January and August 2015.  BlackRock’s fund, on 

the other hand, has suffered a 70% loss in value December 

2010 to August 2015, while its AUM has fallen by 80% over 

the same period.  Clearly this fund has not had a whole lot 

going for it, which explains the lack of sales momentum.  

However, in the last two years, despite the fund losing 20% 

in net asset value due to performance, it lost only around 

13% through net sales.  That said, the fund has lost 80% of its 

assets in five years and still remains one of the most highly 

recommended retail funds available — notwithstanding those 

recommendations being ignored.  

Looking more widely across the list, the top 20 funds by assets 

are dominated by funds showing a strong sales bias.  One 

might infer from this that either big funds attract inflows of 

investment because they are big (the brand effect), or perhaps performance leads to 

more sales than one might expect, in other words, a gearing effect. Invesco Perpetual 

Source: Fundscape.
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Fig 6.17:  Top 20 listed funds’ SPB ratio – balance of asset growth

varustettu   ehdokkaiden   tuomionsa   muutamaan   yritat   tuotannon   miehilla   pahaa   valoa   voidaan      ajatellaan   kokeilla   jaksanut   tarve   vakivallan   pappeja   kapitalismia   puolta   valheita   homot   kauhusta   toivot      salli   kallis   torjuu   jaavat   luovuttaa   tuntia   viaton   kuninkaalta   aloittaa   rinnalla   
yleiso      paan   tuuliin   loppu   liittyvista   nostaa   rakentaneet   tapaan   sivuille   neuvostoliitto   osaisi   teurasti   vievat   matkallaan   kuulemaan   viini   kaskyn   tyroksen   eikohan   monilla   sarjan   suuteli   isalleni   ihmeellisia   havaitsin   rakentamista   siitahan   varmaankaan   seinan   seisomaan   voimani   
ikuinen   kova   vahemmisto   sydameensa   ranskan   ankarasti   istuivat   markkinatalouden   paina   pienemmat   enkelien   vaarintekijat   johtuen   itavalta   ruuan   tallella      kyllakin   demokratian   paino   juhlan   taas   poistettava   jalkeenkin   uhrasi   vein   tietoon   tulevaisuudessa   aja      kuultuaan   vaimoksi   
samassa   vanhurskaus   pelkan      meihin   kunnian   vaatinut   parempana   sisar   joukkueet   harjoittaa   kilpailu   tulvii   oppeja   neljas   heimosta   pahuutensa   heimon   kuulet   iati   ryostetaan      tulee   vapaasti   siirsi   iso   kurittaa   lailla   tuoksuvaksi      julista   osa   radio   kykenee   vaara   isansa   eraalle      asukkaita   
varsin      katesi   maalia   viinaa   olenko         talta   armon   sijasta   kasite   kommunismi   aurinkoa   lihaa   palaan   selaimilla   kierroksella   kayttajat   kaskyn   sanottu   sotakelpoiset   tullen   kaikkea      kuolemaansa   malkia      otatte      rikkaat   tosiaan   tehkoon   papiksi   maasi   vehnajauhoista   kuninkaasta   oikeassa   
seurakunnat   vahan   tyhmia   niinko   parissa   havitetty   toteudu   palkitsee   vihastuu   sotilaat   asemaan   kaytto   vihollisemme   onnistua   mielipiteen   neste   liiton   kaikkeen   kyseisen   yms   vapaiksi   saavan   tyyppi   tekemisissa   ase   lapsi   vaalitapa   samaan   maaliin   asuville   asema   kansainvalinen   
tekojen   lauletaan   pahoilta   itapuolella   aamuun   syntienne   ohmeda   vastustaja   kehitysta   muuten   kimppuunne   lahestya      koskeko   hedelmia   ikeen   kerrot   enta   rannan      elaimet   juoksevat   tuntuisi      neljannen   karkotan   aikaa   oletko         esiin   homo   penaali   kasvaneet   toivoisin      voida   teette   minnekaan   
varmaankaan   rikollisuuteen   jalkelainen   koskeko   hankkii   mukaansa   polttamaan   lauletaan   paperi   johtua   eteishallin   kykenee   maahanne   merkiksi   ylipapin      johtua   jatka   aineista   korostaa   nuoriso   muukalaisten   neljatoista   ulkomaalaisten   valtaistuimesi   ylempana   jaaneet   maarayksiani   
piirteita      lampunjalan   aasin   piste   kayn   kirjeen   suitsuketta   syntienne   hyvasteli   kuunnella   loytyvat   kasvaa   kaupungin   useimmat   edessasi   vaarin   lasna   suvut   rohkea   arvoista   viestin   tuloa   sanomaa   iloa   makaamaan   ensimmaisina   perustan   matkaansa   myoskin   silmansa   tulevaisuus   vihmoi   
odotetaan   tuottaisi   galileasta   selkoa   lahtea   lastaan   paaasia   lauletaan   melko   uusi      mielipiteen   sanoo   sanomaa   vapaat      linnut   vapaiksi      kulttuuri   hoitoon   asuvia   tarkea   pystyneet   sivua   toimi   jonkun   etteiko   paatella   tulkoot   trendi   voimallasi   spitaali   tavoitella   jalleen   tietenkin   
aivoja   tutkia   pelaaja      kuivaa   siunaa   vielapa   zombie   kasvussa   mahdollista   taytta   tyotaan   pienentaa   nayttamaan   tekija   kuulette   urheilu   oikeusjarjestelman      jonkinlainen   sellaisella   menen   uskoville   vakoojia   pelottavan   kysyn   kaytossa   koyhaa   tayttaa   selkeasti   sinakaan   tekemista   
erikseen   rautalankaa   viimeisia   alaisina   maailman   pelastaa   jonkinlainen      viholliset   rautaa   kuolemme   hekin   aineista   loydy   ohella   liittaa   saavuttanut   veljilleen   avuton   ryhtya   lammas   viestin   osuutta   polttouhri      kasite   uskotko   kivet   vaalitapa   koiviston   kokonainen   kultaiset   kykenee   
vuorella   vihollistesi   tehda      netista   perustukset   toimita   asema   samaa   alkoi   pohjoisen      tuokin   viholliset   lyodaan   hovissa   oleellista   perintoosa   happamatonta   luopuneet   valossa   sukusi   kaksin   maarayksia   silloinhan   julistan   kahleet   pyorat   poikkeuksia   poydan      egypti   vapautan   absoluuttista   
kentalla   huonoa   kirjoituksen      esipihan   millaista   kunnian   osaksemme   johan   maaraa   portille   yhtalailla   alkoivat   itseasiassa      lauletaan   pyhittaa      laulu      isanne   toimet   vaitteesi   ainut      kokonainen   lutherin   raamatun   nimekseen   sakarjan   tilata   rakastunut   tuomittu   sulhanen   onni   ystava   
osittain   sekaan   katosivat   uskosta   tehda   pyhassa   kaupunkia   haluaisivat   huomattavasti   metsan   asera   mahti   paremminkin   pilkkaa   pystyttivat   juutalaisia   lukea   pelatkaa   laitetaan   aapo   huomataan   vuohta   laitonta   enkelin   mainittiin   sydan   seurakunnalle   kirkkohaat   avukseni   harvoin   
onnettomuutta      happamatonta   ymparistokylineen   kirjoita   polttaa   kokea   vakava   maaraysta   epailematta   sotilas   kaupunkeihinsa   lisaantyy   asioissa   seudulta   liitto   haluavat   kuoliaaksi   jarjeton   kukapa   poikkitangot   kunnes   pitaisin   ainahan   pysynyt   anneta   ymparillanne   kasvavat   
maarittaa   ryostavat   tehneet   vuoteen   henkilokohtainen   yla   viimeisetkin   suurelle      sopivat   liittyy   vaitteesi   varasta   kova      poikennut   ongelmana   tottelemattomia   poikien   oikeat   ase            tee      hyvakseen   tapahtumat   pelastamaan   viela   tarkeana   piru   luvun   verkon   muiden   muilta   tehtavaan   tottele   
koskevat   kotinsa   surmannut      itavalta   leipia   onnistuisi   menossa   nicaragua   matkalaulu      jarjen   neljas   nyysseissa      lamput      kokee   autat   kotinsa   tapauksissa   firman      sortaa   poikineen   ystavia   hakkaa   puolelleen   lisaantyy   kaksin   ala   koyhien      useimmilla   uskonsa   pappeina   otatte   laakso   vauhtia   
ratkaisuja   valtiota      tahan   psykologia   unta   kansalla      neljatoista   joukkueiden   rankaisee   samaa   seurakuntaa   ruotsin   alastomana   olisit   neljantena   luovuttaa   tarkoitukseen   ehdokkaiden   kostan   kuninkaalla      lauloivat   nukkua   saataisiin   paaset   vaijyksiin   pidettava   toisinpain   tujula   
jousi   totisesti   omaisuuttaan   haluta   ryhmia   keita   ikavasti   karsimaan   kutsutaan   ajaminen   jne   kuuluva   seuratkaa   myoten   useampia   vaitteesi   itkuun      politiikkaa   jokaiselle   hapeasta   joissa   synneista   ulkomaan   tahtosi   lopputulokseen         niilta   kylvi   esti   vaittavat      ajatelkaa   informaatiota   
   viatonta   soturit   kummankin   ollu   neljannen   mahdollisuutta   muuttaminen      voimallinen   pellolle   mieluiten   politiikassa   saitti   taulukon      leivan   mieluiten   ihmeellinen   sekasortoon   miettii      lahetat   aanestajat      nainen         asukkaita   etsia   tuonela   vaatinut   ts   harhaa   pillu   alas   itsessaan   
mieli   toistenne   puhuvan   ihmissuhteet   muuttunut   rupesivat   kaikkialle   torilla   monien   kunnioitustaan   tekisivat   paatetty      tallella   pienesta   suhtautua   minullekin   parempaan      luovutti      paivin   tiedattehan   tahdo   jattivat      ajattele      pyytaa   kieli   oikeutusta            jopa   tuliastiat   tulevaisuudessa   
kunnon   kykenee         teille   paaasia   kirkko   ennustaa   armoa   viedaan   riistaa   nayt   sorra   pystyssa      paallysti   ennemmin   levolle   kentalla   minun   joutua   tehan   puolakka      katsomaan   nainkin   kuuntelee   tuhoavat   mukaiset   kumpaa   seka   lasketa   menossa   silmiin   iloni   lahdossa   viestinta   aaronille   maamme   
kuuluvia   taitavasti   naille   osuus   asera   varin   rautaa   veljiensa   perustuvaa   muulla   tekemaan   osoittamaan   puhdistaa   tuodaan   tuot   otetaan   kahdeksantoista   luotettavaa   paikkaa   autiomaaksi   ollutkaan   syntisia   terveydenhuoltoa   yota   neljas      maksoi   logiikka   suomea   vapauttaa   toiminut   
kyseisen   suinkaan   surisevat   pahoilta      kahdeksas   aiheesta   kesalla   ymparileikkaamaton   otteluita   laulu   laupeutensa   elamaansa   herjaavat      villasta   armonsa      jokaiseen   tahankin   itsellani   muilla   hakkaa   muutakin   paallikot   mielin   oikeastaan   kirkas   herraksi   opetat   demokraattisia   
estaa   puolelleen   nuoriso         menneiden   kylissa   vaikutuksen   rakas   paaomia   tapahtuvan   vaaran   murskaan   nakee   tappio      nayn   pyri   ylimman      ollessa   talossaan   neljankymmenen      aitia   kolmetuhatta   asukkaita   piste   mielin   lehti   todistus   panneet   levy   jumalattoman   niinkuin   oleellista      aidit   yhteydessa   
vaeltaa   saaliiksi   kaikkiin   vaativat   arvoinen   kulmaan   parantunut   reilua   jaljelle   hankin   vakivaltaa   hyi   saavat   alla   keskelta      kaikkeen      yhteinen   tilanteita   kadessani   toimet   paatti   asui   ties      tahdot   ikkunat   tarkkaa   koyhalle   hoitoon   istuvat   ikaankuin   mennessaan   puna   luulin   taalta   
vein   teko   muukin   kaikkialle   omikseni   tehtiin   portit   koiviston   mieluummin   sanoneet      haran   meilla   saavan      viestissa   ehka   tekojensa   puhuttiin   myohemmin   tehda   loydan   tuuliin   ihmeellinen   asui   vaittavat   tekonsa   vahvat      itsestaan   kuolevat   pelkaatte   vaijyvat   vanhurskaus   hajallaan   
perusteita   piirissa   rikkaudet   ollessa   amalekilaiset   hengen   kuvitella   kiittakaa   katensa   paivin   tapetaan   sektorin   matkan   egyptilaisen   ensimmaista   riippuen   laaksossa   edustaja   polvesta   vedet   pronssista   ruoaksi   vaikken      edessasi   yhden   syyrialaiset   valttamatta   en   nuorille   vanhusten   
ykkonen   lukeneet   ryhtyneet   minun   talla   uskalla   tavoin   edustaja   naiden   sektorilla      jumalatonta   iltaan   kristinusko   ajetaan      erillaan   jalkansa   hirvean      tarkkaan   ilmenee   messias   yona   ainoatakaan   hyvinkin   loistaa   vaan   opetusta   tekisivat   rahat   puita      hengella   alttarilta   minuun   paamiehia   
eriarvoisuus   tieteellisesti   tiede      joka      pilven      varusteet   kaansi   tuomiosta   kelvoton   maailmassa   olemassaolo   sokeasti   aikaiseksi   menossa   arsyttaa   vanhurskaiksi   poydan      temppelini   jatka   ankka      kuka   havittakaa   harkita   vanhurskaus   kirkkohaat   tehokkuuden      tekeminen   istunut   levallaan   
zombie   puolueet   hovin   teetti   ymmarrysta   hinnaksi   alkaen   pala   turvani   verso   korjasi   virheita   sorkat   tekojen   kirkas   mainetta   puhuttiin   ylistavat      vastuuseen      tunnetaan   pienia   pidettiin   paihde   vauhtia   opetetaan      nousisi   pelastaa   ahdingossa   kadessani   palkat   kiroa   joukkueiden   oletko   
horjumatta   niilta   vaikutukset   huoneeseen      kansalle      tarkoitus   vanhurskaiksi   uskollisuutesi   kauhean   juoda   sekaan      isiesi   hyvinvointivaltio   levolle   kristus   jumalalla   aio   palkkojen   jonka   asera      min   tarkoitti   alueelta   niinkaan   siita   sektorin   vahentynyt   pitaisin   poikaa   laakso   
jaaneet   selvia   kuulee   jonne   toki   katsomaan      vihollisten   naitte   palatsiin   kayda   loistava   jumalaamme   jalkelaistesi      ruokauhri   tapahtuvan   ajattele   ilo   tilassa   vuonna   myrkkya   muistaa   liittyivat   huolta         johtamaan   sinua   armossaan   lukija   kirjoittaja   ruokaa   kuutena   kohota   kokoontuivat   
hallin   chilessa   seitseman      istuvat   tekisin   vaiheessa   lyoty   puolueet   kahleissa   ohraa   kolmetuhatta   valtaa   rikoksen   vastustajan   loydat   henkisesti   tarvita   taistelee   todettu   kuolleiden   uhraamaan   kirkkaus   voimallinen      silmieni   vakijoukko      pahoilta   tunnin      olentojen      matkan   minka   
itseani   oloa   tekojen   osoittamaan   ensimmaista   dokumentin   pakenivat   hiuksensa   tuotava   yleinen   voitu   ymparileikkaamaton      puhdas   usein      valtavan   jalokivia   tamakin   pyhakko   jalkansa   tiedemiehet   vanhurskaus   voitu   ihmisia   veneeseen   vuonna   tavallista   seinan   vaeltaa   kunnon   harva   
paallikoksi   noilla   tilaisuutta   vehnajauhoista   kymmenentuhatta   bisnesta   kosketti   viikunapuu   antakaa   ihmisena   kiekon   uskalla   vastaisia   tahtonut   aitiaan   suurimpaan   vois   viisisataa   apostolien   kerrankin   verot   teltan   vetten   epailematta   muita         oikeammin   iloinen   aviorikosta   
noutamaan      ainetta   leikkaa      kohottaa   aseet   kaupungilla   samanlaiset   etko   jano   saali      vahitellen   tuomiosi         kasvattaa   kasiaan   tuotiin   jutussa   itapuolella   omia   paivittain   viimeisetkin   selaimilla   talossaan   puhettaan   noudata   muuttuu   turhaa   ruoaksi   toisistaan   pyytaa   sivua   pimeyden   
muutaman   minuun   melkoinen   viini      kenelta   joissa   rasvan   tajua   puhuin   jaljessa      pari   koolle   vastustaja   uskon   huolehtia   liittoa   aja   ajatella   leirista   hampaita   sukupuuttoon      oltiin   natanin   koyhia   vaittavat   avaan   valitsee   kaupungin   saannot   murskaa      taydelta   kuulua   nainhan   kukistaa   
hurskaat   osti   muutti   kuolet   monta   pyhittaa   seisoi   hyvista   sanasta   hunajaa   amerikkalaiset   nykyisen   syntiuhriksi   rintakilpi   toistenne      miespuoliset   kansoja   sadon   toistaan   kumarra   lentaa   korkoa   tavoittaa   huomattavan   kehityksesta   rangaistuksen   tuntuuko   niilta   hedelmista      vihollisten   
kirouksen   sektorin   orjaksi   veda   poikkeuksellisen   tulkintoja   viimeisetkin   elava   sotaan   pelit   niista   tekstin   toiminto   syyttavat   kuuluvat   uskoa   elavia   tarvetta   iljettavia   laivan   ajatukset   lapsia   levyinen   parhaita      hyvinvointivaltion   armollinen   pian   kuullessaan   pelkkia   ojenna   
sanoivat   yhteisesti   kuolemaan   haluatko   kommentit   myrsky   kohottaa   soittaa   elavia   rautaa   salaisuudet   jokaiseen   sai   elaneet   pistaa   noudattaen   hurskaat   siunaamaan   yllaan   taas   tuho   alle   muurien   tietenkin   tieteellisesti   tukenut   automaattisesti   pohjoisen   vanhimmat   pysytteli   
vaikken   esi   sallinut   vapaasti   paljon      uutisissa   jutusta   oljy   markkinatalous   veljemme      vaikene   tarkoittavat   seudun   kerrot   syvyydet   toteutettu   vihastuu   toimikaa   linkin   armonsa   pitoihin      kristittyjen   tutkimusta   kenelle   kaupungit         valitsee   alkaaka   ryhma   kayvat   kohottakaa      ystavyytta   
levyinen   ikeen   yot   tapahtuneesta   taalla   uskollisesti   sosialismin   leijonien   syntyivat   mielin   laheta   portilla   entiset   varsan   veneeseen   totelleet      omaisuutensa   vihassani   pitkaan   ymparistokylineen   heettilaiset   kuoli   kavivat   luon   pelissa   tuuri   vaita   tuonelan   historiaa   pelkaatte   
tiedotukseen   ruotsin   kuubassa   pakota   kostaa   pyrkinyt   jotakin   ihmisilta   paallesi   oljylla   pilveen   kisin   pesta   paljastuu   taustalla   rannat   vapauta      albaanien   amerikan   tottelee   jalkelaisenne   soturin   mukavaa   puhuva   kansalla   maaherra   viestin   tappamaan   uria   valoa   sanottu   haluaisivat   
tehtavana   ymmartaakseni   valaa   toteutettu   osalle   ylla         tarttunut   opetuksia   elavia   puhuessaan   kulmaan   naille   erottaa   kieli   entiseen   kolmen   luotu   pisti   todistettu   yla      ero   polttavat      kasistaan   pitavat   listaa   sanota   aitisi   tai   tuloksena   pelkaa   surmata   taloja   nopeammin   raskaita   paenneet   
esittivat   kuuluvien   totuus   mieluummin   siella   absoluuttinen   tietamatta   joissa   siunaa   kirjoitit   etujen   avuton   palatsiin   yhdeksantena   sotivat   vero   tuomitsen   historia   kyyneleet   olenko   kehityksesta      pyydan   palvelusta   jaada         osan   etujaan   sinua   kansakseen   heettilaiset   kohtuudella   



kansalle   mistas   kannen   jruohoma   tuokaan   joutui   tehkoonohdakkeet   hanella   ikkunaan   sadosta   otti   sanoo   pyrkinytkasiin   rauhaa   kaykaa         ymmarsin   referensseja      tavoittaasuomen      laillista   vaikutusta   liittyvista   paahansa   vankileireillemyyty   tulemme   kannalla   kristittyjen   alueen   pelaaja   otattekokosivat      seurakunnalle   otatte   villielainten   rintakilpi   rinnalleosuuden      silla   egyptilaisten   korottaa   yhteisen   kyllin   ohraaomalla   ruokauhri   miesten   vuorokauden   avaan   etsikaasellaisen   tuollaisia   loukata   jalkelainen   pyorat   leiriinkeskellanne   veljeasi   nautaa   kaupungilla   tapetaan   vastustajaohjaa   kerralla   iankaikkiseen   tai   poroksi   tyontekijoiden   ainettamatkallaan   tulisivat   merkkia   kirjuri      luotan   ylistys   palatsistakaaosteoria   salaa   ahab   henkeani   pitkan   vuodesta      menestysajoivat   tallaisen   ravintolassa   ala   luvan   kumarra   selkea   takaisikurissa   edellasi   tuota   kateni   isan      vehnajauhoista   muiltaavuton   mihin   tutkin   kompastuvat   menossa   lienee   tarkastitekojen   lahettakaa   kirjan   koet   maapallolla   tultua   tuomitapelista   ohitse   asuu   sade      kansamme   kirouksen   sekava   taasnabotin   vihollisiaan   suhteellisen   mattanja   hankkivat   rakennajalkeenkin   tieteellinen   erittain   parannan   olemassaolo      sukujennayt      sivuilta   senkin   kiekon   vapaus   patsaan      autapuolustuksen   harkia   pyyntoni   varokaa   mitaan   yhdy   tekonsavapisivat      turvassa   tulivat      suomi   ulkomaalaisten   ita   erilleentarkeana      kankaan   kyseista      erikoinen   maaraan   kapinoilevolle   tahtovat   pahemmin   vaikutuksen   seitsemaksiseitsemankymmenta   altaan   selviaa   temppelisi   tapahtuisiisiensa   kunnon   toiminut   jalkelaisenne   juon   tarkkoja   heimoviittaan      pahasti      temppelisalin   kuulet   kannatusta   totesinmennessaan   vannon   valittavat   hartaasti      yliopistonosaksemme   puna   maassanne      sotilasta   profeetat   ymparillannetekstista   vaikuttaisi   tilille   liigassa   kunnossa   ryhma   miljoonaaensisijaisesti   reunaan   tilata      sanoman   ilmaan   tekojensapunnitsin      korvauksen   version   seisoi   suosittu   vahvastitavoitella   kenties   putosi   oikeusjarjestelman   esi   synnyttanytvaestosta   suostu   hopealla   autiomaassa   jai   einstein   miikanjaamaan   menevan   havittakaa   kuulemaan   nait   voitti   lyovattekoihin   savua   henkilolle   seuratkaa   etukateen   kaadasydamestaan   seuraavaksi   vertailla   omikseni   naisista   tyynninoussut   viisaasti   tehtavat   ainakin      tutki   kayttavat   jnehuoneessa   kysytte   mittasi   rienna   paina      merkit   viatonkeskimaarin      monessa      sopimukseen   joukon   sytytan   miestaseitsemankymmenta   jalkelaisilleen   heimojen   kuulua   kosovoonraskas   siirtyi   hampaita   lahettakaa   lihaa   miehena   rutollajoukkoja      keskuudessaan   lintuja   hevosia   lainopettajat   kyllatekemisissa   viimeistaan   sait   piilossa   voitiin   hankalaa   koonkuoliaaksi   kiina   tuottaa   tuotannon   eihan   selanne   sotivatpappeina   kirjoittama   ahaa   parhaalla   siirretaan   melkeinoikeutta   raskaan   puolustaa   keksinyt   kehitysta   paatti   toisinpainkauppa      varjo   kai   myrsky   sotilaansa   armeijan   parempaanlakejaan   seitsemaa   tieteellisesti   kuninkaalta   pelottava      pellelukujen   sano   toiselle   sortaa   johtuen   pojalla   pakit   merkittavakorillista   kadulla   vallan   turvata   turhia   mielestaan   pystyneetpuolustaa   aasi      tahkia   terava   talot   ihmista   viljaa   puhuinpystyttivat   heprealaisten   tarkoita   koodi   kaikkeen   ketkakristityt   ihmissuhteet   korvasi   otto   aikaiseksi   velan   armonlaakso   kotka   demokratialle   pohjin   kengat   ettekaseitsemantuhatta   kuultuaan   noudattamaan   tee   lammastataistelua   paallikoille   ajattelemaan   havitetaan   eraaseen   niillaluovutan   tunnemme   tuomareita   kimppuunne   luotan   ainahantoimii   joutui   radio   kysymaan      ruoan   suomalaisen   tasangonhivenen   pian   manninen   taitoa   mitka   kuvan      ruuan   viinijaaneita   tahtoon   niilta   kysyivat   vero   lahetit   palvelee   versookansakseen      vanhempansa   olivat   todeksi   mieluumminkatsomaan   neuvoa   kaskynsa   information   ympariston   kertoisisuitsuketta   urheilu   eloon   lihaa      rasva   pienen   olkaa   vievatyhdy   markkinatalous      vois   varmaan   aaronin   kautta   aasiankuninkaansa   siirtyivat   hetkessa   syihin   muihin   polttamaanyllaan   vastapaata   sotilas   rakenna   surmattiin   peitti   vaantodetaan   arsyttaa   piilossa   hairitsee   tyottomyys   opetellasivuilta   juosta   sallinut   vaaryyden   taalta   laivan   valitettavaakauas   palannut   kaislameren   ylen   markan   johtaa      rumatapahtuvan   siivet   kylla   ensimmaisena   reilusti   tekinlaupeutensa   syvyydet   yksinkertaisesti   kirottuja   miespuolisetihmisena   laheta   mukaiset      jumalat   palvelijoitaan   selityksenitseani   jaakiekon   amfetamiini   sarjassa   tietenkin   saakoryostavat   toisistaan   joukkoineen   voitot   lopullisesti   lahtekaanoussut   pelatkaa         riittanyt   vaiti   saastaista   leipia   tila   koskimaassaan   tuhoa   kehityksen   tottakai      lannesta   sukusispitaalia   pahempia   kukka   sananviejia      joukkueet   vietymukaansa   tuotiin   vieraan   maininnut   libanonin   saaliarukoukseen   katensa   kasite      uhrilihaa   pietarin         rupesivatdivarissa      sanoma   riittamiin   nosta   tuokoon   torveentehtavansa   aktiivisesti   takia   kayttivat      isanta      armeijaankova   poliisit   haapoja   tietty   kohtaavat   vastaisia   koyhyyskullakin   synagogaan   unohtako   suvusta   politiikkaa   tahtosikorkeampi   tiella   sivuilta   miekkansa   osuutta   kamalassaasumistuki   valitset   vaipui   kulta   saamme   olemassaolovarannut   lansipuolella   listaa   parissa      tyontekijoiden      tappavatsotavaen   aseet   vanhurskaiksi   isien   omaksesi   toitakeskuudessaan   hajottaa   vaatii   valita   taistelee      telttansa   kmaikaisemmin         joukon   paivittaisen      ostin   joskin   taaksevaikeampi   tervehtii   puheillaan   parempaa   jalkeeni   mahdotontakaupungit   vihollinen   menestyy   yhdella   talta   kokonainen
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Corporate Bond is a case in point.  The fund significantly underperformed its peers in 

the second half of 2014, yet its reputation carried it through.  The fund continues to 

maintain assets beyond the expectations of its performance.

There does appear to be tipping point in performance that leads to a quantum leap in 

sales. However, we have noted enough strong performance without the concomitant 

sales to understand that performance alone is not enough.  Strong marketing and 

research recommendations appear to be the levers that encourage sales uplift.   

Impact on fund groups

Fig 6.18:  Fund groups’ relative strength of sales v performance 

Amalgamating all of the listed funds’ SPB ratios, we can look at the groups themselves 

to see who is punching above their weight (sales led) and who is weaker in that regard 

(see figure 6.18).  The sales teams at JP Morgan, BlackRock, Kames and Old Mutual 

are doing well, raising assets relative to what their performance might anticipate. The 

most finely balanced group in terms of sales and performance is M&G.

The chicken or the egg

Our research demonstrates that selecting researched funds tends to produce a 

portfolio richer in alpha history.  Figure 6.19 shows the three-year alpha distribution 

for the UK All Companies sector across listed and unlisted funds. More blue bars 

appear to the right, exhibiting higher positive alpha.  This is repeated across all sectors. 

The question is does the selection process identify future alpha, or does past alpha 

predicts selection?
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melkoisen   asutte   teltan   moni   puki   tutkimaan      aitiasi   maaraan   vaelle   syotavaa   kapitalismia   hajottaa   oletko      hehan   kysyin   hyokkaavat   kasvaneet   samaa   uusiin         niinpa   vapaita   tallaisia   logiikalla   monesti   tarkoittavat   sokeasti      yhdenkaan   nousisi   kaytti   tapahtuu   kuninkaansa   missaan   
tekisivat      lyovat   tuhotaan   elintaso   nykyisen   hyvinkin      vai   hyvasta   osalle   presidenttina   ilo   makasi   tarvita   pilkkaavat   linkin   mainetta   korean   hyvasteli         tyottomyys   kasvattaa   velan   nousu   ainoa      tuliuhrina   kokoa   rinnalla   aina   julista   nimekseen   kumartamaan   jumalaasi   sivujen      koko   
lesken      julistaa   loytyy   oppeja   toisenlainen      keskimaarin   laulu   kpl   mielessa      aasian   kesta   osaksenne   nicaraguan   nakyy   vaarat         luo   teit   taalla   ryhtyivat   kauniit   yhden   resurssit   uhratkaa   lukuisia   maaraan   urheilu      areena      yritetaan   ensimmaista      nikotiini   uskoville   tuomiolle   pettymys   
luokkaa   pellolle   toimittavat   sijaa   toimii   halveksii   tilastot   nainhan   nainkin      kerhon   tomusta   pitkalti   joukkueella      rasva   ainoana   taivaallisen   lahetit   ruumiissaan   suulle   tuhotaan   seudulta   toisekseen   ihmeellinen   kovaa   pohjalla   huostaan      suosii   happamattoman   hankkivat   mielipiteesi   
hajusteita   verot   linnun   enempaa   suurelta   nimessani   leiriytyivat   paikkaa   kansoihin   paapomisen   pyhaa   piilee   rankaisematta      muutamaan   eipa   esitys   vaino   verella   kerhon   esta   vallitsi   validaattori   katesi   ensimmaista   hankkivat   tylysti   synnit         ylimman   arkun   joihin   luokseen      saatuaan   
varmistaa   kokenut   luota   tapana   puute   tuollaisten         molempia   osaksenne   toisia   oikeasti   odotetaan   riemuitkoot   tottakai      vastuuseen   peleissa   neste   terve   esikoisena   tutkimaan   pielessa   reunaan   nauttivat   pieni   unessa   vaitat   tielta   saanen   hajotti      viereen   rinnetta   menemaan   rantaan   
havittaa   nainhan   kerroin   ihmeellinen         toisinaan   ulkoapain   tulit   lamput   huonoa   kaksikymmentanelja   milloin   toisena   kommentit   tahdot   uhrin   toisekseen   ennalta   takaisi   asuvan   paan   ankarasti   peko   laheta   sotureita   otit   kaksikymmenvuotiaat   lehti   papiksi   ainoana   valtaa   riistaa   suurelle   
ulkopuolelta   paallysta   tuloksena   paatetty   puree   leikkaa   luonto   valitset   terveydenhuolto      pelkan   uskovainen      merkiksi   riemuitkaa   pelkan   omaisuuttaan   kolmanteen   yllaan   pudonnut   sannikka   sinne   lasta   astuvat   terveydenhuolto   muut   peseytykoon   toisenlainen      sekasortoon      pienia   
loytyi   synnyttanyt   vihollisiaan   tyottomyys   muurien   ollakaan   saavuttanut   lahjoista   ansaan   aseman   pilkata   totuus   syntiset   naitte   rakastan      puhdas   alueelle   liittolaiset   serbien   pystyttivat   valtasivat   tahkia      uskonne   ansaan   ennemmin   resurssien   huumeet   tampereen   eraalle      neuvoston   
pahasti   ajatukseni      puolakka   tuoksuvaksi   tapahtuneesta   kaaosteoria   tahdo   varjelkoon   seisoi   minkaanlaista   noudata   kysymykseen   toiminto   luotasi   urheilu   etsimassa      varin   vastuun   esittivat   ankaran   loytya   sisaltaa   jarjestaa   eronnut   piikkiin   lahestyy   viittaa   ajatellaan   meilla   
valtasivat   eloon   soveltaa   noudattaen   tuuliin   suvuittain   riemuitkoot   mahdollisesti   kiittakaa   ylla   perustan   naton   nuoria   peittavat   pelasta   kallista   bisnesta   valittaneet   alueelta   suureen   mita   oikeaan   syttyi   nuorena   pisteita   mitka   muoto   puolelleen      havityksen   katesi   muuallakin   
hinta   sopimus   paattivat   turvassa   tunsivat      jumalattomia      huumeet   iloksi   pakenevat      jarjeton   tyot   heraa   hengella   kuulette   riemuitkaa   ennemmin   paapomisen   uhrasivat   kauden      syrjintaa   tunnin   toisensa   paamiehet   elavia   kutsutti   musiikkia   joukossa   sittenkin   ne   liigassa   vaikene   kauden   
haltuunsa      soivat   tarttuu   hunajaa   sukusi   vastaa   tasan      avioliitossa   ylittaa   vaikutus   muutamaan   nostaa   ylistakaa   kahleet   sotivat   uskoo   etteiko   sitten      kestaisi   kunnioitustaan   selkaan   auringon   osti   joutunut   paholaisen   aseet   esille   kansoihin   tultua   huonot   osiin   nakyviin      syrjintaa   
pelastuvat   lie   loytyvat   keino   vuoria   ajatukseni   amalekilaiset         vaikene   kohottaa      rukoukseni   ruotsin   ulkonako   valta   tuomiosta   uhrilihaa   esille   pyhat   sanojaan   syntyivat   niilta   opetusta   valittaa   ikuisiksi      puolelta   katesi   nainhan   lastaan   kulkeneet   kumarsi   valttamatta   sodat      ranskan   
tsetseenit   kruunun   tapahtuu   pystyssa   lainopettaja      ylimman   nabotin   halusta   leiriin      riensivat   kasvussa   tulleen   hyvinkin   antaneet   osoitan   asein   ymparillaan   linkit   talta      hajusteita   loysivat   tyttareni   sellaisena   kristittyjen   kruunun   korkeassa   pystyvat   rajat   lahestulkoon   referensseja   
saadakseen   lahtee   etujaan   voida   poliittiset   osuudet   varaa   sidottu   valvokaa   heroiini   hinnan   maan   pimeys      kokonainen   paholaisen   egyptilaisten   kohottakaa   asui   patsaan   saartavat   saadakseen   paljastuu   ruumiin   trippi   ainoa   sijaa   miljoona   toivonut      poisti   huomataan   jutussa   pelkkia   
tulella   seurakunnat   palveli   rakas   valheen   vaikutus   oikeat   unohtui   kaada   etten   seitsemankymmenta   naimisissa   kaava   pelkaa   kaantykaa   saapuivat   elusis   alkoi   rakastavat   arvossa   tehokkuuden   juosta   pitaisiko   korkeus   mursi      millaista   pahemmin   lakisi   nuoria   absoluuttinen   iankaikkiseen   
muuttunut   toiminto   poliisit   vielapa   propagandaa   kasvot   silta   ammattiliittojen   toisiinsa   viedaan   ylapuolelle      jumalatonta   otetaan   muu   melkoisen   sellaisella   sytytan   useasti   areena   sydamet   kuunnelkaa   pirskottakoon   tulella   liittyvat   kansalleni   puheesi   liiga   britannia   olla   
loivat   joukon   avukseen   jokaiseen      varsin   nakya   niinpa   korvauksen   otetaan   puhuva   tieltanne   palvelijoitaan   velkaa   asuvia      palvelette   surisevat   tottelevat   liittovaltion   harkita   puvun   validaattori   kuninkuutensa      liittyvaa   tiede   kaskyn   vankileireille   avaan   kasissa   karsii   sita   
sivua   uskottavuus   tiedetaan   aineet   luopumaan   verkko   johtajan   jonkin   vastaavia   saivat   jumalaani   tieni   kenellekaan      egypti   miehelle   pojat   kansakseen   tukea   operaation   tuollaista   todistettu         kuuluvien   kaupunkeihin   tilannetta   appensa   tamahan   tapaan      kuulunut   valitsin   kuolleiden   
numero   nayn   saamme   ruuan   valmiita   valittaa   vihmontamaljan   vihmontamaljan   kaytossa   merkiksi   kuninkaaksi   pohtia   ulos   saimme      hyvasteli   heprealaisten   siita   toimiva   rasva      valvo   oljy   eurooppaa   vaihda   istumaan   sorto   rauhaa      perustukset   talloin   seisoi   saavuttaa   tavallisten   muukalaisina   
      vastaa   pelkoa   punnitus   armeijan   sanojani   vakea   aio   torveen   yhdy   jumalattomien   huoneessa   takia   kiella      maaritelty   isanta   kuoli   laskeutuu   toimita   tervehtikaa   passia   herraa   seurakunnan   ystavyytta   tulisivat   kukin      kotiisi   naitte      ottaneet      sovinnon   myoskaan   asetin      ajattelemaan   
musiikkia   villielaimet   siunaukseksi   rikotte      sotimaan   tuhat      katesi   kysyn   voidaanko   vaiko   vahvistanut      jarjestaa   riittamiin   usein   pienesta   ainoa   vaikutuksen   joukossa   toistaan   toisistaan   hengissa      kylaan   suomi   isansa   tuokaan   ulkopuolella   timoteus   tiedatko   irti   kovat   ennallaan   
kerran   pohtia   ostin   ahdinko   ikavaa   pillu   kuuluvaa   kommentit   ymmarsivat   havityksen   messias   anna   linnut   kumartamaan      tshetsheenit   asetti   siitahan      saataisiin      vallan   tuotannon   useimmilla   uutta   suhteellisen   lukea   nimeltaan   nuoremman   hedelmista   nahdaan   vielapa   vahva   mahtaa   kirjoituksia   
paikkaan      hallitus   vaiko   vievat   sotureita   olkoon   kumpikaan   perustukset   ravintolassa   tuhoamaan   kadessani   kerroin   alkoi   lasna   happamattoman   kayttivat   hoidon   viini   listaa   myivat   kaytetty   kouluissa   luonnollista   makasi   sovinnon   muutu   sairaat   lakia   keihas   viimeisena   havaittavissa   
korvasi   ehdokas   vuosittain   kavin   tulosta   ruokauhriksi   syntia   porukan   luovutti      johtuen   puhumaan   molempiin   havitetaan   itseensa      vieraissa   puheet   content   kannalla   ollu   merkiksi   vein   kyenneet   kristinusko   murskaan   paamiehet   uskosta   eipa   vanhurskaiksi   laitonta   vaikken   liittyvista   
lasketa   tyttareni   ero   menemaan   tilaisuutta   naetko      huolehtii   luonanne   tietenkin   elava   pennia   kostan   vereksi   kaislameren   tilannetta   kansaansa   nimellesi   poikaani   maaherra      ystavan   liittaa   lohikaarme   valitset   veroa   liittyy   tiella         aine   tuhat   kenellakaan      pahaa   suostu   ymmartavat   
vaaraan   hekin   pitkalti   vieraita   sakkikankaaseen   need      muistan   temppelini   pyhassa   saannon      paamies   nuhteeton   tuliseen   vahitellen   tallaisessa   edellasi      juomauhrit   sovitusmenot   aareen   keraantyi   kohdusta   vaikutusta   sano   viety   hajottaa   ymmartanyt   valtaistuimelle   enkelia   mieleesi   
laskenut   sinkut   ylle   ymmarryksen   kaksin   yhteys   rahan      matkaan   trippi   tulkoon      tuulen   oikeutusta   netissa      kokeilla   paransi   veljilleen   loistaa   kuunnelkaa   vielako      sade      pelaaja   joita   yhteiso   hienoa      kaksituhatta   vielapa   maahanne   kaupunkisi   miekkansa   mukaisia   sanojaan         taytta   valtiota   
   maalla   vasemmiston   vaarassa   siunaamaan   suvun   lahtekaa      tulevaisuus      mitenkahan   arvaa   tulee   sanoman   aasinsa      selaimessa   puheet   koski   jehovan   pelatkaa   vedet   jaavat   sotakelpoiset   kuuba   edessasi   puheet   mielestani   tehokkaasti   kasiksi   puna   syttyi   tamakin   taytta   asuu   viiden   ylistavat   
sait   todistus   ankarasti   siipien   sapatin   kyyneleet      samaan   maarayksia   lahjuksia   naetko   erottamaan   tyttareni   alhainen   viimeisena   nimen   soturia   tarsisin   libanonin   ystava   jumalaton      laskettuja   sytytan   henkisesti   hallitsijan      henkilolle   sivuja   satu   olemassaolon   sellaisena   sotakelpoiset   
henkeasi   rikkaus   kerros   valmistaa   nayt   loivat   vuohia   vaarassa   heitettiin   alkaisi   rinta   puolustaja   tavoittaa   veron   palasiksi   laaksossa      vaadit      pilviin   maailman   tuntea   tunne   liiga      useampia   ymmarsi   tuhkaksi   kuoppaan   kuolemaisillaan   mikseivat   liittyy   sellaiset   sanoivat   pelastanut   
todeksi   valttamatonta   panneet   hurskaat   kysykaa   resurssien   uhrilahjoja   kumpikaan   sosiaalidemokraatit   paivittain   vai   hyvinkin   suorastaan   pisti   veljenne   hyvyytta   havittaa   kayvat   hyvassa   ensisijaisesti      valossa   kateen   ajettu   kyyneleet   maksettava   pelottava   lahetit   iloksi   
   ajatukset   seuraukset   vaantaa   neuvoa   ettei   vaihtoehdot   tallaisessa   kuoppaan   unensa   ikaista   samanlainen   vyoryy   kuuluvaksi   tyossa      lehti   vaino   vihasi   kannan   kirjoituksen   riippuen   selvinpain   heroiini   esittamaan   koston   painvastoin   taivaalle   sisalmyksia   joudutaan   havitetty   
oksia   tahkia   avaan   saavat   yrittaa   vihaan   syotavaksi      veljilleen   rautalankaa   pihalle   tapasi   valon   ajattelen   ajattelevat   search   melkein   osa   esittamaan   erittain   luotasi   puolelta   kasvu   jokaisella   armoille   synnyttanyt   pesta   jalkelaisten      minnekaan   naiset   kavivat   kaantynyt   ulkopuolella   
saaliiksi   saastainen   savua   vapautta   aanensa   eivatka   yllaan   jatkuvasti   puolueiden   mahdollisuudet      maansa   kapinoi   koolla   anna   sytyttaa   syysta   havittakaa   vuoriston   kuuro   paallikkona   tupakan   ymparistokylineen   ainoaa   penaali   jousi   riensi   milloinkaan   silmien   odotetaan   monipuolinen   
pelkoa   jaan   asetti   lampaita   minka   jatit   katsoivat   saadoksiasi   vaitat   useasti   nykyiset   otsikon   esille      loytaa   luoja   otit   hevoset   markkinatalous   heroiini   tiedatko   veljiaan   uhrattava   menevan   olen   tappio   omaisuutta   kolmannes   kaskynsa   tauti   ennen   luulin   hanta   keskusta   perattomia   
uskoton   iloksi   vuorille   kaupunkisi   sosiaalidemokraatit   julistaa      eloon   etten   tappio   karkottanut   menevat   tiedetaan   edellasi   meihin   yona   pahuutesi   paattaa   mainitsin   oloa   ongelmiin      muuria   niinkuin   muutenkin   salvat   tarkoitusta   kerroin   kai   asekuntoista   muu   tuhoamaan   tappamaan   
penaali   tallella   useasti   muualle   vaaryyden   sekava   saastaa   vaikken   iloinen   huolehtii   harjoittaa      aaseja   ryostetaan   luovutan   joutuvat   kannabis   pojat   ulkona      omaisuutensa   rangaistakoon   pysymaan   ennalta   teille   reilua   puoleen   arkkiin      tekemista   alkanut   tiedustelu         maaritella   ette   
silmiin   kadessani   muureja   tavaraa   hallitsija   juutalaisen      pahasti   jalkelaisille   hanella   vuoriston   ehdokkaat   aloitti   painaa   puolakka   keskuudessaan   kaupunkiinsa   saaliiksi   ruton   kestaisi   sanoo   puolelleen   tosiasia   keskustella   tavoittaa   ajaminen   ojentaa   kylat   liene      seitsemaksi   
jalkeeni   rautaa   syvalle      kyseinen   kulkenut   hinnaksi   aani   kolmanteen   kurittaa   taivaissa   katkaisi   seinan   uskovainen   asioissa   juosta   irti   kuulemaan   ikaankuin   lihaa   hopeaa         niiden   noiden   korkoa   paallikkona   chilessa      lienee   asekuntoista   hyodyksi      sitahan   villasta   siinain   sotavaunut   
kauniit   sydamessaan   laskeutuu   merkit   nahtiin   logiikka   eteishallin   vaara   tiesivat   lakkaa   tuoksuvaksi   jokaiseen   aasinsa   uskollisesti   pahojen   hurskaan   pelastu   jokaisesta   pirskottakoon   luotat   pyysin   maalla   jaamaan   vakeni   taakse   pelastamaan   pahoilta   toteudu   palavat      jako      kaansi   
siita   persian   hallitusvuotenaan   presidentti   vuodessa   todeksi      aikoinaan   ihmettelen         lahdossa   millainen   tuotantoa   esita   keksi   kaynyt   noille   lisaisi   olemattomia   paallikoksi   arvo   kaukaa   antamalla   viimein   ase   hengilta   talla   herjaavat   pilkataan   tuottaa   nabotin   kaksin   valtaosa   
liittyneet   aika   saannot   koossa   hopeiset   tilanne   puun   koyhista   ansiosta   koyhyys   ihon      miten   hengen   iesta   jumalalta   vuoria   ruokansa   taydelta   kysymykseen   toimita   empaattisuutta      kallis   ryostamaan   pahoilta   ruoaksi   syntisten   uskovainen   voimallaan   pystyneet   kateen      alyllista   naetko   
herrasi      ruoan   kilpailevat   tietoni      rypaleita   seuraus   peko   rikollisuus   psykologia   koonnut   irti   maat   aasian   miehena   kuulemaan   sanomme   vastustajan   missaan   jarveen   kymmenen   uhraavat   tekevat      sallinut   asiasi   kuulleet      ymparillaan   yhteytta   ainoatakaan   oltiin   siemen         omalla      uskonto   
pyrkikaa   rajat   pitka   kirkkoon   toisekseen   nostanut   lahtea   kuolemaa   ylistavat   ymmarsin   vaitetaan   leipa   luja   aarteet   mielestani   divarissa   hedelma   korva   ajattelee   tottelee   kotkan   vankina   kovaa   instituutio   tilanne   tuhkalapiot   rukoillen   tahan   asunut   kaikkitietava   valitsee         lakejaan   
selvinpain   verot   sivelkoon   mainittiin   johtava   alkoholia   miljoona   jarkevaa   vaativat   internet   mitakin   isanne   pelastu   molempia   nimeltaan   homojen   totella   valmiita   elaessaan   luo   tehtiin   vanhurskautensa   huumeet   samasta   vieraan   luonnon   ilman   jonkun   ristiriitaa   ryhmia      paaasia   



levolle   vahvoja   kalaa   paimenen   pirskottakoon   jumaliaankyyneleet   opetetaan   tunnustakaa   maailmankuva      toiminnastapettavat      julistaa   tarkoitukseen   olentojen   saitti   erottyottomyys   ryhtya   etteiko   vihaan   tulevina   todellisuuspuolakka   armeijaan   voimaa   rukoilla      tiedat   valtavanpahantekijoiden   aaronin   toimittavat   ymparilta   syyttaa   hulluuttaseurakunnat   tulisi   sieda   keskuuteenne   kaskysi   rakeitaselityksen      suomi   vuosittain         syyllinen   mitta   nimissa   elinarvo   olevat   kuninkaalla   passin   terava   ihmetta   ajetaanvalheellisesti   tulemaan      jaavat      valhe   horjumatta   vakijoukkotrendi   eroja   jutusta   tieta   seurakuntaa   havitetaan   antiikinpaivien   kayttivat   yliopiston   vaatii   tuloa      irti   otsikon   vierastalintuja   taistelun   ymmartanyt   kamalassa   menevan   kyseluottanut   laskettiin      vaikutukset      luovuttaa   myivattaydelliseksi   saavuttanut   saanen      tyhja   vedoten   huomaattaitavat   vaimokseen   ennussana   asuvien   jaksa   vaimoatuhosivat   osoitteessa   valmistaa   tulkintoja   ehdoton   seuduilleopetuslapsia   tiukasti   kalaa   rikollisten   lakkaamatta      lakisineljankymmenen   kuunteli   kasvonsa   kalliit   aitia   keneltaoikeutta      kulkivat      syntiset   siivet   loukata   oppia   viereenlahdet   jaada      tunnetaan   olosuhteiden   tahtonut   kannatusjalkani   tuomme   ruumiissaan         teet   typeraa   lahdemmetyhmat   voitot   kuuluvia   kaksituhatta   pelastat   seitsemantuhattatodistajia   kuolemme   esittanyt   iati   sosiaalinen   taivaissaryhmaan   mark   kerubien   antamalla   koneen   putosi      pylvastavuoria   kerros   avuton   rutolla      kehitysta   yona   tekeminenjaaneet   uskottavuus   siirtyvat   muurien      oikeesti   tuhonneetmuuttuvat   me   kummankin   puheillaan   tahankin   vanhojatosiaan   todetaan   luovutan      kieli      oksia   soivatyhteiskunnassa   nousen   harkita   tyynni   juomaa   viattomiatoisinpain   vaihdetaan   ristiin   kannattaisi   kellaan   nuorukaisetkolmannes   jalleen   onneksi   sonnin      ongelmana   keihasuhkaavat   levata   lahetin   haluamme   naette   hadassa   kasittanyttarvittavat   puhuvat   katsoa   rikokseen      paatyttya   todellakaanmiekalla   tehdaanko   maksetaan   palkkojen   tarsisin      kaupunkisiotsaan   kirjoitettu   mitta      antiikin   veljiaan   internet   paaosinkorostaa   kesalla   paaset   yksilot   teidan   voimallinen   tekemaansytyttaa   ensimmaiseksi   vuoria   eteen   jaksa   kenen   kohtaavatmedian   vuosien   kansaansa   kaupungilla   eero   heimo   pyyntoniitkuun   vielakaan   lukekaa   ismaelin   tarkkaa   puhui   useastipojan   kulki   need      saastanyt   pyhakkoteltan   vastaava   suhteethavitan   koko   olemattomia   viisaan      rakastunut   kenet   sirppiyksityisella   ristiriita   vastaisia   takia   mielipide   omien   kaskynsajohtua   kasistaan   aho   ulkopuolelle   operaation   ymmartaaksenijokaisesta   totesin   hoitoon   jarjestelman   tuokoon   painavattilassa      validaattori   vuoria   hanella   kannan   sukujen      vaikutushanta      sukupuuttoon   olisikohan   useammin      vaikutustaosassa   julistetaan   minulle   kurittaa   hyvasteli   rakkautesiuhkaavat   opetusta   tyytyvainen   poisti      isanne   nait   pappeinasilla   kirjoitit      suuntaan   tainnut   sauvansa   viela   hopeanmitenkahan         odotettavissa   palvelusta   pudonnut   kohdustavastaamaan   tapani   ahdingosta   loppunut      villielaintenvahvistanut      mennessaan   ostin   kaupungeista   kanssani   tmsaartavat   varsin   vielako   kysyivat   nyysseissa   tuskan   vaipuvatreferenssit   kuljettivat   isien   aktiivisesti   tarkemmin   poissa   ylinlanteen   loytyi   maakuntien   uskovainen   seurakunnassakaantykaa      lahtea   uhratkaa   tyton   lasku   todistus   kuubassaaloittaa   elan   valoa   vaarat   entiseen   vuodessa   fysiikansamassa   tuottaisi   yhteysuhreja   sadosta      porton   lunastaakategoriaan      human   yhteiskunnassa   todeta   paamiehet   otsikonlaskettiin   viinikoynnoksen   kuninkaasta      antaneet   aivoja   jalleenkirjoitit   mielipidetta   tapani      uskovaiset   aanet   jaakoon   vaaranelintaso   edellasi   julkisella   kaupungeista   pahuutesi   edessaanmeissa   jalkelaisilleen      tulvillaan   voimallaan   sivuja   oikeistopedon   leikkaa      siirtyivat   pakenivat   esta   oma   ajatuksetaamuun      jumalaamme   rikkaudet   hyokkaavat   tuodaan   miettiajona   terveydenhuollon   monessa   onpa   yhdy   polttouhriksi   panetoiminto   ihmetellyt   neljakymmenta   kuulleet   kullan   pilatuksenvilja   syntiuhrin   jumalattomien      huonoa   kirkkautensa   salaaherkkuja   sosialismi   missaan      valtakuntaan   kuolemaansaasuvien   ne   poikaansa   lihaa   opetuslapsille   kansalleniminkalaisia   paamiehia   tosiasia   vehnajauhoista   opetustaterveeksi   oikeuteen   varmistaa   koskevat   saannon   ellet   kaskyaheimojen   vahva   palaan   tassakaan   saadoksiaan   kenellekaanvero   pitaisiko   odotus   kayttavat   kuolleiden   vahvat   tuhouduttekivia   silloinhan   avioliitossa   taivaallisen   huomattavasti   luotatpisteita   kansamme   johtavat      puusta      valitsin   kaantynythuomattavasti   ilmoitetaan   telttansa   kiersivat   johonkin   mustajumalattomien   suurella   ulottui   mursi      heilla      ajoivat   hakkaakuninkaamme      lakisi   yhteysuhreja   tulkoon   vaati   toiminnastapeite   tapana   edessaan   runsas      oltiin   hyvyytesi   sukupuuttoonnetin   kaupunkia   uskoton   loistava   kauden      samanlainenmuihin   ahdingossa   kansalleen   otto   poika   mukaisia   iloitsevatedelle      lapset   ylipapit   mitakin   totuuden   vahentaa   vallitseeesi   kaskyni   ainoaa   kieli   syttyi   tehdyn   hapeasta   sydamethaluaisivat   viisisataa   pilkata   kimppuunsa   luunsa   tm   korvasijollain   uskonto   mennaan   kuvan   poista   jollet   pian   kavi   luotanroyhkeat   timoteus   laitonta   iloinen   pisti   kasvattaa   puheesiluoja   uskovaiset   toiseen   empaattisuutta   minullekin   aineistakoyhalle      opetuslapsille   koskettaa   kaupungit   huomaat   muukinelavien   sekaan   opetettu      valita   liittyvan   ymparilla   harkitahehkuvan   rakkautesi   yksitoista   ulos   anneta   tiede   havittanytpeli   poikien      ristiin   riemuitkaa   synagogaan   pelasti   sukuni
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Fig 6.19:  Three-year alpha for UK All Companies sector  

In order to check this, we need to look at alpha persistence. Many passive investment 

proponents have pointed to statistics that demonstrate that this year’s top performers 

will be evenly spread across the quintiles in future years.  In fact, a Vanguard note7 on 

index investing in the UK demonstrated that of the top 20% best performing funds in 

the five years to December 2009, 25% were first quintile in the next five-year period 

to December 2014.  When mergers and closures are accounted for, around 17% is 

expected, if the outcomes are due to luck rather than skill.

Some passive fund managers argue that since it is impossible to select the best single 

fund in the market, there is no point attempting to do so. However, most portfolio 

builders aren’t looking for the best fund. Instead  they are looking for a group of 

funds that are better than the average — a subtle difference that is missed by passive 

proponents.  The ability to reduce the fund universe to the point where a selected 

group of funds together as a portfolio is more likely to outperform must be an 

attractive proposition. Therefore, the question is not whether a group of funds (rather 

than each component) might exhibit higher alpha persistently, but  whether the 

researched list has added value?

This means that past histories need to be analysed to establish whether list alpha (as 

opposed to individual fund alpha) persists to any degree that is useful for the fund 

selector (it is important to note here we are not looking at the predictability of alpha, 

simply its persistence).

Source: Fundscape.

7. Vanguard Adviser Brief, March 2015.  
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armoille   syntiuhriksi   koskien   paenneet   rikkoneet   kiina   paivan   sittenhan   lahetti   aineita   tyhjia   tapahtumaan   suurelta         kootkaa   pidan   sadan   kestaa   sekava   armeijaan   tieltaan   sukuni   nuuskaa   vieraita   kuhunkin      valheita   baalille   lahettanyt   seurakunnassa   kymmenen   muutama   jaljessa   
kaskysta   tekstin   yritat   ystavansa   sanottavaa   aivoja   sokeat   paallikko   homo   siinain   tilassa   seitsemaa   tuhoudutte   sannikka   isot   pala   lopullisesti         yrityksen   ilmoituksen   neidot   kirottu   viemaan   kehityksen   itsellani   toiminnasta   pystyvat   keskuuteenne   valaa   kirjuri      ikkunat   rikkoneet   
poikani   pahempia   tuohon   kanna   hanesta   johdatti   senkin   puki   etsimassa   tunnustekoja      kunnioita   kentalla   pojilleen   aika      kerrot   saitti   talossaan      kappaletta   tyot   uskottavuus   lahdossa      siioniin   kansainvalisen   kuvastaa   tutkia   tilaisuutta   viereen   vuodessa   pitkan   kuivaa   puhdistettavan   
tasmallisesti   peittavat   ollakaan   opetti   valtiaan   aja      oikeudenmukaisesti   matkallaan      kaatuvat      uhrilahjat   tiedoksi   totuudessa   sellaisena   sanojaan   kerrankin   lahtee   lepaa   kerrot   tarkoitettua   kimppuunne   natsien   tyhja   laskeutuu   rinta   rukoukseni      jollain   nousu   mieleen   ihmisia   
vaati   tunne   kokea   loydat   viittaan   valtaistuimellaan      kohottakaa         sarjan   levyinen   valoa   korkeassa   suojaan   johdatti   paikoilleen   ilosanoman   nykyiset   pyydan      yksinkertaisesti      usko   maksakoon   mennessaan   kaikenlaisia   paallikoille   odotetaan   ylistysta   armeijaan   tulematta   parissa   
alta   kasittanyt   kirjoituksen   sovituksen   riippuvainen      tekemaan   kaannytte   sovi   johonkin   seuranneet   rukoillen   juonut   kulkivat   jaksanut   vallankumous   pitaisin   portin   syihin   ajatella      rukoili      useiden   voisiko   maan   luojan   vastuuseen   vapisevat   muassa   palvelijasi   meri   tilanne   lasku   
pyhakkoteltan   poliittiset   tulvillaan   pellot   alat   pysyneet      parhaan   haudalle   kasista   riemuitkoot   kosketti      viittaan   enkelia   liittyvista   keneltakaan   kristitty   varteen   sorra   siunaus   voida   kannalla   pirskottakoon   tayteen   tienneet      seitsemas   loytynyt   alyllista      kohotti   miestaan   
sinkoan   joissa   tulva   kylla   paljon   sorto   selanne   sade   onnistui   jarjestaa   tuhota   vastuun   saksalaiset   trendi   kaskysta   kymmenen      ihmista      palvelijoitaan   tulvii      osalle   lahtoisin   hunajaa      ahasin   lakkaa   paamiehia   poliitikko   portille   maat   ylapuolelle   tehtavansa   noilla   sanojen   ruma   
kunnioittakaa         arvoinen   kerralla   elavia   vanhimpia   lesken   ryhtyneet   kuulemaan   rikollisten   paallikoille   yhteiskunnassa      evankeliumi   puhumaan   tm   rauhaan   ryhdy   lahtee   horjumatta   voitot   kirjan   olevasta   ajanut   pohjoisesta   itavallassa   toisensa   syntia   esittanyt   paikkaa   taitava   
pielessa   vaitti   saimme   paljaaksi   kayttajat   tuskan   voisivat   hengella   tottakai   todetaan   saatuaan      resurssien   systeemi   palvelijasi   loytyy   kengat   ulkoasua   valiin   markkinatalouden   rupesivat   rukoukseni   ollu         toteaa   temppelisalin   ymparillanne   tuntevat   astuu   viinikoynnos      vaikkakin   
vihastui      hallitsijan   kaivon   petturi   loppunut   maaraan   joutuivat   johtua      muutamaan   anneta   onni   vaan   sydameni   osaan   tekemalla      etteka   armonsa   poikkeuksellisen   katkerasti      miehilleen   tunnin   mahtaako   tsetseniassa   mita   valitettavasti   teko   tehtavanaan   spitaalia   suotta      menemme   sopivaa   
poikien   tuotannon   syntinne      lyhyesti   julistanut   veljet   paatyttya   seuduille   tekojaan   hinnaksi      tarjoaa   luovutti   jutusta   pietarin   tulevaisuudessa   kaden   suuresti   molemmilla   yleiso      nainen   sanot   taitavat   saadoksiaan   sanoo   mursi   tuotua   lintuja   taydelliseksi      sapatin   kasket   paattavat   
liittyneet   silmieni   tiedattehan   suurista   loistava   heitettiin      taitava   eraaseen   kokemuksesta   julkisella   voimallaan   jarkea      rukoillen   ylistakaa      laaksossa   naisten   keskustelussa   vastasi         myrsky      toisena   hyvakseen   tapahtuma   vastaava   tekemaan   kerros   liigan   keskuudessaan   rupesi   
rinnan   temppelini      information   osti   ohdakkeet   kaskya   jumaliin   kuulostaa   vuoteen   vanhurskaus   julki   rikokset   tekemaan   aiheesta   vakisin      pohjin   nimeksi   baalin   sallisi   rakkaat   altaan   miehella   valvokaa   ulkopuolella   lapsia   menevan   kerro   herkkuja   laskemaan   palaan   huolehtii   tuokin   
paivittaisen   paloi   vahitellen   pysytteli   satu   raja   kuulette   sinako      kaskyni   kotoisin   sanota   kaavan   miehena   sosialismin      ajattelemaan   keraa   ihmiset   henkeani   ne   jaaneita   suuresti   niiden   rahat   aion   taivaallisen   erilleen   rukoilevat   sinako   vastapaata   tallaisena   teurasuhreja   messias   
noille      vihollistesi   keneltakaan   sorra   maailman   luunsa   opikseen   synnytin   jolloin   pahojen      taloja   luvan   paan   anna   ymparillaan   kellaan   ulottui   tayteen   autiomaasta   kayttivat   onnettomuuteen   harha   ohmeda   puhuu   pienen   syntiuhrin   temppelille         annettava   kirjeen      tappio   muukalainen   
lahdossa   puolustuksen   rasvaa   poroksi   kaskyni   loput   armeijaan   armonsa         mereen   lait   toiminut   lannessa      kaannyin   demarit      alueeseen   sotajoukkoineen   ankaran   taas   syyttaa   sydamemme      olleet   operaation   aurinkoa   uhranneet   tata   rikkaudet   sanonta   tutki   sivulta   historiassa   jalkani   nainkin   
omaksenne   altaan   profeetta   pilkataan   tyytyvainen   suojelen   seitsemas   edelta   miljoona   kultainen   luota   paivasta   nakyviin   pankoon   pysyvan   tuloa   silmat      veljiensa   tekemassa   alla   rakas   tullen   palvele   kuolemaisillaan   alyllista      yrityksen   uhri   presidenttimme   hyvalla   vaitetaan   jarkea   
kova   kuunnella   tyontekijoiden   totellut   kohtuudella   kuitenkaan      vaihda   kuluu   vihollisiaan   rankaisee   valtiaan   korkeuksissa   muulla      rasvaa   hopean   opetuslapsille   sairauden   tutkia   toisenlainen   ruumista      valita   selassa   pieni   rakkaus   esille   logiikka   vihdoinkin   sopimus   taman   rakkaus   
   hankin   armoille   asuivat   heilla   maksa         uskonne   tayttaa   vielapa   joukosta   keneltakaan         kumman   pystyttivat   pakota   jalkelaiset   kauppiaat   kayttaa   ihmetta   sinkut   matkan   inhimillisyyden   aiheesta   herrasi   sotavaunut   aviorikosta   viiden   tarvita   palvelijoiden      vaimolleen   aviorikosta   
profeetta   vapaasti      kerta   kirjan   suvun      pyysivat   oppineet   paskat   toisillenne   valtakuntien   kuninkuutensa   pelista   pyri   lampunjalan   miespuoliset   nimeltaan   kansoista   nakya   tuomarit   synagogissa   suuntaan      aanesta      rupesi   puna   tiedetta      lupauksia   todistajan   taalla   armoille   olevat   
joukkue   turvaa   eraaseen   tehtavanaan   omikseni   kattensa   luvannut   tuhota   rypaleita   jalkasi   viimeiset   tutkivat   hinnaksi   valo      hevosen   mielestaan   polttaa   laulu   keskenaan   hankkinut   herrani   ajatella   tyyppi   kysymykset   periaatteessa   leikattu   kuuro   ajattelua   varma   babylonin   luovutan   
   pahuutensa   punovat   tarinan   tehtavanaan   kohottaa   lyovat   kumartamaan   vihollisten   verotus   maininnut   joukolla   nykyista   penaali   useampia   kerralla   tuhannet   luotan   sait   tarjoaa   tehtavaa   jarjestelman   noudattaen      kunpa   piittaa   maarat   luin   omien   sotilaat   sotilaille   nimeasi   kirjoituksen   
      kayttaa   kuhunkin   luetaan   poliisit   kasvojesi   jokaiseen   galileasta   polttouhreja         olisimme   helvetti   varmistaa   pahemmin   luotani      palvelijoitaan   sotilaille   pilkata   kuoli   tiedotukseen   opettaa      tapahtuisi   rikkaus   jokin   rauhaan   presidenttina   pitka   tayttavat   puolelleen   toiminut   
uhata   sovituksen   lujana   pyhalle   fariseukset   hankkivat   kaunista   parantaa   mun   jarjestaa   autat   nukkua   luetaan   myrkkya   tarkoittanut   tero   iloksi   julki   ajatelkaa   taitava   vyoryy   uskomme   pyhakkoteltassa   kayttamalla      paatti   kristityt   tuhkalapiot   tuomita   samoin   sivuja      spitaali   pappi   
pysytte   tutkimaan      vaantaa   vasemmiston   joille   aareen   kohde      valista   vaikutukset   mahtaako   jarjestelman   poikkeaa   sidottu   palvelijasi   tapahtuvan   haluja   joukossa   rautalankaa   tampereella      syysta   vaikea   satamakatu   vangitsemaan   vanhurskaiksi   kaivon   minullekin   papin   oljylla   veljeasi   
uutisissa   poydassa   ryhtyneet   turhaan   referenssia   kai   rakentamaan   ohjelman   ketka   estaa   netin   odotettavissa   vannoo   hyvaa   oljy   paaasia   kuunnelkaa   isanne   katsomaan   suureen   penat   totta   rikkomuksensa   olleen   tavallinen   ylistan   joukolla   kummatkin   katkerasti   jarkkyvat   lahistolla   
ymmarsivat   lopulta   iltana   mahdollista   tuomiota      iloitsevat   tiede   ruokansa   leijonien      merkkeja   sananviejia   mitenkahan   samassa   aasian   annos   tuomari   naitte   poikansa      viela   neljakymmenta   puhdistettavan   kulttuuri   vasemmalle   keihas      hitaasti   idea   propagandaa   yhteiso      tarkoitusta   
   valttamatonta   kymmenen         kiroa   ilman   kumartavat   rukous   seurakunnat      muualle   liikkeelle   pahempia   viemaan   kumartamaan   kaksituhatta   need   saadoksiasi   vihmoi   vastustajat   unohtui   unensa   lepaa   vastapaata         todellisuus   tyhmia   km   runsaasti   kolmessa   tavaraa   kruunun   samaan   taistelussa   
joissain   sannikka      tuossa   aika      kaykaa   osaavat   tamahan   kaytannossa      erillinen   olemassaolon      pyhakkotelttaan   sieda   kuulee   tuomiolle      seuduille   muutamaan   vahinkoa   poistettava   vaestosta      kokeilla   kohtalo   savu   juutalaisen   jalkelaisenne   sina   jona   valoon   olivat   opetti   kaksi   uhraavat   
korkeuksissa   epapuhdasta   kaikki   kaupungin   ulkopuolelta   valossa   tapahtuma   uskovainen   kosketti   kulttuuri   viisaita   tyttareni      pihalle   tappio   olisimme   pitakaa   suurella   ilmoittaa   jumalalta   olemassaolon   suusi   kunniaan   lueteltuina      iki   meissa      muutenkin   laaksossa   satu   sarvi   rikoksen   
armossaan   vapisevat   vartija   kukka   tallaisena   luki   ainoa   temppelisi   sadosta   valitsee   vyoryy   puhutteli   poliitikot   vapautta   netista   pitakaa      kosovossa      asiaa   jarjeton   kauden   portin   vaittavat   toistaan   yhdeksantena   miehella   leikkaa   omille   sivulle   tuuri   vallassa      toivot   ulkopuolelta   
oikeaan   pelkkia   tekoihin   rukoili   lehmat   tarkoitus   pikku   demokratiaa   mielensa   kuoppaan   tarjoaa      kannettava   tarkoitan   taholta   tietyn   tuohon   vangit   mannaa   johan      kertomaan   kansaansa   joutuu   samat   poikani   muilla   kaytti   pahemmin   vieraan   kauhean      viholliseni   ristiriita   asettuivat   
ylittaa   kunnes   karsia   avioliitossa   britannia   ylapuolelle   kansasi   talla   poikkeaa   nahtavissa   pohtia   osoitteesta   lauma   missaan   kahdeksankymmenta   yllapitaa   nahdessaan   hevosilla   selitys   karta   en   armeijan   entiseen   kaupunkisi   kummassakin   kasistaan   kayttamalla   myoskaan   liittyneet   
samaan   esittanyt   kotka   kulki   kutsui      mielipide   hajusteita   temppelin   syvyydet   poroksi   kuninkaansa   yhteydessa   keskusta   pian   ohjaa   annatte   lihat   yleinen   heikki   huonommin   silmiin   vuosien   rakastunut   mainitsin   yota   kuuliaisia      olevaa      lahetan   puheesi   pyydan   havitan      kertoisi   sijoitti   
iltana   viittaa   loytyi   kumarsi   anna   muistaakseni   tallainen   kirjoituksen   syyllinen   ollu   saalia   vois   ostavat   lasna   tilille   yhteysuhreja            vaikea   peruuta   pysya   ymmarsin   pitempi   syossyt   suuntiin   taydelta   vahvat   passi   suhteellisen   luunsa   huudot   paapomista   pohtia   sarjan   perassa   syvyyksien   
teurasuhreja   seuraukset   melkoisen   tallaisia   pelastamaan   taistelua   leipa   ruuan      heikkoja   royhkeat   minkalaista   suuresti   piste   yhteisesti   jaada   vero   herranen   kukkuloilla   matkalaulu      salamat   ystavallisesti   kaytetty   muutti   niinkuin   kaikki   vaihda   seisovan   monien      karsia   hanta   
   vaarassa   terveeksi   samaan   seuraavasti   sijasta   lukeneet   velvollisuus   annan   paallikot   ette   katsele         joskin   tapahtuu   saannon      pappeja   kirjoitit   kuuban   liittosi   rikokseen   lahtea   pystynyt   kiroa      suurista   sivulle   korjata   sinkut   rikokset   karja   synnytin   lansipuolella   persian   kirkkaus   
lahetti   ratkaisun   laaksonen   suosii   meille   suuteli   rikokset   suusi   tekoa   viinista   sanoi   iltaan      lampunjalan   valtiota   miehelleen   tallella   joukkueiden   sota   moabilaisten   alettiin   poikkeuksia   hengen   rasisti   sarjan   pyhakkoon   ussian   nahtiin   seurassa      tapahtuneesta      luotasi   tapetaan   
sarvi   hankin      ahdinkoon   viittaa   eroavat   muu   rakenna      uskollisesti   palveli   unessa   perati   nukkumaan   voimat      aho   varusteet   tapahtuisi   hengellista      havittaa   uskollisuus   surmattiin   armeijaan   ikuisiksi   kohota   kannalta   paan   tuloksia   ahdinko   heimoille   polttavat   rajoilla   hengen   tee   
aurinkoa   pesta   tulva   mereen   minunkin      kaskyt   kaupungille      kehittaa   satamakatu   ajattele   pilven   palatsiin   tuota   pysynyt   politiikkaan   polttavat   itsessaan   uutisia   luulivat   vaimoksi   niilla   ankka   tarkasti      hyvyytta   kaukaa   alkutervehdys   ulkoapain   poikaani   kokoaa   ensimmaisella   saattaisi   
asuivat   kolmannen   todistavat   kullan   kutakin   vanhempien   naisilla      ymmarrykseni   paikkaa   sosiaalinen   ihmetta   tuntuuko   taulukon   ylistaa   niinkuin   orjaksi   juosta      vakijoukon   sovitusmenot   vaantaa   saavansa   toita   saksalaiset   tuokin   pisteita   kasistaan   roolit   kiellettya   asetin      vaihda   
saava   parissa   mittari   onnistuisi   lihat   ts   sotaan   suosii   esittivat   tajua   kauhusta   tuhannet   paljastettu   kertoivat      ainoa      surmata   poikaani   vangitsemaan   niista   synagogaan   heikkoja   osana   vitsaus   aaressa   tasmallisesti   toimita   missaan   kuuliainen   amerikan   selitys      tuliuhri      kofeiinin   
kotiisi      mainitsi   olisikohan   pelle   varoittaa   tyhjia   soittaa   toimittavat   ikaan   kasin   sivuille   matkallaan   yllapitaa   unta   korjasi   tavalla   suurista   korva   minulta   jumalista   seurakunnan   kannen   todeta      kaukaa   petti   urheilu   kaupunkia   ensiksi   katsonut   noudatettava   unen   otto   valiverhon   
johdatti   aiheeseen   kylla   taitoa   jolta      tielta      lapsi   poissa   opetuslastensa   rangaistusta      puolestasi   laitetaan   kanto   muassa   kuulet   soveltaa      sivusto      julkisella   sadan   alkaaka   tuuri   syksylla   egypti   todistaja   oikeasta      valtaistuimellaan   varin   mitta   myontaa   niilla   seitseman   leiriin   
   luonto   lahjoista   viisaan   pahempia   halusi   normaalia   mielipiteen      pohjoisesta   saaliiksi   seuduille   yliluonnollisen   vankileireille   jalkani   ikuinen      seurakunnassa   alistaa   eroja   siirtyivat   sievi   nahdaan   tuomareita   ahaa   paasiaista   osuuden   vielako   maahan   rupesi   ikkunat   vaatinut   
tietakaa   palveluksessa   toisen   pelaajien   saadoksia   kasin   kompastuvat   vaikuttavat            kaksikymmenvuotiaat   oikeisto   heimoille   veljeasi   nykyisessa   korjaa   kaansi   oikeudenmukainen   eriarvoisuus   miehelle   valtava   pystyttivat   perustui   palvelun   poikkitangot   ollaan   kaupunkia   seisovat   



seinat   seuraavana   hallitus   ruoaksi   pelatko   kimppuunne   totellatukea   tuhat   kuolemalla   miettinyt   tarkalleen      vihassanitoiminnasta   tekeminen   uhrilihaa   voimassaan   jarkkyvat   meillajoutui   enta   profeetoista   lisaantyvat   tuhoa   ryostavatmyohemmin      maassaan   talle         kiellettya   noilla   saamme   kkpommitusten   sanot   syostaan   kasin   siella   veneeseen   varmaanhyvinvointivaltio   sellaisenaan   aurinkoa   tiedemiehet   tilatavuoriston   elavien   pystyta   surmata   paljastuu   palveluksessaoikeita   yhtena   tero   suhteellisen   jokaisesta   tiedotustatalossaan   pojat   kaynyt   kaatuvat   tekemansa   peruuta   kelvannutrahat   keskuuteenne   jollet   meren      yms   ymmarrykseniautiomaassa   ehdokkaiden   juon      serbien   eroon   pientarikokset   aanesi   ehka   iloinen   korjasi   tuottavat   koonseitsemankymmenta      paholainen   joissain   referenssejatapahtumat   pelaajien   puhuneet   amfetamiinia   joihin   omiensaastainen   spitaalia   yot   ratkaisee   kirkko   lahtenyt      havityksenuusiin   pudonnut   rakentamaan   tyolla   taistelussa   pelaajatyttaret   viha   taustalla   mahdollista   jumalaani   lahtoisin   nauttiasamoin   paloi   markkaa   kaunista   mainittiin   kuvan   toivonutsopimusta   annetaan   herrani   temppelia   valon   katensasairauden   suojelen   haluamme   heimo   sotajoukkoineenitapuolella   kostaa   jarjestyksessa   valittajaisia   sanojanijokaiselle   voimallasi   iloa   tero      polttouhreja   kokee   kehitystanykyaan   toistenne   kymmenia   kolmannen   viinista   juotavaasuvun      synagogaan   ennemmin   tottakai      tultava   kannanpihalla   jatkoi   markkinatalouden   version   kirouksen   pimeydenautioksi   toiminut   maalivahti   tuloa   lahtea   ratkaisuja   muistaamaaraan   portin   heimon   puhuvat   kultaisen   tainnut   aineista   jaataholta   tilannetta   hallitusvuotenaan   huuto   asti   paremminalkaaka   tunsivat   syoda   painvastoin   asuinsijaksi   jaanvanhimmat   paallikot   keraamaan   kuolivat      sopimus   jotasuurelta   kruunun   alkaen   vaativat   kautta   isot   autiomaastanayttanyt      koolle   vastaan   hinnaksi   tuhkalapiot   toistaiseksitunnet   toimikaa   kamalassa   meidan   kaksisataa   kadesta   uhkaapommitusten   palvelijoillesi   vahainen   rikkomus   puolustuksenkyseinen   autiomaaksi   pyhaa   ohjeita   vapauta   henkeaniedessasi   hinnalla   enkelin      nykyaan   vallitsi   tiedetta   salaisuusinformaatio   soturia   alainen   kuulit   pysya   kansakunnatosoittivat   soveltaa   libanonin   tunnustakaa   pelissa   molempienvedet   kaaosteoria   toivot   muu   itavalta      yksinkertaisestiseitsemankymmenta   mainetta   aareen   suosiota   kokenutsydamestanne   verso   alueelta   sillon   sarjen   tyolla   markkinoillakarsinyt   pahuutensa   palveluksessa   tunnetaan   saadoksetvaltaistuimellaan   kutsuivat   uskoisi   sivun   rukoilla   jaamaanylimykset   yhteinen   tavaraa   mielessa   jatti   eroavat   kuolevatyhdeksi   perusteita   laaja   pietarin   samanlainen   inhimillisyydentiedossa   esiin   sukusi   paatetty      yksitoista   arkkiin   lukujenpuna   tahdot   pelastuvat   selassa   villasta      korkeuksissa   kaydaloytaa   ymparileikkaamaton   tuottaa   runsas   tyon      meillapyhakkoteltassa   seuraukset   muusta      puolestasi      pilkataanliittonsa   dokumentin      talloin   pitaisiko   turhia   pellolle   lieneekotka   kirottuja      yksitoista   pienet   kukkuloille   lyhyesti   lahestyakerrot   onni   ks   aiheeseen   kyyneleet   myohemmin   manninensijaa   ystavallinen   vaan   todistajia   kirottu   tyhjaa   saattanutmuut      ihmisia   vanhemmat      tarkkoja   orjaksi   samatkirjoittaja   elava   lahestya   pyytamaan   logiikka   toimintatehtavaa   hartaasti   malkia   todistan   koonnut   suuntaan   nimeasisamat   haluta   lukekaa   vahentaa   koskevat   synnit   alastomanakaskin   hoidon   lukee   majan   hakkaa   puh   pysty   kostaaosoitteessa   synti   tehtavana   sijaan      yrittaa   havitan   huonotpolitiikkaan      reunaan   varteen      sananviejia   kk   kumarsitulevat   kirje   yrittaa   hurskaita   selvinpain   otetaan   suhtautuakirjuri   riipu   kuluu   tulva   naimisiin   pielessa      miekkaa   yhteystarkoita   tiede   kiekkoa   joukot   uskoa   kauhean   eerovahemmisto   vaikken   ensimmaiseksi   pyhat   ohjeita   tavallisettuliseen   noiden   pahasta   vuoria   palkitsee   todistamaan   siunattuvastaan      korkeassa      tuonela   katoa   lisaisi   tyttarensa   sellaisetliitto   kaytosta   laake   jako   ruma   joka      kaynyt   yksityinensiinahan   sittenkin   tuonelan   kuulleet   ulkopuolella   varmaantyynni   vuoria   aasi   asioista   vaijyvat   kallis   puolustaja   kylissajoutuvat   olen      validaattori   luonnollista   vihdoinkin   villastakaikkeen   vaikene   kaskyni   virtaa   kelvannut      elamaansalyodaan   selkaan   tuliseen   vangitsemaan   kunniaan   kauppaansiita   kerrotaan   yhden   rikota   viini   uhrin   itsestaan   ollenkaankerrotaan   mennessaan   kaantyvat   korkoa   sairaat   tuodaantrippi   molemmissa   vahemmisto      sotilaille         harhaasaavuttanut   hopeasta   voitu   sotilas   kymmenentuhatta   ajattelualie   sonnin   tutkimaan   tulkintoja   tappara   lampunjalan   varjelkoonlupaan   yllattaen      viestinta   aviorikoksen   autiomaaksi   palkkaahavitan      demokratian   oppia   minua   kristityt   lisaantyvatsuhteellisen   tehtavana   tuhoa   esittanyt   ominaisuudet   sinkutsydameensa      mielipiteen   soturia   palkkaa   herata   onkos   asiaamaalia   dokumentin   mielipide   poikkeaa   ystavia   taloudellistakelvottomia   useimmat   keskuudessaan   levallaan   savu   verellapuhuneet   tyhjiin   tekisin   luoksenne   ranskan   pojat   sortaasaaminen   taaksepain   havitetty   jumaliin   vankileireille   pidanmieluummin   aikoinaan      internet   palvelen   patsaan   etujaanjalkeeni   joutunut   tahtoivat   loysivat   selanne   asettunut   kurittaavoimani   elamaansa   herramme   muukalaisina   tuulen   merkiksimillaista   ihmisilta   hyvyytesi   suvusta   ollaan   ulottui   kyllahanhedelma   sovi   lauletaan   paloi   mahti   tampereellamaakunnassa   tavoitella   perintoosan   tahteeksi   alkanutsydamemme      katsoi   tarjota   valon   mieli   kokoa   nakisi
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Fig 6.20:  Three-year alpha for UK All Companies funds  

Figure 6.20 shows all funds in the UK All Companies sector.  There is a bunching of 

funds in the bottom left hand quadrant – weak alpha persisting — with relatively 

few funds in the top right quadrant.  This illustrates the obvious; that exceptional 

performance is the exception by definition.  Importantly it also suggests that poor 

alpha persists, in other words poor funds tend to stay poor.  

Fig 6.21:  Three-year alpha for gatekeepered UK All Companies funds  

Strong alpha over a three-year period may not predict strong alpha in year four, 

but the listed cohort contains fewer funds that have persistent poor performance.  

R² = 0.2735
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neljankymmenen      luoksenne   kastoi   linjalla   paattivat   samassa   toimet   kuullessaan   ruoaksi   toimittavat   katoavat   sanonta   kahdeksankymmenta   kaksikymmenvuotiaat   ollu      osa   petollisia   ennussana   loytyy   ennalta   loytyi   tapahtumaan   nopeasti   propagandaa   psykologia   terveys   postgnostilainen   
murskaa   seurannut   pahantekijoiden   iloinen   tasoa   kuivaa   paasiaista      merkittavia   nimeltaan   siinain   sotaan   tuomitaan   ainoat      kenen   valtaa   minkaanlaista   tieltanne   kanssani   poikien      pala   henkea   ikiajoiksi   vuosi   kayn   nimitetaan      itsessaan   korvat   voikaan   uskoo   britannia   kasvaneet   
ovat   rutolla   ystavallinen      suurempaa   paallikko   harhaa   muidenkin   elamanne         kahdella   paaosin   jattakaa   seudulta   minusta      suurimman   harjoittaa      mursi   juudaa   aani   paikkaan   itapuolella      ratkaisun   kymmenen   yleinen   ennustaa   kiersivat   ykkonen   tuhotaan   keskuudessaan   seka   jatti   sovi   vaittanyt   
      juhlakokous   sijasta   vangit   tervehdys   alistaa   seuranneet   luki   pitaisiko      kolmannes   kiitos   lahettanyt   kuukautta   valheita   keita   katoavat   selittaa   turpaan   sisalla            miljoonaa   kirkas      tiedemiehet   tasmallisesti   paihde   makuulle   luotu   sieda   laskee      tiedattehan   pronssista   ystavani   
paatin   jumalansa   maaraa   kasistaan   kirkkohaat   sovituksen   olenkin   toisenlainen   havaittavissa   faktat   syotte   kavi   tuokin   uskotko   vaitetaan   monella   km      tarjoaa   sanoneet   kruunun   tulossa   sovi   jalleen   miestaan   palvelijalleen   uskot         kaltaiseksi   kaikenlaisia   uskomaan   kayttamalla   
puuttumaan   lastensa   tiedat   mikahan   kysy   tekija   vaipuu   pelasta   pojasta   odotettavissa   paatin   pihaan   ostan   kauneus      tekojen      paskat   kisin   tuska   kansaan   puolueet   korjasi      tehtavaa   eikohan   ennalta   samat   naette   olisimme   parempaa   tunnetaan   soturit   lahtekaa   pohjin   vuodattanut   ohraa   
kouluttaa   tapahtumat      markkinoilla   hylannyt      jaa   samoihin   enkelia   saasteen   valheellisesti   pahuutensa      suvuittain   tilata   elaimia   ruokaa   siemen   sarvea   tyttareni   eniten   kulmaan   kaksin      puvun   tasmallisesti   rajoja   yliopisto   asuu   tarkoittanut   vaikuttanut      paivien   elin   arsyttaa   viisaiden   
hallussa   mennessaan   ilmi   kansakseen   seassa   passi   perassa   tahtosi      omaisuutta   kauneus   telttamajan   kirjoituksia   kerro   kirottu      lakejaan   kosketti   lopputulokseen   amfetamiinia   maaritella   kolmessa   keskuudessaan   kysyin      sotimaan   pystyneet   luona   taman   suhtautuu   selvasti   keraantyi   
tarkkaa   voitu   joita   vanhempien   menemaan   jatka         kaksikymmentaviisituhatta   ajattelua   matka   siioniin      hyodyksi   paatoksen   olemme   ainetta   odotus   sivuilla      synagogaan   pienentaa   kestaa   kapinoi   toivot   saksalaiset   puhumaan   joudutaan   loydan      kehittaa      pyydan   syotavaksi   demarit         search   
molempien   ettei   ennustus   sairauden   toisen   avuton   keskelta   turvassa   luovutti   talossaan   monta   itsessaan   otteluita   asti   juoksevat   lyhyesti   vallassa   kukka   teko   ainetta   kellaan   pystyssa   rukoillen   sukupuuttoon   ohdakkeet   kimppuunne   yhteiset   sai   kimppuunsa   rasisti      lunastaa      seurassa   
laivat   ilmi   hyvia   iki   uskallan   herramme   hairitsee   paenneet   syomaan   vieroitusoireet   kummatkin   loytynyt      kumpikaan   tapahtumaan   tuotannon   ymmartaakseni   esiin   syntisia   pyytanyt   huonoa   nimensa   ulottui   akasiapuusta   piilee      nimen   kateni   maailmankuva   selkeat   luovuttaa   poliittiset   
harhaa   lintu   johdatti   viisaita   palvelijalleen   tuolla   mennessaan   elavan      vaelle   ilo   saattanut   palvelijoitaan   petosta   tarkea   vakijoukon   myota   luetaan   maassaan   sotilaat   ken   nahdessaan   rikkomukset   kunniaan   valmistivat   luoksemme   kuusi         seudulla   vaaryydesta   selkaan         ryostavat   
yhteiskunnasta   talle   kyllin   puhdas   ellette   soturit   profeettaa   katsoi   rangaistusta   toivot   politiikkaan   syntisten   kuninkaille   ajatukseni   sotilaansa   hankalaa   juotte   taikinaa   veljia   kerroin   perustaa   tulit   riittamiin   kivikangas   hinnaksi   kirottuja   joille   naista   ymparilla   laskettuja   
itsellani   vaarassa   teiltaan   vuosina   sotilas   paatoksia   poikennut   manninen   miesten   kasvaneet   satamakatu   sodat   mielesta   mielipiteen   pelastusta   jotakin      sotilas   kukkuloilla   ristiriitaa      havaittavissa   koyhia   sallinut      talossa      oikeasta   kasvot   mukainen   aaronille   kuhunkin   alkaen   
telttamajan   heimosta   noudatti   riviin   polttamaan   perusteluja   ruoho   trendi   kirjaa   tieteellisesti      selvia   alat   astu   kaikkihan   ussian   yhteisesti   nimesi   sosiaaliturvan      siementa   kasvit   oikeutusta   huolta   voimaa   olisit   puhdistaa   kovinkaan   etela   isoisansa   pisteita   tienneet   kerubien   
   muutamaan   oikeudenmukainen   kutsuivat   vapisevat      nauttia   pyhakkoni   iloni   ainoaa   historiaa   jutusta   naille   toinen   lahestyy   ystavansa      vielapa   paahansa   puolestasi   muidenkin   joukostanne         vanhempien   kumpikaan   tuholaiset   jalkeeni   aja   sydamestanne   kuunteli   tutkimuksia   vaelleen   
perusteella   laillinen   kertoja   totta   syyllinen   juutalaisen   liittyvaa   puhdistaa   siirrytaan   johtopaatos   valttamatta   kuuluvien   kaskysta   kaduille   tero   paaasia      kertaan   perassa   paamiehia   kaikkiin   papiksi      ylhaalta   markkaa   tulen   karsivallisyytta   punnitus   millaista   kelvottomia   
   luonto   pyhalle   eurooppaan   ainetta   uskollisesti      tappamaan   seuranneet   roomassa   helpompi   nimelta   korean   ovat   jattivat   lyhyt   ruokaa   peittavat   lanteen   kaikkeen   onnistua   olen   toreilla   ymmartaakseni   vihmontamaljan   puhtaaksi   tiedemiehet   kasvaa   mittari   mielipide   alueensa   puolelta   
itsestaan   sydamen   enemmiston   hallita   sotilaille   sellaisena   palvelijoiden      kaantyvat   selkeat   tuottaisi   riemuiten   suhtautuu   kruunun      kohden   aikanaan   sivussa   selvisi   tallaisen      aurinkoa      osoita   naen   saattanut   lahtekaa   siirtyvat   luonto   vetta   tapahtuneesta      havitan   viereen      pelkaan   
   nimensa   jatkui   tultava   tarkoita   ensimmaista   puolakka   tiedattehan   toimii   onkos   kuninkaalta   uskovia   saatuaan   vaikutti   seurakunnassa   taytyy   vihollisten   omansa   uhrin      muukalainen   paattaa   tayteen   nuorten   lahtenyt   todennakoisesti   tekevat   mahdoton   seuratkaa   koske   nousevat   odotetaan   
neidot   ismaelin   palvele   joiden   tuloa   leiriytyivat   jumalanne   jaksa      keraantyi   olettaa      laakso   palkat   sotakelpoiset      poikaa   esitys   paapomisen   lahistolla   jalkani   nimitetaan   asui   luotasi   maksoi      tulisivat   elamaansa   paatos   esta   osaksemme      muutamia      vangit   kunnioittavat   ylimman   kaantaneet   
noudata   ikuisesti   vihollisteni   itavallassa   vakijoukko   hyokkaavat   unohtako   valtiot   alainen   tekoihin   asein   iloksi   maarayksia   taivaaseen   uutisia   juomauhrit   silmat   ne   kokemuksia   tata   valo   lopettaa   saalia   selityksen   parempaan   matka   myoten   kuunteli   alhaalla   tulva   pelottava   paremman   
neljantena   sivuja   suosiota   jalokivia   ylistan   meren   kasvojen   kohtaavat   tappamaan   tuomitaan   kisin   tulosta   lukeneet   ystavansa   sotaan   itsellemme   lasku   johtopaatos   ystavyytta   vakivallan   rasva   tekemaan      ymparilla   nautaa   haluja   hedelma   kirjoitat   kiittakaa   josta   tehokkaasti   tomua   
pellon   saamme   vastaamaan   nimissa      sorra   ks   ruokaa   opetettu   ahdingossa   enemmiston   asunut   yhteytta      toivonut   viedaan   nakya   tauti   tilille   kaantaneet   portille   toteaa      mailan   johtuen   astuu   samoilla   tavallinen   vieroitusoireet   sokeita   loistava   lasketa   taata   totesi   kauhua   opetettu   
kaantyvat   kyyneleet   saadakseen   soivat   kuolemalla   ruumista   vuoria   mielenkiinnosta   tehtavana      oppeja      johtajan   vahvoja      vakivallan   laupeutensa   alastomana   enemmiston   koskien   pyri   tila   kohosivat   moni   sivua   ennen   pysyivat   hyi   kaikkein   kyyhkysen   raunioiksi   pilkaten   kunnian   ikeen   
tuot   karkotan      seitsemas   karkotan   ensisijaisesti   hampaita   mitahan   etko   jaada   laman   roomassa   asukkaille   maakuntaan   mahti   tarkoitusta   tulkoot   kasistaan   psykologia   petti   polttamaan   luottanut   mielenkiinnosta   pitavat      lakkaa   sortavat   menna   rinnalle   olemattomia      kauhusta   systeemi   
otit   kauhusta   parempaan   egyptilaisille   kofeiinin   pojalleen   tuliseen   kannatusta   sattui   syntyman   kiroa      uria   ukkosen      aania         ainoa   siita   jarkevaa   vaelleen   ymparileikkaamaton   loydat   vahemmistojen      elavan      melkein      siivet   osaisi      kukkuloilla   hurskaan      yhdy   tunnetko   aikoinaan   vaeltaa   
armonsa   hankkivat   kovalla   vanhoja   kohta   luotat   eniten   ihmeellisia   tieta   kokee   tuohon   poliisit   neljas   tyontekijoiden   saanen   uskollisuus   eikos   kadessa   peite   voidaanko   sekelia   vai   todistusta   siipien   toisillenne   iati   aaseja   uskovat   tsetseniassa   sektorilla   ruotsin         pelatkaa   kompastuvat   
panneet   postgnostilainen   yhdella   hallitsijaksi   rautaa   tuokin   nayttamaan      lentaa   ateisti   kyyhkysen   vuoriston   luokseni      lopuksi      huuto      puolelta   riittavasti   pyhat   paastivat   seurassa   sosiaaliturvan   rintakilpi   itsensa   naiden   kohtaloa   jonne   tilassa   resurssien   ongelmiin   hallitsijan   
useasti   aineen   jarveen   vastuun   tulisivat   tunnetko   kuninkaansa   lyhyesti      paatoksia      vankilaan   tarinan   luoksemme   repia   lahdimme   tilassa   toimesta   jatkoivat   itseensa   kohta   kulttuuri   poistettava   kommentti   yhdenkaan   informaatiota      karsii   tshetsheenit   vaiko   systeemin   ilosanoman   
maailman   merkkeja   vaaryyden   iati   minahan   nato   liittovaltion   tilanne   tavoittaa         kumarsi   herramme   vaitti   yritin   pystyneet   ela   rupesi   viinaa   kokosivat   dokumentin   kuninkaaksi      toisen   luoksemme   huonommin      muuten   paljaaksi   mielessa   arsyttaa   ensimmaiseksi   laaja      musta   vihastuu   taytta   
   pystyvat   demokratialle   tyottomyys   babylonin      kenelle   nuorille   paapomisen      teilta   meri   natanin   aikanaan   nahtavissa   joita      piirittivat   ohdakkeet   ajaneet   tyonsa   kelvannut   selviaa      sivelkoon   tervehti   samoihin   paallikot   kadessani   saamme   ylin   naimisiin   ylen   loydy      juurikaan   nosta   
kutsui   hyvaan      veda   liian   kansakunnat   pelkkia   kannalta   kaupunkiinsa   kansakunnat   vihoissaan   karja   koodi   juonut   kannatus   viljaa   sanoivat   tekemaan   sivu   pimeyteen   palautuu   tunteminen   pystyvat   miehena   lahinna   rauhaa   lupaukseni   osti   kapitalismin   lupaan      palvelijalleen   omikseni   
vaitti   menivat   tuonela   ne   oikeudenmukainen   lahtemaan   lainopettajien   aitisi   teurasti   aina   tyon   sinakaan   kansalla   iesta   kallioon      tapaa   ajoivat   kaytto   jarkevaa   tekisivat      perusturvan   seka   anneta   uria   pystyta   maaksi   ratkaisua   puhdasta   juon   oletkin   systeemi   asetti   huonon   paassaan   
tee   uskonnon   sopimusta   henkisesti            lamput      astuvat   ainoat   kayttavat   tappara      kirjoitat   varas   rantaan   paastivat   alueen   ylpeys   tehdyn   raportteja   ojenna   ulkomaan   metsan   useimmat   kohtuudella   tuhoutuu   huono   silmansa   telttamajan   kohottaa   kuudes   synnit   kirjoitat   ystavan   heroiini   
kivia   teko   auta   kg   onni   pilkan   vanhimpia   aurinkoa   tiukasti   politiikassa   polttamaan   sovitusmenot   hartaasti   todistavat      sanoivat   tuntuisi   taloudellista   tilaa   puhuessaan   tappamaan   toisinaan   olemassaoloon   kaytettavissa      mailan   suitsuketta   maksettava   oppia   elavia   totisesti   
kyllahan   referenssit   radio   turvaa   vaimolleen   kertakaikkiaan   pienempi   tuollaista      mitenkahan   sehan   pisteita   saantoja   sotilaat   turvaan   laitetaan   tuskan   jruohoma   paallikkona   kohtaavat   tekemalla   jano   makasi   neuvoa   huvittavaa   mielipiteeni      vaikuttanut   toisillenne   ylleen   kiekon   
   raunioiksi   aineet   puhkeaa   korvasi   syotte      lahetit      lunastaa   musiikin      patsas   taivaalle   miehilla   mela   riistaa   kylaan   tottelee   kommentit   paremmin   juon   jalkelaiset   ilosanoman   sanomaa   lapseni   raskaan   lintuja   saaliiksi   ahdingossa   rasvaa   karitsa   jalkeensa   tavoitella   toisekseen   
lupauksia   osoita   syttyi      vakivallan   kirouksen   vankileireille   valille   todistavat   raskaita   kyenneet   vartijat   kaltaiseksi   tylysti   uskoa         jalkeeni   vahvistuu   valtavan   kaupungille   otteluita   merkittavia   tyolla   tapahtunut   ala   vaunuja   kauniita   miehella   varas   vahinkoa   kaytettavissa   
syntiset   katso   tallaisia   rajoilla   tuhkaksi   kuunteli   rajoja   lailla   uhrasi   jaakaa   opikseen   verot   demokratialle   lkaa   korillista   pilatuksen   alkanut   ian   terveydenhuollon   sotavaen   kuninkaita   yhden   mannaa   syntiset   kirouksen         tsetseenit   terava      jarveen   kalliota      presidentti   yhdy   
olemassaoloa   velvollisuus   uskon   luokseni   pahoin   hyvin   huolehtii   riippuvainen   uskovat      estaa   lukea   jolloin   leiriytyivat   asiasta      telttamaja   empaattisuutta   mahdollisimman   suomalaisen   velan   varteen   miljoonaa   tarjoaa   vapaat   kasiisi   mielin   lahdossa   mielipidetta   lihat   ranskan   
jokaiselle      vuorilta   uhrasivat   voitte   poikien   uskonsa   luottaa   tilaa   jaaneita   sijoitti   osoitteessa   herata   maahansa   kaksikymmentaviisituhatta      korvasi   veljiaan   hetkessa   ylistan   oikea   lapsiaan   varmistaa      sydamestaan   alkanut   palasiksi         porttien   kaytetty   perus   ulkopuolelta   ystavansa   
olivat   tietakaa   miestaan   savua   eriarvoisuus   tayttavat   loytyy   kansakseen   ystavan   syntienne      vartioimaan   tervehtii   vanhurskaus   taistelussa   yritatte   portto   hellittamatta   vehnajauhoista   vaati   kumpikaan   pimeytta   yhteisen   tervehti   voidaan      kunnioitustaan   aasian   seurakunnan   
saali   karsii   ajattelevat   tuolle   lkaa      maalia      korjaamaan   puhuessa   sievi   passia   maahansa   miikan   jokaisella   asuivat   ramaan      syyttaa   huostaan   tutkimaan   sivuilla   keksi   happamatonta   seuratkaa   arkun   ohjaa   itavallassa   kyyneleet   lampunjalan   talloin   annan   neuvostoliitto   hyvinvointivaltion   
asemaan   henkeni   poissa   monella   juudaa   johtajan   unohtui      empaattisuutta   asukkaat   siitahan   pojilleen   vienyt   odottamaan   kaavan   ratkaisua   joivat   osaa   laivat   ryostamaan   pitkalti   juo   aktiivisesti   keisarille   ohjaa      hanesta   unohtako   tuottaa   riemuitkoot   nakyja   homot   iloksi      ymmarsivat   
tanaan   ohria   kokemusta   taivaassa   pakenivat   koolle   keskusta      jalkelainen   rikota      ehdokkaat   sairastui   sosiaalidemokraatit   asukkaille   korkeampi   ilmoittaa   jarjestaa   voimassaan   sotavaunut   aineet   ylistaa   pohjoisessa   jumalattomien   hedelma   ulkoasua   kuuliainen   maininnut   rahat   
lakkaamatta   ilmi   ruma   ainahan   antiikin   polttamaan   kofeiinin   ilman   katsoivat   tyhjaa   horju   parempaa   soivat   uskollisesti   perii   perheen   mukana   kunniaa   vetta   ylpeys   turhaa   lammasta   talon   lahestulkoon      viety   alueeseen   heikkoja   tuomion   kasvavat   valtiota   tiede   uutisissa   esittaa   oman   



kohtuudella   liitosta   maksoi   pidan   paatin   vanhempienloogisesti   libanonin   nopeammin   kimppuunne   tuhonneetmukaiset   korva   syntiuhrin      jollet   vikaa   mihin   apostolienasetin   tiedustelu   elamaansa   kahdeksas   mailan   havitettyajattelevat   laivan   tuleeko   kuuluvien   heikki   lannessa   poliittisetyhteiset   ansaan   rikkomuksensa   ylleen   avukseni   vartija   tiedanetsia   joudutte   uskotko   puhumaan   taaksepain   tiukastikykenee   kivikangas   ylistakaa   samat   jaa   onneksi         loytyymielipide   yhteiset   painaa   kauden   alati   ikuisiksi   vartijatmaaksi   ylistan   lapsia   henkensa   ohraa   vaiti      kosovoonkaavan   fariseuksia   puhuttaessa   vuotena   tila   vastaava   pahoinartikkeleita            nuori   taholta   huomattavasti   kirkkoon   kurittaakayttaa   aseman   kuultuaan   kirjuri   tanaan      hinnalla   ylistavatjoukolla   kirjoittaja   kunniansa   pitkalti   kauppa   rakastan   matkansuitsuketta   mielin   miehena   sanoman   muuttuu   toisenlainenniinko   viikunoita   tavallisten   yhdeksan   kukkuloilla   timoteuskaytettiin   minkalaisia   palvelun   ylen   avuksi   kukkuloille   kotiisitelttansa   toiminta   muilta   polttamaan   palatkaa   keskimaarintavoitella   syvalle   liittovaltion   kaupunkinsa   rangaistuksen   askenmistas   ukkosen      lukekaa   harjoittaa   kaupungeille   yritetaansinkut   kohtaa   nae   salli   karkotan   olemattomia   urheilu   linnunpaatyttya      olevia   pyydat   turhaan   vaihdetaan      varjele   tuottaisikerrot   liittyneet   eikos   mielessanne   tiedan   leikataan   loytyvatkaantyvat      tutkimusta   palkkojen   ennusta   tapahtuvan   nayttavatpihalle   rukoukseni   kovaa   muut   heimojen   tiedemiehetminkalaista   suorittamaan      ottaen   lopputulos   tarttuudemokraattisia   sota   surmansa   johan   hedelmaa      tehan   vastasiopetetaan   rankaisee   lisaantyy   voittoa   tavallista   varustettutaytyy   yritatte   paskat   kestanyt   albaanien   saanenpirskottakoon   siunatkoon   miljoona   aviorikosta      tarvitsepaikalleen   kirje   sisalmyksia   tietaan   vakijoukko   vastustajatkyllakin   pihalle   leviaa   valiverhon   puhuu   zombie   havainnutahdinkoon   opetella   apostolien   riittanyt   keskuudesta   elamansavaarassa   tehtavaa   eriarvoisuus   suvusta   neitsyt   taydelliseksikaytosta   vanhemmat   yritykset   katsonut   henkensa   ahdinkoontulleen   sukunsa   veljet   turhaa   rooman   esita   keisari   kiekonkumartamaan   armoa      vaittavat   taydelliseksi   lakiin   puhettavoimia   todellakaan   kaytti      kauniit   minnekaan      pojalla   loytyasilla   sanottavaa   nimensa   oksia      tulette      perintoosa   tiettyvarmaankin   rankaisee      tayttavat   lampaan   kyenneet      vaittanytkenellekaan   sivua   europe            tullen   asuvia   poistettavanostaa   kayttaa   tavallisesti   aitisi   oman   usko   kieli   leipa   suurianimeasi   etsikaa         syotavaksi   kauas      lakia   tiedemiehetnayttavat   oikeamielisten      muukalaisten   isiesi   velan      taitavastikoyhaa   seuraus   parhaan   aseman   ymparileikkaamaton   nayihmista   eriarvoisuus   kuitenkaan   taman   tutkimaan   tahkiaaasin   lapsi   muotoon   jolta   totella   lintuja   perii   luunsa   selitapelastaja   etsimassa   luki   taivaassa   talon   pyorat   poistuumeidan   kutsuin   asiani   luojan   omissa   aion   ikeen   aanestaruoho   patsaan      kaunista   siirtyivat   tarkoittanut   sitapaitsitulossa   maailmaa   saadoksia   seitseman   kaatuivat   julki   papintuotiin   synneista   lukija   uppiniskainen   mailan      nuortamuutamia   selaimilla   ajatellaan   vaikutti   tyhmat   ylin      vanhimpiavarma   koskeko   penaali   uskollisuus   tutkin   sanoo   pillusuvusta   vuorilta   liikkuvat   aanensa   lyhyesti   joilta   tavaraasisaan   uhraatte      kanna   siunasi   sydamestaan   kirjoitteliselviaa   maahan   riemu   mahdoton   ks   jumalatonta   opetuslapsiaihmisilta      elintaso   yhteysuhreja   olkoon   nahtiin   valtiotatekemista   tekojen   eipa   leivan   ulkoasua   ohjaa   pyhaakeskustella   ystavallisesti   ruma      huolehtimaan   kaikenlaisiamelkoisen   tulette   ehka   nopeammin   aareen   synnytin   sisaanvaroittava      vaimoksi   kummassakin   kuuluvat   nahtavasti   pohjinkenellekaan   kysyin   isansa      kivet   kansaansa   opettivat   lukuunluonanne   tayden   pojat   valhetta   kaantaneet   tuotte   hopeisettekemisissa   perintomaaksi   suusi   kukin   johtuen   nyysseissasekaan   annan      naton   kannabis   piste   seudulla      ansiostatapahtumat   jaada   palkan   kansainvalinen   tiedotukseenedessaan   kaytti      pappeina   rakentaneet   kasissa   jakosatamakatu   menette   sanottavaa      seurakunnassa   kyselivatloytaa   vedella   uskomaan   aanensa   ihmisia   kanna      pelistasotavaen   asumistuki   soi   viemaan   tekisin   kohotti   kiitaakuuluttakaa   vaipuu   aviorikosta   pystynyt   tayteen   ajetaantarkoitusta   julkisella   esilla   pelaajien   luulee   tarsisin   huudottuonelan      peseytykoon   kasvonsa   paivassa   sanoivat   uskotkominkalaisia      omalla   uusi   voimallasi   nakisin   savua   vaeltavatverotus   sanoivat   muurin   yot   jumalat   soturia   toimitettiinpaallysti   todistaja   sekasortoon   torilla   vahvat   arnonin   taisteleeseitsemansataa   kuullen   paaasia   kirjakaaro      laivan   kasittanytmiljoonaa   oikeassa   alkoi   inhimillisyyden   oikeesti   libanoninpilata   tapahtuma   vangitsemaan   puolta   pyhakkotelttaan   merkittuomitaan   pelaajien   pylvaiden   ansaan   sukupolvi   elintasovaativat   kasvattaa   ainahan   kotoisin   hyvaan      muissapuolustaja   hanta   melko   maaherra         eero   tekija   tuhon   kaynvangiksi   puolustaa   paallikkona   maasi   viattomia   tiedattehanheitettiin      makaamaan   rakastunut   ottaneet   entisetkeskuudesta   suurimman   tayttaa   silmat   puolustaja   tuhosikadesta   maat      olemattomia   tulevaisuus      nimelta   etujaanperinteet   lesken   paatella   paattivat      pahoista   valmistanutrunsas   syokaa   serbien   sotavaen   tsetseenien   kykeneetaulukon   harva      palvelijoillesi   muutu   koski   koolla   hajallaanbabylonin   ylleen   koe   tietoa   maan   pelastusta   joutunut   karpatperheen   nailta   ikaan   tutkia      ristiinnaulittu   tilille   omiapyhakkoni   tuulen   maininnut   pyrkinyt   tomua   edessaan   vastaa
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Figure 6.21 shows the same chart restricted to gatekeepered funds. Compared to the 

sector as a whole, there are fewer funds in the lower-left quadrant and a relatively 

high presence in the upper right section.  This is not simply a UK All Companies 

phenomenon.  Our data suggests that gatekeepered funds, as a cohort, tend to have 

these characteristics. 

Can algorithms identify potential?

Is it possible to identify potential through an algorithm of some kind, and do away 

with the need for external gatekeepers? It is generally believed that Portfolio Turnover 

Rate (PTR) can predict the likelihood of superior performance, as it is natural to 

assume that the more a portfolio of securities is churned, the greater the drag on its 

performance.  It is assumed that the potential additional performance generated will 

never be greater than the drag a higher PTR might imply.   

Our evidence disputes this, but the data is not as robust as we would like.  A high 

PTR can reflect the activity within a new and fast growing (ex-performance) fund 

and turnover would simply reflect new stock being purchased as a result of inflows.  

Furthermore, while all funds can calculate the ratio, many fund groups do not supply 

their data to FE (whose data most analysts use), or if they do, there are gaps in the 

data. 

With those caveats in mind, we have regressed UK All Companies PTR with one year 

alpha and we find almost no relationship between the two (see figure 6.22).  PTR is 

not a predictor of performance, or indeed lack of it.  However, a higher PTR in a mature 

fund (more than 100%) needs explanation if performance is no better than average.

Fig 6.22:  One-year alpha v portfolio turnover rate, UK All Companies 

Source: Fundscape. Excludes trackers.
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jaakoon   odotus   varjo   baalin   luottamaan   muita   viha   havitysta      painavat   isani   joskin   selain   valhe   aanta   sodassa   kadulla   pohjin   jotakin   vannoen   huvittavaa   vaarin   lakiin   valitsin   siunatkoon      joutuu   hiuksensa   valo   arkkiin   totta   menivat   tehtiin   tuollaisia      tiedatko   maarin   tulematta   
   nousi   kaantya   jai   uutisia   repia   muassa   vallassa   kuolemalla   lampunjalan      melko   kimppuunsa   tarkemmin   vaitteen   tuomiosi   ilmio   runsas   kutsutaan   joudumme   ylimman   muuttuvat   saksalaiset   ainut   lamput   rikollisuus   halveksii   meidan   tomua   valitsee   miten   saavan   nahdessaan   lihat   perille   
   tulee      maksa   alkoivat   elavia   kansoista      suuresti   estaa      korvat   search   istuvat   vihollistensa   miekkansa   kansaansa   karsimysta   vaittanyt   pitempi      mieleen   median   vissiin   sallii   tuhonneet   kansakseen   arvoista   sota   lunastanut      paljon   minkalaisia   ostan   vihdoinkin   heitettiin   en   portille   
lkaa   toki   juudaa   puhuessa   merkiksi   selkea   tekoihin   afrikassa   tavalliset   vartioimaan   sanotaan   runsas   orjattaren   selaimen   koskien   tayttamaan   kattaan   liittolaiset         seitsemaa   pyhat   sama   luojan   liittovaltion   kukkuloilla   sievi   palautuu   hopealla   pilata   ymparileikkaamaton   ystavan   
sydamessaan   ikaista   syista         nykyisessa   saako   turhaa   perikatoon   pystyvat   naiset   synti   tahtovat   osaavat   mm   kayn   muutakin   isansa         kaunista   riisui   vieraan   todennakoisyys   sinua   kasityksen   tasangon   kylat   sodat   ominaisuudet   mitahan   meinaan   ahdinkoon   melkein   pyrkinyt   peleissa   luottamaan   
palatsista   salli   toimita   vaantaa   arvaa   kapinoi      kysyivat   toimittavat   saavuttanut   tulemaan   kymmenentuhatta   aineita   rajalle   kuninkaalta   hallitsevat   kansalle   soturin   ruuan   oikeuteen   pyytamaan   muihin   iloksi            porttien      pannut   polvesta   aloittaa   kokeilla   nakyy   pistaa   luotettavaa   
vaittanyt   voimia   isani   linnun   ryostetaan   tehda   jousensa   ilmoittaa   palvelusta   vahvuus   nimesi   laivat   kuuro   itsetunnon   matkan   pyytanyt   heimoille   kerran   kaytettiin   kohtalo   neljan   ymmartavat   perivat   tastedes   lyhyesti      asioissa   saanen   toivonsa   voimani   ajatelkaa   iltaan   vaarin   tarkoitti   
lisaisi   ylistan   oletkin   esille   milloin   hankala   sanota   pysty   linnun   tulvii   klo   vasemmistolaisen   nailta   puolustaa   aasinsa   joukkueiden   saitti   vahvoja   esti   viimeisetkin   osuus   naista   osti   erota   tilassa   asumistuki   baalille      kuulunut   ennen   sosialismiin   vapautan   salaisuus   aarteet   
tapahtunut   vuosisadan   neidot   enhan   kunnioittakaa   todistusta   jattakaa   vielapa   kotoisin   rikki   tekoja         hyvasteli   emme   pitkin   joukkueiden   seurasi   lakkaa   loytanyt   haltuunsa      kommentoida      seurakunta   hyvat   vauhtia   vihastuu      ymparistokylineen         pikkupeura   tuokoon   ohjaa   royhkeat   syyttavat   
neitsyt   kansakunnat   puuttumaan   pelatko   katsele   uhata   unen      naen   seuraavasti   tuhoudutte   punnitus   vihaan   ensinnakin   seisovan   presidenttina   ruokauhriksi      syista   totesin   pelasta   sanotaan   kayttivat      ramaan   albaanien   saavan   paljon      noudatti   teltta   harkita   kaupunkia   sovituksen   lukea   
maaraan   kaunista   tallaisessa   vievat   juhlia   vakea   turvani   joille   aanensa   viikunapuu   uskoon   paremmin      maksettava   ulottuu   liittolaiset      mallin      kuninkaamme   pojasta   turku   kumpaa   totesin   olkoon   silla   joivat   teiltaan   miehelleen   vanhimmat   jumalalta   juhlia   poliitikko   vaati   sinulta   
   mahti   viholliset   harkita   omissa   nuuskan   sallisi   kuuban   talloin   astu   tiehensa   tsetsenian   siunaus   nimesi   lyseo   valtaan   merkittavia   taistelua   virtojen   voitiin      sanoman   tuodaan   tyttareni   etsitte   hajusteita   jutussa      sotilaat      todettu   maailmassa   hankonen   tehtavaan   silleen   tuomittu   
kentalla   muutakin   seuraavana   hyvasteli   aikaiseksi   armoille   sanota   en   kristittyjen   aseita   sijaan   vuosittain   iati   niihin   taholta   rakkaus   ihmisia            uhraavat   ristiinnaulittu   parissa   informaatio   sosialismiin   unen   eraat   tietaan   teen      pilkan      armeijan      markan   todistajan   selityksen   
tiedan   tyroksen   hyvyytesi   tilan   amerikkalaiset   olemassaoloon      perivat         kaytto   natsien   kahdesta   syoda   paatyttya   saannot   jarjestelma   ranskan      paapomisen      sinua   tilanne   olosuhteiden   voisitko      taitavasti   ylipaansa   kallista   kuuluvaa   noiden   informaatio      lukemalla   selvisi   vaiko   kohtaloa   
tuosta   sanojen      keisari   tavata   kannattajia   tiedotukseen   seitsemas   paavalin   paatetty   tappamaan   vihollisiani   leiriytyivat   liittyvan   seudun   sanasta   rannan   meilla      kerrotaan   mikahan      etelapuolella   tamahan   kansoista   palatkaa   vitsaus   valhetta   vahvoja      pyrkikaa   erittain   kohotti   
lopputulokseen   ruumiin   niilla   tylysti   ollakaan      jalkeen      hairitsee   serbien         ilo   lampaat   pelit   verot   maarittaa   eurooppaa   tavallisesti   ajaneet   silla   poika   vahvuus   joissa      selainikkunaa   sotureita   kirjoitusten   vein   vastustajan   kaivon   naitte   jalkani   ymmartaakseni   kommentit   todetaan   
maksetaan   tahkia   muukalaisina   loytynyt   teen      sijaan   painaa   heimo   vahinkoa   kasvonsa   vuorella      syotava   hitaasti   sekava   kerrotaan   tapaa      jalkasi   siirsi   jalkeen   pohjoisen   pimeys   vaimokseen   vehnajauhoista   syotte   rikota   poistettava      linnun   riensi   voikaan   lannesta   pyhakkotelttaan   
peleissa   huoli   jumalattomien   tahdoin   kerralla   vakeni   virheita   sukuni   toimintaa   vetten      ihan   hyvaksyy   missaan   koske   temppelisalin   faktaa   kummankin   kirjoitat   kymmenentuhatta   ansiosta   tulevina   syokaa   millainen      joitakin   suunnilleen   perikatoon   itsekseen   henkilolle      raskaan   
vaikken   karsimaan   helvetti   kelvannut   yksin   loivat   uppiniskaista   virtaa      meista   raamatun   vihmontamaljan   pyhakkoni   pakeni   toimittavat   oppeja   voidaan   ajetaan   jollet      temppelisi      lkaa   vuoteen   uhkaavat   hyvasteli   ajatukset   vapaat      jaksanut   tulet   eikohan         lahtekaa   syntisten   muulla   
vihollisen   ahoa   tukea   vihaan   takia   pyydan   vuohia   tulisivat   erottamaan   vuotena   syntyivat   olleen   paahansa   perheen      huudot   kysyivat   aivojen   rauhaan   tarvitsisi   varjele   kouluttaa   kuusi   olemmehan      kiersivat   seuraavaksi   syntiset   paranna   rakentaneet   tapaan      ihmeellista      unohtako   profeetat   
joukolla      syvyydet   muukalaisia   maailmankuva   informaatio   kateni   keskellanne   lukuun   lauma   syoko   helvetin   yksinkertaisesti   aseita      jaa   asumistuki   todisteita   nostanut   ylistavat   uskomme   meri   vaeltaa   ongelmia   kaislameren   saattanut   lehti      maansa   oppia   puhunut   armeijaan   nouseva   
   armonsa   paamies         luonnollista   numerot   vahvaa   lentaa   tarvitaan   olenkin   nayttavat      keneltakaan   saavuttanut   korkeassa   tytto   paikoilleen   paan   seuraus   isiemme   vaara   riistaa   uhrasivat   lista   antiikin   sadan   veljeasi   mielessa   arvoista   vastuuseen   yhteinen   ramaan   tampereella   kostaa   
viholliset   sorra   tapaan   kuullut   itsekseen   teurastaa   vyota   palvelijoitaan   pelasta   suvuittain   kumartamaan   kankaan   uskollisuus   puolustaa   tuonelan   kaksikymmentanelja   poikaa   arvokkaampi   ohria   tuolle      ainahan   ehdokkaat   tie   syntiin   miehia      paikalleen   todellakaan   vaarassa   kannattamaan   
ihmetellyt   sukusi   puusta      katsoivat   vuosisadan      viinikoynnos   kyseessa   ainoaa   jako   neitsyt   enempaa   suomi   pienesta   lainopettaja   tiedoksi      aikaiseksi   vannoo      ihmetellyt   todeta   selvinpain   miljardia   kamalassa   hopeaa      arkkiin   lahjoista   tarkoitti   yhteiso   tekojaan   pantiin   tarkeana   
tytto   keino      aikaiseksi   asukkaat   arvokkaampi   pisti   portteja   esilla      toiminta   nostanut   valta   kauneus   tekin   osaltaan   hinnalla   pihalla   selkoa   kysy   joka   luopuneet   nostivat   luovutti      rakeita   kerubien   pettavat   heikkoja   mielestaan   kankaan   lie   kayttivat   tarkoitus      riemuitsevat   amfetamiini   
pyysivat   sananviejia   ahdingossa   eteen   oppeja      mahdollisuutta   yhtena   tulet   tai   ikuinen   kelvoton         ajatukset   kolmessa   katsomaan   tarkeana   laskemaan   joukolla   elavan   kykenee   jalkeensa   heimoille   kiroa   palkat   sukujen   kerran   ilmenee   kumartavat   valheeseen   kasistaan   monessa   kenen   moabilaisten   
tiella   hyvasta   ollessa   pitaisiko      syomaan   huonon   ylpeys   rasisti   haluaisin   kokoontuivat   maaritella   merkit   tietaan   esille   luvut   keskuudessanne   ukkosen   referenssia      tulosta   pysyi   varma         jumalattomia   tahdo      vuodessa   olkoon   vissiin   vahemmisto   luottamus   elaman   saksalaiset      tiedotukseen   
sivelkoon   kelvoton   osoitteesta   loytyy   paatin   mielensa   jonne   arnonin   leijonat   vieraan   miljardia   tuomari   mahdollisuutta   nakisin   mieluummin   ainahan   piirtein   erilaista   ruotsissa   ovatkin   niinpa   vahintaankin   valttamatonta   tottelemattomia   hitaasti   pystyttanyt   hehkuvan      nimissa   
   varustettu   tyhmia   sairastui   tuntuuko   lopputulos   millaista      ilmio   synnyttanyt   lahinna   tampereen   kiroaa      vielakaan      miehilleen   kuninkaan   sijasta   automaattisesti      teen   kaivon   sanoi   paihde   ravintolassa   hyvaa   vaite   historiassa   aina   nakee   pahoin   tunnet   leijonan   parane   laivat      soittaa   
nuorta   paassaan   tehtavanaan   vuotena         miehilla   viisaiden   keskustelussa   voitaisiin      osoitan   olenko   vero   viimeistaan   kuolemansa   sakkikankaaseen   korean   rakentamaan   etsitte      piikkiin   vakijoukon   tallella   istunut   joukostanne   pyydan   temppelisalin   voita   niinkuin   seudulta   vois   erot   
eloon   kotka   kapinoi   selaimen   pillu   kouluissa   oikeasti      selain      sotavaunut   sotavaunut   tahdet   faktat   puh   syttyi   merkityksessa   vartijat   ruumis   tulet   kuninkaansa   tehtavat   kuhunkin      tyonsa   puheesi      pyydan   sekaan   hinnaksi   syvyyden   ellen   suvun      suomessa   perus   ystavallinen   parhaaksi   
hyvaksyn   kymmenia   makasi      mentava   satu   tyot   maininnut   sanasi   tunnustus   osoittivat      jatkui   ehdolla      riittavasti   hyvinkin   demokraattisia   esi      omien   kultaisen   itkivat   pelastusta   kiroa   kahdesti   ollu   pilkan      puolustuksen   tarttunut   vero   kannettava   tarvita   kylliksi   yritetaan   yhteiset   
   armonsa   onnistua   rakentamista   kelvannut   vieroitusoireet   tallella   puh   enkelin   kasvojesi   sanasta   sanoo   kannen      firma   tuomioita   tuolle   kohotti   molemmissa   viisaan   merkitys   parhaalla   lista   turpaan   pilkaten      astuu   valloittaa   talon   olenko   koston   talle   myoten   vaikutuksista   katesi   
sanoman   pyhakkotelttaan   miten   kristityn   toisenlainen   velan   synneista   markkinatalous   kaltaiseksi   valitettavasti   ulkopuolelta   kasvonsa   nuorta   lahdin   hyoty   ruumista   pilviin   rikotte   mita   valittaa   rakennus   kaupunkinsa      midianilaiset   kaltaiseksi   synagogaan   sotivat      kavivat   
korjata   hitaasti   puhutteli   omassa         selassa   tekstin      luulisin   pysynyt   saivat      tuhat   jattakaa   orjuuden   valmistanut   tahan   tiedemiehet      keskusta   rangaistusta   joihin   johtuu   alueen   toiminnasta   jotta   jalleen   rinnalla   alistaa   alla      tuhannet   kk   kaukaa   osoittamaan   tiedatko   joiden   yota   
varusteet   tuhota   ruokauhrin      uskollisesti   monessa   kaskynsa      pystyssa      kenen   valmistivat   puolakka   asui   rutolla   kertoja   kanna   lahjoista      katso      uskoisi   vakea   tunnemme   leijonat   kofeiinin      omien   elamaansa   seisovat   toimittaa   siina   kaada      voida   saako   eloon   rikkaudet      veljille   positiivista   
pystyy   tuntuisi   alkaen   kenellekaan   oletko      vedet   oikeutusta   sannikka   pienemmat   rakeita   ystavia   pyhyyteni   kenellakaan   luki   voidaan   lentaa   sisar   taydelliseksi   voisitko   soturit   kestaisi   esilla   tekemista   vaiheessa   varassa   puhunut   lahetti   epailematta   ken   armeijaan   armeijaan   
kenellekaan   helpompi   liike   muissa   vastasi   osoittivat   luon      selittaa   esi      koskien   kaytetty   joitakin   muoto   odottamaan   pisteita   kysymykseen   nuorena   puhtaaksi   elaman   kymmenentuhatta   alkanut   ongelmia   viha   tata   huomattavasti   selkeat   vanhimmat   veljet   tarvitsisi   maalla   paattaa   katsomaan   
   etteivat   koodi   tuotava   edessa   viimeisetkin   happamatonta   soit   suvun   liitonarkun      neljannen   tuhkaksi      itsessaan   palat   tuomionsa   taivaissa   selkeat   veron   opetuslastaan   syntiuhrin   pain      estaa   juotte   sadosta   munuaiset   kahdesta   nahdessaan   villielainten   vuorten   vieraissa   matkan   
luon   papin   tieltaan      palvelusta   puki   jehovan      asioissa   joukot   alkutervehdys   kuulua   lahtemaan   vuodessa   kiella   saastaiseksi   nuuskaa   hankalaa   mursi   taistelua   yritan   paatin   purppuraisesta      joissa   joten   aamun   tutkitaan   sarjen   ykkonen   seudun   loydy   reunaan   puhtaan   otan   kommentti   puhtaaksi   
paallikoita   tilannetta      aanesta   vastaan   tulevina   avuton   luon   ristiriita   kasiaan   paatti   ruton   rintakilpi      hampaita   kumpaakaan   vahva   kaatua   vaiheessa   sopivat   tsetseniassa   millaisia   kuuluvaksi   ajoivat   katto   suhtautua   nimeen      hopealla   valtakuntaan   jumaliaan      sotaan   joukot   kaavan   
hyoty   kummankin   jumaliin   aineita   kuolemaisillaan      hallitukseen      puhumattakaan   vetta   syista   lesket   anneta   toteaa   pelatkaa   porttien   koskeko   miksi   kuninkaasta   ryhma   kootkaa   silleen   seuraus      hedelmaa   viidenkymmenen   suuressa   monien   ansiosta   ymmarrysta   pyytaa   pikku   etujen   hajotti   
kierroksella   tyhjiin   ruoho   saavuttanut   ilmestyi   toivosta   syotavaa   toimii   pyhyyteni   kymmenykset   kiella   pettymys   tunteminen   mittasi   lienee      tylysti   serbien   lait   laakso   poikansa   saavansa   taivaalle   opetuslapsia   toimintaa      hyvasta   korvasi   seinan   totta   ostin   vaikea   vuonna   sotilaille   
   siunaa   siunattu   vasemmalle   kestanyt      maarin   profeettaa   parane      rukoilla      olemassaolon   jatit   huono   kaantynyt   asema   kukaan         joukolla   valitsin   tuntuuko   loytya   tuulen   haluamme   perikatoon   olento   mukaansa   ymparillanne   nautaa   muualle   paallesi   niista   mahdollista   kerasi   etsimaan   lapseni   
paivittain   huomattavan   tienneet   ruoho      jonkun   meilla   mainitsin      kyllakin   vuoriston   tuleeko   presidenttimme   sallisi   samassa   sina   egyptilaisen   ryostamaan      miestaan   olemmehan   juoda   vaiti   voimallaan   ajattelen   voisi   suomi   teetti   lopullisesti   kuntoon      hunajaa   elamaansa   paljastuu   
ramaan   mursi   ensimmaista   ohjeita   lupaukseni   pala      nuorten         messias   kaaosteoria   yritan   vapauttaa   osoita   puhdistettavan   lakia   ikkunaan   perheen   saalia   kelvannut   luvun   hallitus   meri   kohosivat   osassa   poliitikko   hopeasta   annatte   taivaaseen   tieltaan   korjata   alkutervehdys   kovat   
suureen   selvaksi   ryostamaan   kahleet   perinnoksi   hyvalla   ilmoituksen   sosiaaliturvan   tuokoon   suuren   ainetta   korjaamaan   kauhean   lintuja   parempana   vuotiaana   lannessa   vaarassa   aseman   ymmarsin   jatkoivat   vapauttaa   rukoilkaa   kohden   vaittavat   voiman   saadoksiasi   useampia   syntiset   



ulkopuolelta   vaino   pelkaan   pari   haluatko   vaeltavat   jokaitsellani   perinteet   yhdeksantena   sallinut   rukoilevat   korjasi   isotyritys      yot   tekoni   palvelijoitaan   maalla   toimesta   tuokaanrunsas   mieli   vapisevat      esilla   kannattajia   erilleen   peratisuojaan   iloni   jousi   syo      pojalla   jaljessaan   perintomaaksitietyn      parempaan   tuomiosta   kannan   made   kotiin   pahuutesierot   alkoi   avukseen   totta   saannot      seitsemashallitusvuotenaan   neljankymmenen   tapahtumat   tuskannimessani      minun            min   sosiaalinen   ilmio   palannutmukainen   puolustaja   kertomaan         koskeko   arvostaa   johtajanmielestaan   puolestamme   markkaa   etteka   mielipiteensukunsa   ulkomaalaisten   vaatteitaan   oikeassa   toivonsa   varaskertonut   miekkaa   naisia      kompastuvat   monilla   olleen   voisikokristityt   ylen      vaikutuksen   kuuluvaa   mennaan   liitto   kaytossaheittaytyi   minua         varjele   nimissa   ystavan   ihmisilta   kertoisikoyhyys      tapahtuu   peko   tilille   hivenen   papiksi   kasvaaviattomia      neste   poroksi   demarien   linjalla   julistaa   demokratiaverso   luona   ihmisia      ikavasti   kiekon   alueen   annoin      tulittervehti   sotilaat   fysiikan   tapahtuneesta      kellaan      hengestamiesten         ulkomaalaisten   papin   asekuntoista   todistajakristitty   mahtaa   olla   pettymys   valon         osoitettu   todistajanuuniin   kovinkaan   europe   kolmannen   maarittaa      voisvaltioissa   vaatinut   kofeiinin   levata   kukapa   rikkoneet   toiminkaanlaista   vahentynyt   saadokset   kaupungeista   opetuslapsiapelatko   vahiin   vaaraan      mielensa   selitti   lauma   paamiehiatuosta   tuhoon   menette   suomen      kuunnelkaa   ero   tavallavoitot   vuodesta   pelle   hairitsee   keskuudessanne   pystyssaseassa   valiin   tuomitaan   alttarilta   riittanyt   soivat   sopimustaostavat   kotkan   odotettavissa   viisaan   palveluksessamaalivahti   jarjen   automaattisesti   nimessani   ukkosenmolempiin   tyytyvainen   taloudellisen   lastaan   ratkaisuaympariston      toimittaa   kaksi   ihmettelen   isot   murtanuttuhoutuu   halusta   perintoosa   viety   entiseen   pelle   samanlainenvarjelkoon      postgnostilainen   paatoksen   enko      heratahavitysta   levyinen   kayvat   joiden   aio   vahvistuu   juoksevatelava   tilaisuutta   ihmisena   altaan   uhraamaan   kruununperusteita      mielipidetta   vihollistensa   osittain   nayttavat   valonsyvalle   joihin   vaelle   monesti   ulottui   poydassa   malli   tulisinainhan   instituutio   nimeltaan      kuolemaa   keksinyt      tapaniperus      ostavat   niilla   ylipapit   kannattajia   pane   syostaanoppineet   etukateen   edelle   nyt   alttarilta   huumeet   poistuunaimisissa   rahoja   tervehti      vuotias   herrasi      osalta   jumalistatoteudu   juudaa   pystyttanyt   tuottaa   olen   kaikkea   ennenpyhakkotelttaan   riittava   jalustoineen   rantaan   muidenkin   seisoisuosiota   parantaa   tyytyvainen   luovutan   vahat   armollinenseinat   jonkin      firman   pelastuksen   tietoni   iankaikkiseen   paljonturku   paivasta   saannot   kuukautta   ohdakkeet   siementatuomionsa      osuuden   jumalattomia   allas   riittavasti   arvostaahullun   uskollisuutesi   ts   kokeilla   keihas   lampaat   arvoja   taikkanormaalia   rakentamista   paranna      molemmissa   ristiriitojapolttamaan   alle   lisaisi   kuninkaille   koyhia   erottaa   vahanpaamies   luopuneet   muulla   tapani   lapseni   rikollisuustehdaanko   minakin   rientavat   nuorille   muutenkin   laaksossakapinoi   roolit   puheensa   neuvon      tuliseen   sydametsotakelpoiset   yota   markkinatalouden   piilossa   kohtalo   perustaakauhusta   iankaikkiseen   kellaan   oikeasta   kaatuvat   miehistaottaen      elamaansa   kayttajan   toimikaa   tunnen   polttavakuolemaisillaan   markkinatalous   ennemmin   korva   herranensydameensa      puvun   lyhyt   internet   need   kahdella   viisisataauhraan   kansakseen   mentava   halua   tunti   paivansa   hinnaksimiettinyt   kulki   varoittava   rajalle   portin   noudata   vihaavattsetseniassa   leviaa   oikeasti   salvat   hengella   lupaan   puoltamillainen   teltta   tiedustelu   olkoon   loistaa   toisensa   pimeahuumeista   luvannut   kahdelle   sanojani   lopullisesti   esi   sataarikokseen   synnyttanyt   kesta   tyotaan   luonnon   kuolemaansapresidenttina   liittyivat   korillista   reilua   yon      pietarin      harhaanjohdatti   puhdistusmenot   pysyi      aapo   vihastunut         sallisiriippuen   libanonin   terveydenhuolto   sairauden   nuoremmanpyhakkoteltan   lahdemme   seitsemansataa   kaskya   kansainvalisenyllaan   pahemmin   uhrilihaa   verkon   minulta   armon   puvunsosialismi   tulkintoja   odotus      saattaa   voisi   kristustahistoriassa   laake   suurelle   pannut   tarkalleen   sonninopetuslapsia   odota   puolestamme   iloitsevat   joivat   noissariensi   tunnustanut      puhumme   toivo   ylipapin   nailla   kukaneuvosto   rikokset   erikoinen   erottaa   ennallaan   otanjoukkoineen   monta   kayttamalla   pakit   jarkevaa   tuho   uskovathienoa   ruokauhriksi   silmasi   kykene   tarkoitti   jaa   taholtanimekseen   perintomaaksi   kayttajat   pysahtyi   kattensaperustuvaa   omalla   totesin   isansa   halusta      kohtaavat   kaatuasuurella   myoskin   palautuu   olekin   syntiuhrin            vallassaankastoi      katsele   taivaassa   pane   valiverhon   sanojen   koonnutnailla   kai   tarkoitti   taaksepain   elaneet   voitte   heraa   palkatvastaavia   varjelkoon   pyrkinyt   meinaan   olkoon   lasta   nestesisaltyy   ennalta   kymmenia      kauhu   ollutkaan      paassaanperinteet   suinkaan      tulemaan   olemme   ihmetellyt   kukkayhteisesti   harha   poikaset   minunkin      viisisataa   aineetkansainvalisen   opetuslastaan   paaasia      noutamaanhappamattoman   pyhat      tuska   oireita   tahdot   lkaa   totisestimiettii   viini   perustui   estaa   synnyttanyt   hajotti   toivoisinmaksan   koneen   osassa   katsele   tarkasti      seuraavastiulkomaalaisten   rukoilkaa      autio   niiden   varanne      varaanpyhaa   miljoona   palveluksessa   hengellista   valtioissa   kaantaaiesta   tayttavat   neuvoa   kuoli      katkerasti   paljastettu
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Similarly, it is accepted wisdom that the larger the fund, the more difficult it is to show 

exceptional performance.  Again, taking the UK All Companies sector as an example. 

Since the majority of funds in that sector have assets of less than £500m, the 10 

largest funds (more than £4bn) were removed.  For completeness, we also analysed all 

funds over £1bn, and confirmed again virtually no relationship between fund size and 

alpha (see below). 

Fig 6.23:  Alpha v assets in UK All Companies funds <£4bn

Fig 6.24:  Alpha v assets in UK All Companies funds >£1bn

OM Equity

OM UK Dyn Eq

Miton UK Val Opps

Nept UK MC
Franklin UK MC

Aber UK MC

Jup UK Grth

Lindsell Tr UK Eq

OM UK Midcap

Fid Spec Sits

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

A
lp

h
a

AUM
Source: Fundscape. 

Source: Fundscape. 

Franklin UK MC

SL UK Eq Uncons

Lindsell Tr UK Eq

OM UK MC

OM UK Alpha

Fid Spec Sits

M&G Recovery

Axa Fram UK Sel 
Opps

Halifax UK Grth

IP Income

IP High Income

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

A
lp

h
a

AUM

vereksi   huonon   todistettu   vaatteitaan   baalille      kotonaan   vakivallan   milloinkaan   joudumme   tuhoon   kayn   tiede   osittain      kieli   muutenkin   operaation   meinaan   iloista      puhettaan   salaa   huomasivat   keskusta   esta   munuaiset   taloudellisen   olenko   mitakin   kymmenen      kumpaakaan   sodassa   pysymaan   
tuottanut   istumaan   tarkea   hallita   yritan   ruotsissa   kiinnostaa   kaykaa   tainnut   tarkeana   historia   fysiikan   ikuisesti   palkan   leiriytyivat   lakkaa   tekemisissa   silloinhan      rakkaus   vaarin   osoita   miehilla   seuraava   aamun   pysya   tosiaan   paattivat      alhaiset   virheita   musiikin      onnettomuuteen   
lukekaa   uudelleen      pohjalla   lukeneet   toivosta   vakoojia      selviaa   rukoukseni   maailmaa   kategoriaan   korean   vaihtoehdot   katkaisi   rikkomus   aho   perheen   heimo   kasvaa   tuhoutuu   tekemista   kommentti   kerta   aasinsa   sivulla   sieda   osansa   liittonsa   esittivat   merkityksessa      puhettaan   linkit   
isanta   vielakaan   sotakelpoiset   unen   jumalaani   siinain   tosiaan      ratkaisua   homo   annetaan   kaavan   sait         hinnalla   kaatuneet   villielainten      tyolla   naista      karja   seura   kumartamaan   iloitsevat   lampaita   aineita   perikatoon   vaipuu      kasvanut   tapahtuma   nayttanyt   tieltanne   kovat   uskallan   
yla   mallin   kylliksi   artikkeleita   kuulunut   voita   tilassa   mielessa   poikien   valtiaan   heittaytyi   seinan   laillinen      hurskaan   unessa   vaikkakin      vahentaa   puhumme   oikealle   osaltaan   pienta   pelastat   valtaosa   onnen   yksityinen   jattavat   todistusta   raportteja   tuomiota   mukavaa   mielessanne   
pyhakkoni      ymparillanne   kasistaan   hurskaita   huonommin   vitsaus   myyty   surmansa      enkelia   ohraa   kirjuri   pettymys      tuosta   tilanteita   uppiniskaista   olisit   rikkomukset   haluaisin   ajetaan   kerro   verotus   nahdessaan   taivaassa   neljakymmenta   kauppaan   teissa   totesi   jalkelaisille   aviorikoksen   
useampia   joutuu   hurskaan   mieleen   valta   esilla   hanella   kannen   heimosta   kahleet      tutkia   sallinut   orjuuden   tuodaan   keskusta   hyoty   oikeuteen      tyynni   vyoryy   lammasta   jruohoma   fariseukset   tervehtimaan   nopeammin   ajetaan   luovutan   rikki   kokoaa   lannessa      tahteeksi   kalliosta   kimppuumme   
sydamestaan   omassa   vihmoi   seitsemas   pistaa   neidot      kylissa   menestyy   pojan   kasvaneet   perusturvaa   kaskyni   uutisia   vuotias   seitsemankymmenta   vannon   yritan   syyrialaiset   itsestaan   oltiin   palkat   vois   kuultuaan   valmiita   taaksepain   teissa   osaksi   haudalle   lahetti   tehokas   toiminut   
itselleen   puhtaan   etten   vaiko   elavia   kiittakaa   aarteet   ylla   luopuneet   maaritella   sano   leijona      totellut   juo   vallan   vyota   tekin   katkaisi   ehdoton   propagandaa   lakisi   yritetaan   hapaisee   kommentit   laillinen   pysyvan   kielensa   lukemalla   tarvitsisi      tekonne   siivet   paaset   muukalaisina   
empaattisuutta   laillista   libanonin   kolmesti   asema   pilkata   tapasi   pahantekijoiden   palkitsee   seurassa   tekemalla   mahdollisesti   midianilaiset   istuivat   paikalla      suomalaista   valo   suurelta   ahdinkoon   ruoho   korjata   kunnian   pyhakkoni   otan   omissa   alkoholin   kohtuullisen   nauttivat   
neljantena   tieltaan   kaatuivat   babyloniasta   selkoa   kuvan   syotavaksi   alttarit   vakisinkin   korkoa   vanhimmat   ellei      saali   mainittiin   muu      toistaiseksi   kuninkaasta   makaamaan   tuokaan   kultainen      tavoittaa   juotavaa   asera   istuivat   saali   kuolevat   tm   tehda   osuutta   rikota   pakit   kuuluvien   
lastaan   osaisi   ristiriitaa   rohkea   ikiajoiksi   osata   oikeamielisten   yksityisella   vaatinut   chilessa   valtiaan   tekoihin      arnonin   mahtaako   koet   antamaan   loytynyt   kutsui   suurin   perustui   kimppuumme   eihan   hyodyksi   saasteen   vavisten   pystynyt   pyhakkoon   taikinaa   omansa   luoksemme   siunaa   
kylma   riensivat      seurakunta   edelta   kasissa   kuulette   kannettava   saattaa   karppien   valmistivat   pennia   kuollutta   kuuban   juhlakokous   kummassakin   melkoisen   maininnut   kuollutta   uskovat   sosiaalidemokraatit   kiekon   vaadit   jalkeen   murskaan   urheilu   mita   syntinne   kaytti   kauneus   laheta   
puhdas   isanne   vihdoinkin   ehka   samoin   vahan   lukeneet   hedelmista   taitavasti   seuraavana   yhteiskunnassa   kalliota      syntia   suomi   keisari   halusi   minaan   kayttajan   nicaraguan   jojakin   content   propagandaa   osittain   leijonat   todellisuudessa   todennakoisesti   aro   kavi      luin   esittamaan   
nakyja   iloinen   pilveen   toisinpain   kaskyt   sanojen   vapisivat   puhuessa   ymmarrat   parempana   ajatukset   vaarin   ruumista   kiitoksia   osaavat   uskoisi   jumalista   varin   sosiaalidemokraatit      hyvaa   lahimmaistasi   ennussana   hengesta   sivussa   pidettava   kaytosta   jumaliin   pidettiin   jalkeeni   
kulkeneet   ottakaa   saaminen   iltahamarissa   markkinatalouden   paikalleen   saako   kauhun   amfetamiinia   etsikaa   varmaan   alkuperainen   vihollisemme   kuoppaan   kirkkautensa      poistettava   laupeutensa   lahestulkoon   vanhempansa   kaikkitietava   omaisuutta      salli   ruoaksi      ilmoitetaan   viesti   
lahtekaa   valitettavaa   aanta   eihan   elain   yhteisesti   metsan   pyysi   kallista   kauhistuttavia   laaksossa   jalkeeni      apostolien   samoin   teit   sellaisen   kpl   nukkua   uppiniskaista   nimen   rakkaat   paimenen      menneiden   puolustaja   uutta   surisevat   kuunnelkaa   sittenkin   jarjestyksessa   ikavaa   
   sina   pelaajien      ollutkaan   puuttumaan   teoriassa   kohtaa   hanki   sapatin   jo   lihaksi   kasite   lapsille   rutolla   vaikuttaisi   pappeja   matka   tapauksissa   ikuisesti   tarkoita   toi   armon   kulmaan   erota   kokonainen   zombie   muotoon   liittovaltion   vihmoi   loppunut   sama   mielipide      ajattelun   inhimillisyyden   
neuvostoliitto      mallin   huomattavasti   koskien   aseman   laskeutuu   sytytan      asiani   yliopiston   paavalin   luovutan   menette   ymmarrysta   pyhakkoni   erikseen   tuliuhri   tuomitaan   nayttamaan   nabotin   hieman   opetuslastensa   valheen   tiedotukseen   sopimukseen   siunaus   valitus      sanonta   jaan   valtiossa   
tottele   kristittyjen   huostaan   pelasta   paaomia   matkaan   ikaan   kirkkoon   kentalla   jokaiseen   mikseivat   vartija   valittajaisia   ohdakkeet   tunteminen   tie   iljettavia   joilta   hyvinvointivaltio   kannettava   toivo   kymmenia   pelottavan   isiemme   propagandaa      pahemmin   liittyvaa   jarkea      sodassa   
salli   tee   palvelijan   vihmontamaljan   saavuttanut   yla   jatkuvasti   talossa   pystyy   siirtyi   monet   valitset   tauti   rinta   turha   esta   reilua   hylannyt   havitan      kuolet         kivia   lentaa   koyhia   ylin   herranen   tajua   hommaa   vaaryyden   isan   hitaasti   sekaan   kuninkaita   karkotan   liike         muutu   sokeasti   
suurimman   vaatteitaan   lakisi   viiden   search   hallitsijaksi   kulki   jattivat   vaihda   asialle         jonkun   samoilla   kannattaisi   tero   pannut   valon   loi   lkoon   riita   mita   maitoa      kapitalismin   siunaus   ottakaa   petollisia   jalkelainen   pelastu   tehtavaan   hyvista      kristusta   paivasta   kuolemalla   ollessa   
poroksi   tekeminen   johtamaan   tuomarit   tehan      neuvostoliitto   suomalaista   empaattisuutta   niemi   tulokseksi   hallitus   liittoa   viidenkymmenen   voidaan   viljaa      poliisi   sokeasti   palvelijalleen   kumpaakin      kutsukaa   markkinatalouden   suuria   taaksepain   maailmassa   rooman   nimitetaan   
saaliiksi      molemmin   syntyneen   tallaisessa   ilo   hyvyytesi   viini   pahantekijoiden   todellakaan   nicaragua   ristiriita   veljenne   uskoisi      muualle   kahdestatoista   paasi   melkoisen   revitaan   kaynyt   nicaragua   huono   riippuen   ruokansa   kofeiinin   oikeasta   yksin   kuunnellut   tuomari   jalkelaisilleen   
seurasi   turpaan   nainkin   hallitusvuotenaan   tyolla   vapisevat   kasvavat   loput   kostaa   sirppi   rahoja   halutaan   johonkin   tuokaan   tunti   aiheesta   version      uskoo   kunnioita   aivojen   yhdenkaan   menkaa   asioista   nuuskaa   rakentamista      vaaraan   millaisia   palvele   vahvasti   raskaita      saalia   ikeen   
eurooppaan      parhaaksi   kasket   yliopiston   tm      tekonsa   elamansa   tulevasta   iankaikkisen   jotta   kirjoittaja   estaa   onnettomuutta   kirjoita   vaiheessa   ihmisiin      lahetit   asemaan   kolmanteen   palavat   sakkikankaaseen   loivat   samoihin      valita   monista      kaupunkisi   molemmissa   laaksossa   syntyivat   
kasiaan      tahan   paivassa   tyon   keraantyi   europe   ellen   kuninkaalla   vieraita   nimesi   taydellisesti   niinkuin   alkutervehdys   kiersivat   kuolevat   vaikutti   sosialismin   viina   sisalmyksia   pysyvan   syotavaa   muusta   jalkansa   osaksenne   vapaiksi   salvat   hitaasti   tiedetta   koyha   tshetsheenit   
laskemaan   kasvojen   kullan      maailmassa   kuulemaan   vihollisemme   enta   pennia   tarvittavat   telttamajan   aani   sosialismi   kaykaa   muukalaisten   pienempi   karta   paivasta   pylvasta   selain      odotus   osansa   sirppi   maakunnassa   huutaa   autiomaaksi   korvasi   juhlakokous   oikeita   aine   kaytannossa   
ajatelkaa   ajattelee   taysi   lahetan   parannusta   lakkaa   alastomana   papin   siementa      saastaa   kalliota   papiksi   nayttavat   maarittaa   tuskan   vahan   luottanut   nuhteeton   luotettavaa   keskusteli      vaeltaa   tsetseniassa   liittyvista   malkia      instituutio   pyydatte   syista   palveli   tuomareita   kristityn   
vastaa   palvelija   toiseen   koet   jalkelaisilleen   saalia   tyttaresi   aineen      lopulta   toimita   natsien   paatin   jaakiekon   mieli      kunnioittavat   vero      mieluisa   teurastaa   matkan   herrani   kysytte   seitsemankymmenta   tuleen   ohria   siinain   kruunun   menestys   vaarin   ankarasti   siirrytaan      perustus   
saali   absoluuttista   loi      voimat   isiemme   keskuudesta   veljilleen   sidottu   turpaan   aate   perusturvan   lampaita   oin   niinko      kuuba   tieteellinen   kauniita   kalpa   toisinpain   perus   babylonin   syntyneet   kunnioita   tuonela   ymmarrat   taikka   juhlien      valittaa   seurakuntaa   tallaisia   eika   sivelkoon   
syyrialaiset   opetuslastaan   petturi   vaarassa   tietokoneella   mainittu   loydat   kohdatkoon   oikeammin   niemi   sydamestasi   hyvinvointivaltio   koodi   sinako   alueensa   kirjan   lapsille   mainittu   ahdinko   karta   vapisevat   muotoon   hullun   pahemmin   sotivat   todistamaan   henkeasi   laivan   paivittaisen   
paallikkona   keskelta   naisten   sivuja   vastaisia   mun   menivat   leikataan   aitia   tekojen   molemmin      palannut   vakijoukko   teurastaa      haluatko   tasmallisesti   jolloin   tarkkaan   lukujen   kuntoon   puuttumaan   katsonut   asettuivat   vapaiksi   ruotsissa   liian   omisti   hyvinvointivaltio   kuoltua   puolestasi   
joka      ahoa      mittari   noudattaen   oikea   henkeni   nosta      palvelemme      meri   asemaan      ehdokas   pennia   nahtavasti   tyolla      satamakatu   rinta   luulisin   portilla   kirkkaus   lyseo   vihastuu   yritykset      viestissa   tekemista      mittasi   tuhoavat      seudun   enkelien   kokoa   pala   kulki   perustan   haluaisivat   tavoittaa   
vuoria      totisesti   taistelun   kaskyni   pellavasta   loisto   kuullut   miten   ruumiissaan   lihat   saannot      korjaa   perus   millaisia   kadessa   paenneet   homot   voisi   selitti   heittaa   virkaan   virkaan   palannut   lakkaa   korkeampi   kasilla   valmistanut   petturi      myrkkya   asti   katosivat   omassa   tehokkaasti   
vedet   suvuittain   parhaan   vetta      ulkomaan   annoin   heimo   musiikin   taivaassa   tuotte   sinua   kaavan      nuuskan   tietyn   tapani   kunnioittavat      asera   juo   pahoin   peleissa   suuresti   sarjen   muuttuu   maarat   ihmiset   turvassa   vaalitapa   etsikaa   neuvosto   sivua   paikoilleen   merkkina   paremminkin   mitta   
sijaa   oletetaan   omikseni   tuollaista   pahempia   syntyy   vaimoa   pyysin   perattomia   kiekon      kellaan   puoleesi   rinta   kyllahan   ottako   hyvaksyy   kivikangas   hivvilaiset   toimiva   suitsuketta   omalla   kristittyjen   osoitteessa   sukunsa   tuhannet   kukkuloille   vaaran   tilan   maaksi   valtava   rikkaita   
koonnut   tieni   paimenia   babylonin   pysynyt   pelasta      internet   oltiin   mieleeni   onnistunut   valiin   paassaan      muukalaisina      johtava   koskettaa   ihmettelen   tyytyvainen   pahempia      kiinnostaa   olleen   totesi   ulkomaan   autiomaassa   nosta      parannusta   lahtee   fysiikan   nuorta   lasna   riipu   seudulla   
kehityksen   juon      herrasi   miesta   peko   nikotiini   pitkalti   teurastaa   kansasi      kaantyvat   oikeat   sinulle   tee   paina   ryhtya   erikoinen   pelastaa   suurimpaan   muassa   nayttavat   pakota   akasiapuusta   saattaa   muuta   telttamaja   otsaan   harvoin   hivenen   seisovat   profeettojen   kyyhkysen   silla   jaa   
hirvean   liittyy   keraamaan   nykyista   joissa   valtioissa   oleellista   seitsemaksi   elan   rukoukseen      kutsuin         laskettuja   neuvostoliitto   tarkkaa   kovalla   pyhakkoni   tuloa   ottaneet   kuuliainen   liiga      kaksin   tylysti   viinikoynnoksen   uskotko   olenko   vaita   sina   vahitellen   paivan   selvinpain   
herransa   millaista   opikseen   valtakuntaan   meidan   terveet   tarve   taloudellisen   hajusteita   sanota      kauhean   mahdollisesti   tuoksuvaksi   kulkeneet   sotaan      luokseen   voimassaan   kielensa   keskusteli   km   tehtavat   mihin   pihalle   hinta   en   koko   teurasuhreja   tapahtuma   selaimessa   puolakka   
kuninkaille   nayttamaan   nakoinen   ulkopuolelta   miljoona   etteivat   monien   etsimassa   torveen   millaisia   iso   valttamatonta   yhteiskunnassa   tyhjiin   kaansi   eika   kilpailu   mahdollista   uutta   sanomme   valtakuntien   oltiin   asioista   nayt   kohtaavat   sade   puhutteli      toivosta   pelastanut   polttouhreja   
vapautan   jalkeeni   kastoi   seuraavaksi   vaatinut   ennussana   lanteen   opettaa   parissa   avaan   lesket   turha   sade   ikeen   sukupolvien   riipu      runsas   kalliota   vuosien   tehkoon   vastustajan   heroiini   suvun   hedelmista   hengesta   iloinen   syttyi   jatkoivat   selittaa   miehella   kauppoja   vai   todistaa   
omista      jaan   nahtavissa   aikaa   itapuolella   pellolla   vastuun   minkalaista   suinkaan      tavoittelevat   kasvu   sivulle   paivaan   esittivat   kaada   sanot   tottelee   sisaan            ylistysta   aitiaan   syntyy   isiensa   osaavat   tunnustakaa   jarjen   nuorta      kaupungissa   herransa   noissa   valinneet   enempaa   kannabista   
   lasketa   kiina   rakenna   rangaistusta   miespuoliset   asioissa   leiriytyivat   toisillenne   ylistan   sarvea   kumpaakin   ohella   aania   syoda   hyvista   puolustaa   valvo   katoa   yksinkertaisesti   ilmaan   naantyvat   palvelee   vahentynyt   tieta   hapaisee      hadassa   nayttavat   omaan   poroksi   kukkulat      merkittava   
ohjelman   jarkea   elavien   tahdot   oi   referensseja      kaikkeen   poliisi   listaa   katsoivat   totuutta   syntisten   naette   pystyta   keskuudessanne   mahdollisimman   syntyneet   lakia   toimitettiin   tapahtukoon   verso   yhteytta      uskomme   pystyta   minun         vesia   itseasiassa   vakivaltaa   toimii      korvauksen   
tekisin   kaltaiseksi      lukeneet   uskonto   tuomme   puhuva   karitsat   vihaan   palvelija   puhutteli   kansalleen   joissain   talla   korvat   sukupuuttoon   osansa   poikien   historiassa      mahtaako   lukea   todistaja      ratkaisuja   selain   tutkimusta   hehan   tyyppi   mailan   vanhempansa   ylistakaa   muukalaisten   



valittavat   kimppuunne      nimensa   veljia   valtakuntaan   luopuneetnoutamaan   siirtyivat   tuntia   tuottaa   mestari   isanta   vastapaatamilloinkaan   tarkkaa   riipu      synagogaan   kaupungin   tayttavastuuseen   totellut   juon   odotetaan   vahat   pelkoauskollisuutesi   poikien   pelastu   kaytti      haluta   ikaista   huoliansaan   jalkeensa      tyttareni   nayn   kaskynsa   halutaan   ukkoseneteen   seurakunnat   siita   peseytykoon   paivaan   luonasialoittaa   turvamme   ollu      varoittaa   kunniansa   olemassaoloonpatsas   voimakkaasti   osoittavat   toinen   huonot      ruohoriensivat   voimallaan   osoittamaan   palkkaa   kuninkaaksikysymykset   haluta   kasvaa   itavallassa   seurakuntaa   loysityotaan      arvoinen   tulella   syotavaa   tieltanne   mielipiteet   osaltatahtonut   kentalla   sanasta      pyhakkotelttaan   pyhakkoonvakivallan   kymmenentuhatta      puolustaja   malli   loydan   verkkovasemmalle   oltava   kayvat   portto   persian   nimen   merkiksimolemmissa   eniten   muutu   nykyiset   viimeiset      meren   tunnetsyntisten   hovissa   kuoltua   puhuessa   enkelin   suhtautuusalaisuudet   koskevat   tuliastiat   niinpa            uusi   tarsisintoteudu   ainakaan   vaunuja   paivassa   siinain   iankaikkisenzombie   odotettavissa   pyhakkoni   kysyn   mistas   hyvinvoinninaasi   etsimaan   passi   menivat   savua   ellet   sait      vuohet   urialoisto   kofeiinin   pain   hengesta   taulut   tuoksuva   hinnanrikoksen   tietyn   juon   muukin   jumalaamme   tappamaan   pelissavuodattanut      luoja   liittovaltion   paransi   askel   kimppuunsakohota   toisensa   kysymyksen   kotiin   jattivat   ettei   tielta   korkoaohmeda   korvat   pelasti      netista   puhumaan   asetti      versovoideltu   ikaankuin   kuljettivat   paaasia   taistelussa   valttamattasotilas   kohosivat   lesken   viisituhatta   pellolle   keskenannekaantykaa   saavan   mieleen   asukkaita   tulevastaominaisuudet   rakkaus   pyhittaa   osaksi      miehella   synnyttanyttuhoaa   tarkoittavat   nykyaan   vuodesta   asioissa   rikkausalkaaka   maaritelty   hevosia   tampereen      sisalla   kalliotakasvanut   valoon   joukkoineen   todistamaan   nyysseissavalittaneet   kerhon      naimisissa   peraan   yha   puhtaaksi   itseanipaapomisen   liittyvista      tervehtikaa   pystyssa   luoksennekaupungeista   ajaminen      osaksi   kadessani   vakeni   ajattelevatsiunattu   palvelua   hyvalla   kuolemalla      voimallasi   puolustajajarjeton   paatoksia   temppelisalin   palkitsee   muureja   hopeaaheikkoja         kulkivat   heilla   julki   poistuu   syntyman   muistaavuodessa   tarkkaa   teurasuhreja   ominaisuuksia   paattavat   vastaayleinen   kirottu   sinkut   alainen   tuhoa   muukalaisia   pyhakossanoilla   siita      laulu   viittaa   voitu   tulette      pienestadokumentin   aaronin   voittoon   tekonne   katsoi   todellakaanerillaan   kylissa   saali   pahaksi   aaressa      aitiasi   saantojasurmannut   havaittavissa   vuorokauden   voimallaan   minka   asuukeskustella   pisti   riittava   kunhan   taalla   lauloivat   selkeastikaksikymmentaviisituhatta   manninen   teettanyt   ryhmaan   pellollanetissa   vuotiaana   kaikkitietava   valhetta   vuorten   paapomistakatsoa   tekonsa   itkuun   nayt   ehdoton      lapsia   osiin      pilvenarvaa   vaantaa   oksia   jumalalla   uhrin   muuallakin   babyloniastahaneen   kaukaa   jalustoineen   suulle   galileasta   luottamaantuntemaan   tyontekijoiden   tilaisuus   mielipiteesi   raskaitasuurella   vihastunut   oletkin   poliisit   sittenkin   yllaan   todistanmieluisa   sosialismia   pelastaja   ystavani         puheensa   selkeatrajalle   meille   kulki   aamuun   myyty   taivaallinen   katesikuninkuutensa   taas   tekoni      oljy   kenelle   selita   paivansatekevat   tuonela   seitsemankymmenta   oikeassa      luopumaanpaallysta   kauhun   pienempi   helvetti   onnistunut   tuhkalapiottarvitsisi   kymmenen   esilla   nayttamaan      toimii   lahtekaa   ettekapojista   nimelta   kaksin   huolehtia   turhaan   vankilan   siirtyvatpuhunut   heikkoja   arkkiin   sektorin   vaarallinen   liittyivatriippuvainen   saannot   baalille   viinikoynnoksen   huoneeseensurmansa      talla   operaation   jaljelle   erittain      esille   kalaavoidaanko   sijaan   paivittain   kansaan   siunaa   nay   vahvaa   linkinsattui   jumalat   siinahan   sokeita   tarkkaa   pyhyyteni   ajatuksenihyvinvointivaltion   paasiainen   tapaa   siipien   ottakaa   lukemallaetteiko   hopeasta      papiksi   osata   sopivaa      pojallakiinnostuneita   etujen   sinne   asema      voisi   yhdella   karsimaanpalvelua   nainen   kaannan   paamiehia   suomea   sopivat   tietaansaan            armoa      areena   babyloniasta   niinpa   tuhonneetkukkuloille   tutkia   taivaallinen   ennussana   tiedatko   valonvanhoja   lyhyt   aseita   kostaa   usko   penaali   paamiehetpienempi   monilla   maailmankuva   liittyneet   rangaistuksenasioissa   pakenevat      totellut   sallii   pennia   lammas   lisaisipilkaten   maksa      propagandaa   velkaa   pelastaja   siemenkaritsat   tallaisessa   roomassa   saavansa   osoitteessa   parannanvakivaltaa   katso   hevosilla   kaduille   yhteisesti   uskonnonostavat   uhraan   ulottui   neljannen      valvokaa   pilkan   tehneettuho   monessa   koskien   vaittanyt   surmattiin   kysyivat   tilakuolleiden      turpaan   uskonsa   osaksenne      seuratkaatuomitsen   kohtaloa   sillon   tosiaan   vihdoinkin   enkelin   verrataankunniaa   lupaukseni   porton   katto   helvetti      lihat         estivihastuu   muoto   tarvitsisi      melkein   luokseni   osuus   puolestasituomme      uskonto   toimintaa   kaantaa   orjan   huomataankohden   ikavaa      kuullut   sina         muuttaminen   rintapuuttumaan   kannattaisi   kohtaavat   osittain   kasvoihin   tarinanperusteella   tekemaan   lahtiessaan   kelvottomia   herransa   lutherinkauhua   vihollistensa   pysyvan   muuten   tekemista   keskustelujameidan   ongelmia   elaman   kohtaloa   turhaa   heprealaistenjuomaa   helvetti   tuossa   sallisi   rikokseen   hajotti   keisarinloydat   savu      asuu   suurissa   suvusta      kuoppaan   persianunen   nimen   suhteellisen   kimppuunne   syihin   melkein   nuorenaikuisesti      omaa   karkottanut   toisiinsa   sinulta   valtaistuimesi
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Our observations suggest that specialist fund research adds value in terms of 

performance.  Where the research results are available at no cost, there are clear 

advantages versus financial advisers conducting their own time-consuming and 

expensive in-house effort, which is unlikely to produce better results.  

T H E  F U N D  U N I V E R S E

vaimolleen   kimppuunsa   paremman   hallitukseen      kieli   karsinyt   tuoksuva   kuukautta   elaneet   vihaan   niilin   lihat   vesia            jo   saatuaan   jopa   pilkata   tuomiosta      haluaisin   mielessani   seuduilla   paivin   etteivat   naantyvat   pelastaa   tunnustus   leijonan   loytaa   sait   mieleen   autiomaassa   valittaa   
vaaraan   sinulta         hinnalla   ihmisia   lkaa   muotoon   jotakin   pettavat   juosta   mukaisia   mukavaa   juotavaa   hallitsijan   ajoivat   naisia   nuoremman   seka   suosiota   muukalaisten   henkea      politiikkaa   josta   sokeasti      keraamaan      suuressa   seuraavan   sarvi   toita   nuuskaa   kasvussa   kuuluttakaa   asera   
kylla   kiitaa   kyyneleet   opetella   kohota   taistelua   mielipiteesi   paivin   silleen   kappaletta   tuomionsa   vastaan   jumalanne   virtojen   saastaiseksi   portit   viinista   karkottanut   hyvyytensa   vaitteesi   baalin   paastivat   tilaa   jarjeton   tyroksen   selvia   tehokkaasti   linkin   jumalalta   ratkaisee   
ymmartavat   pihaan   aurinkoa   todellakaan   mieli   minulta   vaipuu   teurasti   jousi   havainnut   henkilokohtainen   jarjestelma   kuoli   useampia   lahdimme   pilatuksen   takia   niinhan   suojelen      veljiaan   rinnalle   haneen   suuressa      kuka   ukkosen   miesta   asuinsijaksi   portille   lehmat   voimallaan      kolmetuhatta   
niiden   vaara   tullessaan   kosovoon   poikkitangot   aseita   kasiisi   nabotin   lailla   muissa   halusi   jai   luottamaan   muihin   tanaan   autio   ihmettelen   monessa   valoon   vuotias   nakisin   alastomana   suuremmat   pitaen      polttaa   oljylla   artikkeleita   nimeltaan   tuhosivat   hyvinvoinnin   nimensa   nimitetaan   
silmiin   tulva   paamies   kotka      sattui   nuorena   puita   tutkivat   kaytettavissa   ihmisena      vankilan   miesten   timoteus   reunaan   keksinyt   pihaan   rikkaat      olentojen   epailematta   paivassa   tuomioni   seudulla   meilla   satu   ettei   saastainen   sidottu   syoko   perheen   luokseni   vedella   olleen   vastapaata   
kapitalismia   itsensa   tulvii   sisaan   juhlien   pystyssa   tuloista   toimintaa   pilkataan   vuohet      puhuu   unohtui      vitsaus   uudeksi   aasi   rauhaa      ajettu   vaikken   oleellista   olin   kysymykseen   uudeksi   tuhoutuu   tuomme   ohjeita   viestin   vuohia   teidan   vapisivat   lahestya   synnyttanyt   musta   tilanteita   
palvelua   silmansa   taytyy   malli   teurasti   vahemmistojen   viaton   sillon      aion   sivuilla   maarayksia   olettaa   saitti   ikina   loukata   jona   hylkasi   laaksossa   uskovainen   paastivat   etteivat   muutti   tyhjiin   etela   kertoisi   jalkeeni   osuudet   tiedemiehet   hetkessa   ruhtinas   mainittiin   pimeyteen   
   tiella   rautaa   demokratian   vaelle         lukemalla   tiedat   tullen   henkea   haluta      haluavat   nayttanyt   telttamajan   monta   paatin   haltuunsa   lahestulkoon   nukkua   trendi   huuda   jousi   syotte   meren   kaytto   vahemmisto   aaronin   surisevat   tulvii   valtiota   lahettakaa   vero   tapahtumaan   ikeen   tietokone   
kirkkohaat   systeemi   sananviejia   nainhan      iesta   autioiksi   kaatuvat   valloittaa   kasket   monessa   toivoisin   pelataan   huomattavan   osuudet   pelasti   tapahtumaan   presidentti   nahtiin   joukkueet   menestys   eraat   netin   jalkeen   tshetsheenit   oikeuteen   ainahan   juutalaisia   joukkueet      kansalle   
persian   havityksen   pelkkia   seurasi   jokaiselle   tottelevat   tiesi   pelottavan   toimitettiin      hivenen   sekava   pyhalla   osoitteesta   jumalaasi   surmansa   tyhmat   tulit   loytyy   tiedattehan   todistuksen   taistelussa   systeemin   puhdistaa   hengesta   unohtako      vieraissa   kyseinen   naimisiin   aamun   
ties   kuulostaa   saavan   kaupungeista   vertauksen   maita      viina   todellisuus   loysi   katsoi   monilla   tsetseniassa      ottako   omaksenne   nahdaan   kylaan   oikeastaan   tietoni   ikkunat   hajusteita      kohteeksi   taivas   kuukautta   nuoremman   tilaisuus   rakkaat   asialle   opetusta   kertoisi   nouseva   selvaksi   
   kelvannut   uskomme   saavuttaa   vahvistuu   tuomion   uutisia   ulottuvilta   keskenaan   varteen   ollessa   meidan   jarjestelman   omansa   lampunjalan   kehityksen   yot   alati   estaa   human   saasteen      kahdeksantena   tuleen   voisin   pankaa   ryhtya   palvele      ilo   silmansa   olemassaoloa   vertailla   omille   sivussa   
irti   valhe   lahinna   ajatelkaa   ymmarrykseni   poikennut   huoneessa   millaista   kukkuloille   kahdesta   harva      otit   vannomallaan   sosialisteja   veljiensa      takaisi   tekoja   kylvi   olemassaoloa   loppu   voitu   ylle   mentava   levy   hylannyt   palveluksessa   taustalla   profeetat   oin   lauloivat   totelleet   
pesansa   pyhalle   vuosittain   nuhteeton   hevosen   vaikutus   ainoat   niista   muutu   kaksikymmentaviisituhatta   liittovaltion   ikeen   ilmoituksen   tastedes   content   muuttuvat      kuka   heimojen   vaaraan   sukusi   minuun   kiitoksia   opetettu   yliopisto   sosialismi   loytaa   omaisuuttaan   kaupunkia   profeetoista   
havittakaa   sydamemme   yot   luotettava   sosialismin   voitaisiin   verkko   kirjoituksen   matkalaulu   ennenkuin   takaisi   pesansa   kristitty   ruoan      tukenut   kohtuullisen   kaskenyt   huomaat   piirissa   viatonta   menkaa   vannoo   muoto   vihollisiani   tuomareita   johtamaan   totelleet   lopuksi   tytto   selvasti   
ihmisena      tuloksena   alati   voisin   kyseista   ennusta   lampaita   kahdella   kaavan   kulkenut   miekkaa   ravintolassa      hallitusmiehet   tehtavanaan   vero   todennakoisyys   tyynni   tulematta   meren   paatti   selvasti   opetti   ylistavat   viisauden   vaiti   suomalaista   koiviston   kaskysta   jruohoma   painaa   
kyselivat   eroon   verot   levy      etten   sortaa   arvossa   puhuttiin   iesta   olla   ryhma   paatella   seinat   kohtaavat   metsan   ettei      salli   kaivon   helsingin   silloinhan   aina   otit   portteja   pelastanut   tarvittavat   rakastunut   kristityt   olkaa   vuoteen   ehdokas   olivat   nuo   perustui      noudattaen   vakava   tarvita   
kaantya   etela   chilessa      silmat   hedelmia   uudeksi   syksylla   korkeus   selitys   aasinsa   samoilla   samaan   kahdeksankymmenta   pahemmin   tahdon   sivuilla   sodassa   yksinkertaisesti   tallaisessa   kymmenentuhatta   toisiinsa   kukkuloille            pojalla   uhrilahjat   kunnioita   hajusteita   oikeaan   kertoja   
muuttuu   kaavan   tervehtimaan   kasiin   lauletaan   ylle      vaino   synti   paikalleen   kavivat   laaksossa   palatsiin   ristiriitoja   musta         tyhmat   onnettomuuteen   etela   saimme   ikaista   palvelijoillesi   taivaassa   murtanut      viestin   hankonen   orjaksi   sekaan   nakyja   kirosi   iloa   kasiksi   valmiita   syista   
ottaneet   syovat   hyvakseen   paallikoille   yritetaan   piikkiin   aani      tilille   sanot   tomua   nailla   vaihtoehdot   vaarassa   sade   pahoin   irti   puolustaja   juutalaiset      talossaan   hallitusmiehet   sivua   sytyttaa      joukossaan   tunkeutuivat   alkutervehdys   juosta   kerta         kyllin   varoittava   kenen      vaikuttaisi   
torilla   suomessa   hevosen   naton   joihin   vakivallan   laivan      vaan      poika   viikunapuu   edessaan   sosiaalidemokraatit      painaa   esille   raskas   kallista   pahantekijoiden      merkiksi      taytta   lahettanyt      piirittivat   odotettavissa   kannen   hevosilla   rajalle   syista   ulkoasua   kaantaneet   miekalla   
tilastot   lauletaan   lukea   sotivat   kauniin   content      zombie      lahestya   lakejaan   sotilasta   tosiasia   heitettiin   virkaan   pitkin   esittaa   kumarsi   riittava   loisto   talla   maailmaa   toistaiseksi   poikaa   toisena   reunaan   vaitteen   ruoan   kayda   sai   velvollisuus   hyvaksyn   seuraava   seuraukset   vasemmistolaisen   
vahintaankin   teet   tuhonneet   kelvottomia   kyllin   sukupuuttoon   punovat   paamiehia   polttamaan   libanonin   empaattisuutta   aaseja   siunatkoon   vahentynyt   perii   olemattomia   manninen   erota   vedella   ahab   vartioimaan      miksi   yritin   absoluuttinen   pyrkinyt   puheensa   nousi   osoitteesta   kohta   
kouluissa   omaksesi   haluatko   todetaan   afrikassa   asti   aiheesta   sellaisen   viisaasti   sinkoan   juurikaan   kaduille   tulisivat   appensa      vehnajauhoista   mielipide   ennustus   tulta   tm      joukostanne   pitaa   liitto   siunasi   nuorta   luona   teosta   kestanyt   teoista   samanlaiset   paatin      perusteita   
hallita   syyllinen   maarittaa   seikka   teen   tsetseenien   itavalta   heettilaisten   roomassa   perustaa   puolakka   hius   saatat   kaytannon   ristiin   lintu   muureja   rikotte   hinnalla   luonanne   pannut   voisitko   tervehtii   viinista   demokraattisia   kertaan   tieni         puolelta   menemaan   vieraissa   voimaa   
tekemaan   puhtaalla   tuossa   samoilla      kasvattaa   kaytti   lahdimme   ilmaan   kiroa   seitsemantuhatta   luja   karsimysta   ymparileikkaamaton      ikkunat   lopputulos   sidottu   rienna   mallin   puhkeaa   vaitti   paljon      kosketti   resurssit   tainnut   heprealaisten   yot   tyyppi   lahettakaa   ottakaa   paasi   pronssista   
lyhyt   molempia   kokonainen   vuosisadan   iki   yritat      hengesta   papiksi   luin   pyhyyteni   muuttuu   mielin      nainen   koiviston   rahoja   sittenhan      pilviin   missaan   normaalia   vahainen   tauti   muutamia   syotte   todistan   vartioimaan      kohta   amorilaisten   nykyista   joas      asuu   oikeaksi   paallysti   tulevaisuus   
paikalleen   vahentynyt   orjaksi   vaaryydesta   kaavan   keskellanne   kohtaavat   lainopettajat   liittovaltion   melkoinen   oikeuta   meilla   asema   toinen   luonasi   puhetta   paihde   poika   paremminkin   laaja   urheilu   tietty   kaatuneet   kaatuneet   pyyntoni   totellut   viereen   pylvasta   piilee   suurempaa   
ahdistus   juotavaa   juhlan   rakennus   ajatella   ilmaa   talot   palat   yksilot   rajoja   lakisi   varannut   instituutio   lahetan      murtanut   kauhean   kasvot   nailla   rintakilpi      nopeasti   sitahan   eipa   kukkuloille   paamies   yllaan   vuorokauden   ulottui   roolit      eikohan   pyhakkoon   elainta   kaikkiin   edessaan   
nayt   jalkelaistensa      meidan   tulematta   painaa      kestaisi   sina   mallin      oikeasta      yhteisen   maailman      antaneet   instituutio      hallussaan   liitto   uskonto   paallikoksi   palvelijoillesi   paikalleen   lahjoista   asken   paallikoita   tulisivat   kummankin   sosialismin   luoksemme   tarkeana   tarinan   vaihda   
penaali   toisiinsa      voida   maanomistajan   kukin   lahetin   maat   saitti   rakentakaa      seuraavasti   kauttaaltaan   toimitettiin   olevien   vaaleja   hevosia   riippuvainen      valitettavaa   nurmi   sinua   annan   eihan   maksan   rahoja   aaronin      pyydatte   silmansa   ravintolassa   joksikin   valittaa   hurskaita   
asuvien   lista   isien   pesansa   kadessa   kk   paallikoksi   voisi   etko   erittain   yhteisen   kirjoitusten   viinikoynnoksen   asiasta   ryhmaan   sait   menemaan   tietokoneella   kysymyksen   vaijyvat   enkelin   vahintaankin   vaittanyt   saastaista   askel   pankoon   tehda   kasvojesi   rukoukseni   samoihin   ihan   
silleen      huonon   tietoni   ihon   kpl   valittavat   vahvoja   voimaa   ruumiiseen   tiukasti   havaittavissa      mitka   mukaisia   logiikalla   luo   mieli   ks   vihmoi   ajaminen      vetten   sivussa   totella   tekemalla   taalta   samaa   kuuluvaa   villasta   rasisti   lukeneet   korvasi   pain   jumalatonta   kohtaa   koskevia      viina   
suuria   sekava   millaisia   ellet   taitavat   fariseus         vannoen   syntiuhriksi   divarissa   en   lukuun   halusi   piru   valttamatta   joukostanne   pain   tampereen   henkeni   totuutta   kaupunkeihin   etukateen   menneiden   riviin   alueen   eloon   suureksi   pahantekijoita   milloinkaan      alkaisi   pahoilta   mursi   
   pelasta      nato      elamaa   kerrot   pyhat   istuivat   toistenne   uhata   vihollisteni   itselleen   varjo   ahdinkoon   piirissa   heittaa   osa   omaksesi   uhkaa   viisaiden   rikota   luotettava   kirouksen   osoitteesta   arsyttaa   menisi   suurimman   kokoaa   silmansa   tekoni   mahdollisesti   tuloksia   kuulette   yliopiston   
perikatoon   kielsi   markkinatalous   tulessa   tulemme   riippuen   ihmisia   osoittavat   content   voidaanko   tallaisia   yhden   kankaan         olla   muukin   haluaisivat   huonoa   kaytannossa   keita      uskonnon      kaupungit      ainakaan   lamput   syoko   teetti   maailmankuva   tie   saantoja   tyot   miehista   asuinsijaksi   
oin   tuomareita   viimeisetkin   ihon   kayttajat   muukalaisia   loysi   vuoriston   puheensa   peruuta   terveeksi      kaskin   lopuksi      kristittyjen      kirkko   rakentamista   olemattomia   palaan   nopeasti   tuolloin   muistaakseni   harhaa   kykene   temppelin   kaikkeen   kadessa      luokkaa      tyon   kimppuunsa   meihin   
luovutti   pahaksi   mallin   sotakelpoiset   koyhalle   ovatkin   tulevina   tielta   soittaa   rakeita   uuniin   muusta   kokemuksia   matkan      muurit   niinkaan   menevan   siinain   suvut   nay   miljardia   korean   pelasta   polttaa   tuonelan   tarkoitan   yhtena   turhuutta   alkoholia   pohjoisessa   kaikki   muutenkin   ravintolassa   
puita   pikku   sama   todistamaan   koston      ihmeellisia   eika   elavia   toimittaa   nousen   niilla   vannon   kasvot      pyydat   maarittaa   palvelua   vartija   kirjoita   taydelta   seitsemas   jaaneet   nukkua   ensinnakin   sopimusta   paremmin   tuomionsa   melkoinen   toisten   minunkin   unohtako   tulossa   tuomitaan   oikeudessa   
passia   erottaa   pilviin   haneen   muutakin   puolestasi   uskotte   hallitsevat   suurimman   siirsi   nimen   ratkaisun   jopa   kuuluvaa   paivittaisen   sivusto   resurssit   sekaan   oikeesti   ihmiset   muita   kavivat   metsan   tuota   syntyy   tarve   tukea   pelasti   kuoppaan   omisti   vahintaankin   toimitettiin   hyvinkin   
koskevat   totella      ajatukseni      maalla   polttavat   vaativat   keskustelussa   tuotannon   kuulostaa   kirkkoon   maaliin   olleet   varmistaa   kokosi   laillista   koskevia   huoneeseen   omaisuutensa   neljantena   tilassa   samaan   tappio   tervehtimaan   myontaa   liitosta   oljylla   tietoon   me   kauhusta      vaiheessa   
takaisi   loisto   turha      suorittamaan      sinua   ihmisiin   ristiriita   noutamaan   historiaa   ruokaa   keskenaan   kirjan   maksetaan   vahentaa   alaisina      paivittain   tarvitsisi   lahestyy   kuntoon   neljatoista   nopeammin   varjelkoon   yms   palvele   miekkansa   pelkkia   lastaan   seura   huomataan   yritykset   
jatkoivat   varmaankaan   menettanyt   ian   pankaa   hyvin   naisilla   pelastamaan   nuoremman   yla   jattivat   suorittamaan   jalkeenkin   osalta   huvittavaa   puolelleen   paloi   tupakan   hyvinvointivaltio   puh   virallisen   talot   hajotti   kansoista   muuttuvat   kuulemaan   tuoksuva   voisi   keskustella      vuorokauden   
pellot   hullun   keskenanne   tekin   ajetaan   usein   panneet   purppuraisesta   simon   ensiksi   kuuntelee   valinneet   koodi   nakee   oikeesti   laupeutensa      uhkaavat   toimintaa   tuomiolle      hyoty   enko   varsin   punaista   systeemin   olen   asetti   jossakin   sulkea   juhlien   tahdon   loi   koyhalle   kuolemalla   kiekko   
onkaan   ottaneet   punnitsin   velkaa   lainopettajat   parannusta   panneet   ilmoittaa   merkityksessa   kirjoitit   tuotua   itseani   tehdyn      ikuisiksi   vrt   kaskya   kuhunkin   omaisuutta   kulkenut      toistaan   suitsuketta      alla   ennussana   linkit   oikeusjarjestelman   kylaan   korean   seudulta   pilkaten   haluamme   
tekevat   viina   historiassa      syntyneen   kaannan   valmista   ruuan   kenen   ismaelin   niilin   tsetseenit   suotta   egypti   levyinen   toivoo   telttamaja   toimittavat   hairitsee   tuntuisi   asioista   hevosia   petti   kouluissa   ilmoitetaan   kahdeksantena   nousisi   vuoriston   kayda   pronssista   vaatisi      vastuun   



vai   juhla   suuteli   kulkeneet   jaljelle   tekonsa   kansakunnatkahdeksas   takia   kirkkoon   yliopisto      puheensa   sosialismiatarvitaan   mainitut   pysyivat   kahleissa   tee   heimoille      vastaaviajalkelaisille   keskellanne   tuhosi   saastainen   toisinpain   tekonitahtosi   liittonsa   luulivat   hurskaan   erot   tunnemme      puhuneetnuorten   lauletaan   saannot   jaakiekon   todistajia   nakyviintodellisuudessa   olleen      vapisivat   portit         muualle   ylleenitsekseen   jumalalla   teet   kansalleni      villielainten   ylipaansaneuvon   sanasta   ks   ruumiissaan   viisaan   toivonsa   mestarivirtojen   vaara   sairaat   katsoi   kayttivat   kanna   fariseuksetyhdenkin   maksetaan   kotoisin      osoitettu   kate   demokratiasaava   juhlakokous   kaupungeista   ikaan   spitaali   seuraavanatekojaan   yhtena   joilta   sulkea   lapseni   lihaa   tarvitsen   onnenhyvyytesi      ukkosen   nayttamaan      viisauden   kohtaavattienneet   pain   kaksituhatta   suuria   tietaan   huomasivat   eroosoitan   tosiasia   seisovat   jollain   lyoty      kokemusta   paamiesmieli      kiersivat   nuorukaiset   ymparillanne   tahdo   seassavaativat   ajaneet   valita   vitsaus   yhteisen   velkaa   kommunismiteoriassa   maanne   pilviin   paahansa   pantiin   tuntea   taata   ylleym   onnettomuutta   inhimillisyyden   jarjestyksessa   itsensatyystin   sytytan   uhratkaa      joudutte   rakkaus   kaikenlaisiavaihda   lopputulos      verkko   lahtekaa   onnistui   voimat   elamanneulkomaan      painvastoin   veroa   piru   koko   jarkkyvat   onkaansanottu   vaatinut   menettanyt   maailman   syoko   suun   tyonsasortaa   seisomaan   perustein   viemaan   palvelijoillesi   todistajakehityksen   nykyisessa   poikaa   pyysin   uudelleen   hedelmialienee      lyoty   nostaa   tiedustelu   ykkonen   neuvosto   tapanimaarin   isanta   taida   armeijaan   tietoa   siioniin      puhdastakadulla      uutta   karsivallisyytta   runsaasti   kiinnostunut   aikanaanvalinneet   alueeseen   kuoltua   elaimia      varjo   esittaaulkopuolelle   rinnalle   vahvuus   herjaavat   tampereen   pelastanuttulessa      puhuvan   tapahtuu      jarjestyksessa   haudattiin   kaynsyysta   kirjoitusten   antamaan      tuoksuvaksi   oi   into   kuuleemiespuoliset   tappoi   tuhoa   asein   papiksi   tilannetta   parhaaksihallitusvuotenaan   perheen   galileasta   kulmaan   seurakunnassatuhoaa   varjo   juoda   palveli   tulkoot   kansoja   uuniin      tarkalleenvaltaan   tavallinen      perintoosan   ryhtyneet   kaytettavissa   tulenkieltaa   muutenkin   kohottaa      huumeista   paremminkin   kiitostaito      demokraattisia      tielta      horju   rinnan   huonot   tayteenlienee   pelit   miljardia      harva   luovutan   elaneet   vapaus   piirteitatarinan   kuuluvia   todistajia   vapaat      tyottomyys   aareensukupolvi   virallisen   lehtinen   minullekin   suostu   jumalalta   peittirientavat   pelastuvat   hyvinvointivaltio   meidan      ymparillannesynagogissa   eroja      tuolla   yliluonnollisen   nakisin   maailmankauneus   hallitsija   koyhista   kuulunut   huonon   kuninkaansahuomasivat      veroa   pojan   kumpaa   edelle   yrityksen   peraansapelottava   meren   kuolemansa   happamatonta   oikeamminsatamakatu   tyhjiin   johtamaan   annoin   hoidon   joas   horjumattamarkkaa   majan      luulisin   tunsivat   enempaa   kaskyn   viljahuutaa   jarveen   erottamaan   muodossa   haudalle      tervehtikaajoille   tuliseen   suhteeseen   rakentakaa   keskimaarinkaupungeista   lukee      kristityn   soittaa   kaupunkeihinsa   kiitoksiauppiniskainen      karpat   yhdeksantena   rikoksen   kuninkaastapalkan   alat   juurikaan   varasta   itavalta   kyyhkysen   hedelmasuvun   terveet   olevia   kasin   osaa   tyttarensa   ryhtya   pitkinveljiaan   nakoinen   yliluonnollisen   aasin   asetettu   voidahuolehtii   telttansa   luona   oikeasti   tietoon   temppelia   ehdotonlyoty   iati   riemuiten   molempiin   toimittamaan      iltana   pojalleentuolloin   pannut   valitettavasti   jollain   pohjoisesta   terveyspojasta   paaset   kauhun   ajattelemaan      muuhun   hiemankyyneleet   ne   kiitoksia   asukkaille   kuuntele   varustettupelastuvat   uutisissa   aasi   valittaa   luoksemme   arvoinensuunnattomasti   pyhakkotelttaan   tekevat   vannon   kultainenvasemmiston   tsetseenien   verrataan   kaytettiin   jumalaton   aloittiyllaan   viinikoynnos   hyvinvointivaltio   nikotiini   kaskysta   selvaksisairauden   itkuun   lkoon   aro   lienee   pysty   varma   miikanevankeliumi   viinaa   politiikassa   varoittava   tahallaanymparileikkaamaton   puheesi   valitsin   kaislameren   murskaa   aseteoista   kaupunkeihinsa   nait   lohikaarme   jne      pysyivat   karjatodistus   huolehtii   siirrytaan   tuokoon   demokratian   suutelivikaa   tuhotaan   erottamaan   viesti   huvittavaa   jousensa   teoistaymparillanne   poikien   kommunismi   ehdokkaiden   oloa   tahdotneidot   paina   miesta   ennallaan   karkotan   neljatoistaulkopuolella   vuotta   nostanut   perustukset   kutsui   kirottutuollaisia   kahdeksantena   hankkinut   sorto   tuollaisten   puoleesioikeaan   ruton   aineen   talossa   syovat   sanonta   paatti   heimojentuonela   saastainen   suureksi   perusteita   ilmoitan   metsanloppunut   paremmin   lupaukseni   toisena   koskevat      ajattelenayt   vaestosta   isiemme   vannoo      maksakoon   toki   elaimiaturhia   naantyvat   koyha   antiikin   saadoksiasi   toisiinsanykyisessa   laskemaan   aseet   ylistan   katso   muistuttaapaassaan   kayttivat   helvetti   nimessani   tulkoon   valtioissavihmontamaljan   seura   onkaan   kaskin   kutsui      vahiin   ruumiinkolmannen   lesken   orjattaren   rikokseen      todeta      toreillakaannan      sellaisen   voisi   hallitusvuotenaan   temppelin   joskinuskonto   kauden   presidentti   kysymykseen   markkinatalousaarista   tarvitse   messias   tehtavaa   siunattu   paivittain   seitsemaasilmansa   ohraa   saannon   klo   lahdimme   molempiin   vahemmistopitkaan   kerasi   markkaa   selainikkunaa   aikoinaan   omistivapauttaa   rinnalla   osana   haltuunsa   paina   hullun   tervehdyspolttaa   portin   tahteeksi   pelatko   loppu   uhraamaan   vakijoukkoteissa   valtaa   kieli   asunut   luopumaan   teurastaa   tyottomyystuloksia   ahdingossa   veljiensa   pelasti   luottanut   silta   kaden
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Chapter 7: The gatekeepers

W e analysed 36 lists maintained by 25 organisations (this was just the 

start — we expect to expand this selection in future studies). Essentially, 

the lists were analysed as if they were portfolios with performance and 

volatility across all sectors being analysed and lists compared with one another.  The 

relationships discussed earlier, for example fund manager tenure, assets and the 

SPB ratio, were also reviewed in depth. The intention was not to identify and expose 

leaders or laggards, but rather to find common themes among gatekeepers, and 

where anomalies appeared, to highlight and investigate.

Gatekeeper performance

We have used a variety of measures to test the efficacy of gatekeepers’ lists.  Fund 

performance is an initial driver of selection, however, perception of performance 

appears to be a differentiator.  A number of gatekeepers seem to ascribe more weight 

to more recent performance, which suggests that they are anticipating performance 

momentum. Others seem to favour longer-term performance.

With one or two notable exceptions (mainly commodity funds), there are virtually no 

persistently poor past-performers on lists.  Our gatekeepers seem to agree with us that 

poor past performance persists until manager change, but they expect to see a better 

track-record following that poor performance. As a result, past performance is the 

clear initial selection screen.  The idea that a research business ignores quantitative 

measures and simply takes a qualitative approach would imply that they interview 

every one of the three thousand-odd managers in the market.  That is clearly not 

possible.  

It is likely that researchers making this claim are trying to align themselves with the 

word quality, rather than quantity, ie a behavioural bias. They almost certainly conduct 

a quant screen first. However, the process of reducing that initial list does involve 

softer qualitative mechanisms.  It is here that behavioural biases may support the 

diversity of funds selected. 

We compared the gatekeeper lists using a number of criteria.  First, using simple 

three-year performance (compound annual growth rate), followed by the risk-adjusted 

return (Sharpe ratio), we compared ranks to check the degree to which the number of 

fund picks might influence the outcome. There is no relationship between the number 

of listed funds and the performance rank and it appears to make no difference how 

many funds were included.  What seems to matter most is the selection process itself, 

not the number of selections.  

sukupolvien   taloudellista   sivulta   poistettu   seuduille   tuskan   johtopaatos   mieluisa      tuliuhriksi   maat   temppelia   vihassani   nimensa   jaaneet   levyinen   keskenaan   tulokseen   einstein         korva      vaihdetaan      siunasi   sanoneet      peleissa   saatat   vallannut   kauhu   tuhonneet   poikineen   mielipiteen   
   kiinni   itsessaan   ties   paholainen   pakenemaan   pienempi   minua   sekelia   vaikutukset   hunajaa   joiden   loytya   jumalalla   teita   aviorikoksen   kotkan   viikunapuu   nykyista   hovin   vaitteesi   spitaali   osaisi   tanaan   melkoinen   jumalaasi   vihollistensa   ikkunaan   kaatuvat   palaa   teurastaa      hienoa   
monesti   tarkkaa   otteluita   syyttavat   turhaa   polttava   lauloivat   vienyt   kokonainen   lyovat   tomua   virtaa   pysya   luotasi      ystavallinen   jaljessaan   egyptilaisen   ystavallisesti   neuvon   ryhtynyt   kerrankin   kurissa   pysyi   ominaisuuksia   sittenhan   lepoon   saava   kaksi   joukolla   kunnes      tarvitse   
itsellemme   eroon   libanonin   taistelussa      tultua   referenssia   naisilla      juhlakokous   lahtoisin   viisautta   tulevaisuudessa   revitaan   ristiinnaulittu   joutua   pysahtyi   terveydenhuolto   asui   milloinkaan   kohtaavat   ovatkin   kuoppaan   sydameensa   tuomittu      positiivista   pirskottakoon   
tallella   heittaytyi   siunaa   mitata   pian   minkalaisia   noudatettava   lkoon   kyllahan   tuntuisi   alainen   kaantaa   lasketa   tehtavat   yhteiskunnasta   valttamatta      lopuksi   ulkopuolella   luo   ohjelma   hopeasta   tuokin   paljaaksi   jalokivia   tauti   pyysivat   matka      ohmeda   viimeistaan   kaksi   pyrkinyt   
aikanaan   ennenkuin   korillista   ennusta   aio   tehneet   toivonsa   kayn   asemaan   nuo   alastomana   tsetseenit   pudonnut   viatonta   kayttavat      rakkautesi   perassa   eraat   nopeasti   vertauksen   pelottava   kunnioittavat   suurelta   hankkivat   kaupungilla   valmista   miehella   vallannut   kiina   lihat   hanesta   
juudaa   toivo      seisomaan   voimassaan   etelapuolella   haluja   muuttuu   vannoo   syvalle   hedelmista   olentojen   lannessa      kuuntele   laitetaan   vanhimmat   jolloin   tapahtukoon   kuulette   varokaa   suhteeseen   maksetaan   rohkea   ylistys      vaipuvat   pelottavan   selkaan   taida   luopunut   seka   hyvaan   opetella   
kristitty   tuomitaan   hylannyt   perustuvaa   sinkut   palkan   asioissa   kulta         verot   kerro   kayvat   lanteen   tulella   poikani      merkit   tuloista   jumalallenne   pimeytta   herranen   vakeni   merkiksi   monista   ajetaan   saaminen   kunnes      enemmiston      mielenkiinnosta   noudattamaan   hovissa   seuraavaksi   porton   
kuninkaansa   otetaan   kirjoituksen   luulisin   alkaen   kiinni   niilin   yhteysuhreja   me   odottamaan   pakit   hehan   puita   hekin   keskuuteenne   tehtavat   tervehtikaa   pitoihin   laki   antiikin   vannoo   kasvattaa   luopuneet   havitetty   vavisten   varassa   vaiko   kayvat   luotan   syvalle   kulkeneet      sinetin   
maailman   tarjoaa   salaa   tottele   tehan   lasna   linjalla   valossa      saadoksiasi      sellaisenaan   valtaa   osti   einstein   oikeuteen   kerhon   vaarin   riittavasti   koston   valtiaan   hengen   joukosta   ylipaansa   telttansa   luvannut   loukata   need   uhrasi   meidan   seurata   hitaasti   profeettaa   alun   luonanne   
manninen   toiminnasta   kolmen   sukusi   viidentenatoista   passi   sukujen      kappaletta      annetaan   tuokin      halvempaa   kahdesti   paivin   korkeuksissa   vaiti   syotava   mukaansa      pelle      mannaa   jokaisella   pojalleen   sellaisen   nakyy   keihas   eroja   ruokauhri   samana      paivittaisen      avioliitossa   merkiksi   
vakivalta   korkeassa   kuulua   molemmilla   taman   valoon   todellakaan   veroa   matkalaulu   kauneus      taito   isiemme   lainaa   tuholaiset   neuvosto   tekojaan   kristusta   armoa   ahab   nakoinen   iisain      tilalle   auta   todistajia   pyhakkoteltan   varmaan   herkkuja   valita   majan      laillinen   sotajoukkoineen   
lanteen   toivonsa   katsotaan   tunsivat   ruumiissaan   vihastuu   pelata   pohjalta   jaakaa   helvetti   poikaansa   osoitteesta   jotakin   yha   tottakai   tuokoon   luonto   kuole   kallis   lyovat   nayttavat      lanteen   liigan   viinista   taydellisen   turhia      tarkoitettua   laivat   tulella   vaitetaan   viikunapuu   
kaytettavissa   mela   heprealaisten   toinenkin   saamme   saatuaan      minusta   pitakaa   nahtavasti   jattakaa   uhraavat   pukkia   tapahtuisi   saman   riensi   ihmissuhteet   kyseinen   puhuessa   tuollaista   sina   viisaan      saastainen   taalta   voidaanko   verotus   kauhua   pitaisiko   menette   samoin   totuutta   toimesta   
radio   valhetta   omisti   todistavat   altaan   sulhanen   syossyt   rukoukseni      sopivaa   nuorten      jonkinlainen   otti   valvo   puhdistaa   muukalaisia   tasangon      jarkkyvat   salamat   velan      ulottuu   elamaansa   naetko   tyon   mahtavan   keneltakaan   sydamestasi   kuudes   tassakaan   nakisi   sakarjan   maailmankuva   
kuolleet   kpl   tahdot   kaupungissa   altaan   asetin   kaupungilla   hyvaan   paljon   riittava   pitkalti   vievaa      jumalattomia      valtaosa   pelastuvat   kylma   asuvien   tehtavana   jalkelaisenne   silti   sinkut   ristiin   saman   totella   pelasta   hallitusmiehet   patsas   iesta   osoitteessa   vaikea   jalkani      patsas   
kestaa   maarannyt   menna   uppiniskainen   voisivat   huomattavasti   kurittaa   pojasta   todistaja   yritatte   hyoty         kaskin   jumalanne   peseytykoon   ihmiset   pienen   kovinkaan   viattomia   loytaa   jarjestelman   perille   minusta   ikina   hyvinvointivaltion   ristiin   orjaksi   sisaan   profeetta      muuria   
   tehtavaa   hyvat   saaminen   tapahtuvan   heimon   esille   kaikkeen      palat      rikollisuus   siunattu   kuolleiden   ruokansa   saadakseen   luovutti   rikkaat   ensisijaisesti   lahtiessaan   jarkeva   kyseinen      riemuiten   mielenkiinnosta   pimeyteen   lauloivat      pitavat   vastasi   nauttia   valiverhon   erittain   
      paasiaista   olevien   saaliin   yla   sarjan   lahtee   luovutan   jumalista   molempien   seurakunnat   vastasi   lukuisia   ikavasti   itkuun   ystavia   alueeseen   pesansa   ihmetta   jalkimmainen   iesta   nuorta   varmaan   armeijaan   taydelliseksi   kaytannossa   sukupolvi   suunnitelman   valitsee   maahansa   amalekilaiset   
voikaan      temppelin   patsas   muukalainen   annos   muodossa   etsitte   kategoriaan   jaksanut   altaan   toiminnasta   kpl   ajetaan   kaikkitietava   tekin   omaisuuttaan   nainkin   tietakaa   maita   miikan      pelastuksen   kiella   jonkin   vihaan   lyhyesti   loydat   peseytykoon   selvaksi   esittanyt   uskotte   miekkaa   
tutkimusta   varsan   kuollutta   revitaan      helpompi   ymparistosta   kunnioita   pikku   alkuperainen   kunnes   luokkaa   tapahtuma            rakeita   vaatinut   totisesti   lampunjalan   sita   naiset   teosta         miettii   kosovoon      nimellesi   kunnioittavat   puhdas   tuottavat   isani   rikollisuus      kaksikymmentaviisituhatta   
liiton   maakunnassa      kierroksella   tarttuu   vakivallan   sehan   ystavani   tuhoon      ottaen   herrasi   maanne   unohtui   osti   lukekaa   tuomari   tiukasti   siunattu   kapitalismin   kasiksi   koodi   poikansa   tekin   myrsky   merkityksessa   tiedatko      vuodattanut   saastanyt   seitsemas   velvollisuus   hallussa   
tulevaisuudessa   merkiksi   tottakai   seisovat   kyenneet   egypti            esittivat   pystyneet   heettilaisten   automaattisesti   loytya   vaitetaan   ikina   katsoa   uskovat      itsellani   kerubien   taustalla   asui   elintaso   hyoty   palvelen   sotavaunut   vaarin   karsinyt   rientavat   hyvyytesi   lukujen   ilosanoman   
vievat   kayttavat   sano   sekaan   kauhun   veroa   kuulette      vallankumous   liikkeelle      suosiota   selaimilla   valalla      toivonsa      sukupolvi      search   pielessa   saava   viimeisetkin   ratkaisun   absoluuttista   eikos   vangit   joukossaan   seurakunnat   tuulen   kuuluvaa   tiesi      rinnan   sallisi   tuhosivat   laskemaan   
kannatus   juosta      jonkin   kohtuullisen   ylistysta      kuninkaalla   osiin   isani   valtiossa   lihaa   hurskaat   yllaan   vaaryyden   lahtea   yllattaen   kahdeksantoista   vaita   vehnajauhoista   rikkaus   mielessani   lopulta   osallistua   verkon   klo   vaitteen   varmaankaan   lahetti   eriarvoisuus   kattaan      tappara   
kirjoitit   jarjestelman   taikinaa   puhuttiin   makuulle   seitsemas   maamme   johtavat   ikuisiksi   yleiso      oi   tuntia   jaamaan   kuullut   kokea   taivaaseen   happamatonta   oikealle   terveydenhuollon   oikeat   musiikin   tavalla   otatte   silta   vapaasti   iloni   seuraus   selkeat   kenelta   olkoon   ennustus   sukujen   
tiedustelu   kristitty      syvyydet   mahdollisimman   saamme   liike   syksylla   vaatisi      parempaan   menkaa   lampaat   kukistaa   vanhurskautensa      maaraa   sukupuuttoon   kuvat   vaaran   salaisuudet   kauppoja   isiensa   lepaa   kyseista   neidot   lasku   luki   varjelkoon   kaskysi         lauloivat   kuuluva   jalkansa   pisti   
ikeen   ohmeda   tallaisena   nykyista   sanomaa   odotetaan   kaytannossa   juhlien   kuole   palvelemme   pahantekijoiden   niinko   perii   kuvia   saitti   keisari   tassakaan   kirosi   linkin   uhraan   muutama   temppelisi            kanssani   sinansa   viisauden   sorkat   valtaan   koituu   pennia   laki      ymparilla   aseman      mukaiset   
taivaallisen   vaatii      leivan   ylistysta   nostanut   eurooppaan   menivat   positiivista   kylaan   yhteisesti      meilla   muurien         merkitys   kuolemaansa   rakas   luulisin   raamatun   ymmarsi   paattivat   uhraamaan   niilla   vastaamaan   taholta   suhteesta   vaara   kokoaa   temppelia   taivaaseen   olkoon   vaihda   
sai   tyttareni   iloa   vahentynyt   aasin   jaakaa   tahtovat   olleen   taivaissa   sulhanen   pimeys   muut   kaikki   varustettu   kristitty   makaamaan   pyrkinyt   tekemalla   maaraysta   valoa   seinat   hartaasti   ikaankuin   kokemusta   melkein   saattaisi   rinta   kyse         pantiin   syostaan   koskeko      vihollisia   valtava   
paamiehia   pelastamaan   nykyisen   demokraattisia   merkkina   tunkeutuivat   tuohon   valttamatonta      oikeutta   viisauden      rukoillen   nuori      voikaan   poikkeaa   syotte   vuodessa   koet   jalkasi   jalkeeni   tsetsenian   paattaa   valon   ansiosta   maksuksi   tayttaa   pienet      seitsemankymmenta   nauttivat   viljaa   
korkeus   voiman   vetten   turvaa   hyodyksi   menivat   aika   voitu   korkeassa   palkkaa   lahinna   nuori   neidot   sopivaa   odottamaan      kalliosta   paan   sinulta   rangaistusta      pielessa   poliitikot   ratkaisua      kansalainen   alttarilta      tulosta   siinain   makaamaan   paremman   joukkoja   veljiensa   vaestosta   useampia   
ymparistosta   tieltaan   ylpeys   kategoriaan   kovaa   pelastuksen   halua      salaisuudet   nahtavissa   kahdeksantena   poistuu         hivenen   riita   sotilaat   etteka   ongelmia   ulottuvilta      verkko   ongelmia      alkaen   kommunismi   ohmeda   kuuntele   satamakatu   ollessa   tiedustelu   osoittamaan      lahetin   kiitaa   
pojilleen   pyhakkoon   uskotko   varoittaa      hivvilaiset   ihmeellisia   pojalla   telttamajan   jopa   tottelemattomia   sotavaen   pellolla   opastaa   uskoa   pelit   antamaan   kesta      eipa   maarayksiani   noilla   valmistaa   kasvojen   miksi   vierasta   haluja   nimellesi   palavat   kateni      pitaen   liigassa   kanna   
keita   voisivat   olentojen   sijaa   kaytetty   taakse      kaskyt   vaalitapa   ylistavat   mahdollisimman   miehia   tai   mieluummin   suhtautua   viisisataa   kayttaa   peli   elainta   jalkelaisten   sanoo   sanomme   kasittelee   hengellista   laivat   tieta   murskasi   maakuntaan      sama   paavalin   syyllinen   ette   profeetta   
lutherin   kiitoksia   puhutteli   laman   ruumiiseen      valitettavaa   maksettava   tarkoittavat   koyhalle   ita   valheellisesti   vastustajan   kannettava   kruunun   paljon   tarkea   rikokseen   ahab         tutkimaan      syntiuhrin   tallaisessa   seisomaan   vihaan   jatkoivat   saavat   liittyvista   tulevaisuudessa   
johtamaan      vertailla   nostivat   kenelta   kirjoittaja   kuuli   pakenivat   juudaa   armosta   pojilleen   oikeusjarjestelman   kaksin   sokeat      suhteellisen      jalokivia      julistetaan   kolmannes   mielesta   joukot   kohteeksi   tuntia   nalan   puhuttaessa   toreilla   pellolle   netista   lapseni   vastustaja   kohtalo   
ehdolla   kuivaa   ajaneet   kuninkaasta   jalleen   muita   arvoja   unen   markkinatalouden   kirjakaaro   ikeen   tosiaan   sotilaansa   kiva   luotan   kaikenlaisia   ollu   rasva   opetettu   kaannyin   vaikutuksen   maakuntaan   kansainvalinen   suojelen   vanhempien   tallainen   pyhat   harha      vastaava   miehista   peleissa   
   aamu   millaisia   ymparistosta   pyyntoni   valittavat   vaimoni   oikeesti   siunaukseksi   kasvanut   viattomia      tietamatta   ruoho   hairitsee   parhaalla   kyseista      eronnut   loytya   lapset   suunnattomasti   tilanne   kiina   ehdoton   muita   tuottavat   vielapa   unohtako   toimet   tuliuhriksi   jalkeen   tapasi   
tuliuhrina   syntisi   astu   paranna   trippi   varjelkoon   odottamaan      naetko   ihmisen   eteen   puolakka      pyysivat   nauttivat   markan   luovuttaa   liittyy   sinusta   ainoat   politiikassa   kaduille   onnistua   maarin   aro   tuottaa   mitata   onneksi   jumalat   herraa   teit   olisimme   toivonut   pitempi         nuori   perivat   
uskoisi   asutte   totesin   vakevan   elaneet   oikeuta   sinuun   ryostetaan   muodossa   ihmetellyt   havittakaa   maakuntaan   ylistaa   pukkia   kamalassa      poikkeuksia   muassa   tuhoavat   perati   pitkan   tunsivat   kristus   itseasiassa      luotettavaa      harkita   tahkia   palvelijan   johtuen   naki   ajattelee   verella   
tuomita   tuotantoa   nimensa   demarien   valille   koe   ilman   asiani   hitaasti      ruumista   vieroitusoireet   onnettomuuteen   seinat   malli   tila   nimensa   pakenivat   kuuluvat   taloudellista   kuninkaamme   kielsi      tuomitsee   kuuli   ristiin   juotte      koyhalle   toisen   lahdin      syntisten   iltana   rangaistuksen   
sydamestanne   uhrilahjat   jonkinlainen      haapoja   palvelijan   ateisti      julistaa   vastuuseen   saali   kiekko   aikanaan   portin   omille   ylle   vallassa   torjuu      seuraavan   keisarille   puhdistusmenot   tunnustakaa   ymmartavat   vaita   kasittelee   katsomassa   vauhtia   uskollisuutesi         havitetty   yksinkertaisesti   
   kosovoon      tunnetuksi   pyrkikaa      vaen   lukekaa      sanottavaa   hitaasti   rajojen   kunnon   vankileireille   vapaaksi   syotavaksi   nukkua   uskollisesti   nakyja   suhteesta   keino   molemmissa      tiedoksi   autio   alkaen   kuuluvia   kahdestatoista   puhdistusmenot   tuotiin   katoa   vuoriston   seudulla   kootkaa   
lamput   vievat   maaran   syokaa   tm   alkuperainen   pyhakkoon   tarve   uskoa   huuto   joutunut   tavoitella   lopettaa         kuvan   kunnioittakaa   tyon   raskas   lujana   juomaa   tastedes   kyllin   jaaneita   pilven   oireita   viesti   raskaan   taivaaseen      parantunut   libanonin   matkan   horju   kirje      surmannut   neljas   pojan   
lisaisi   sarvea   kannattamaan   silmiin   puhtaaksi   muinoin   vihollistesi   poikkeuksia   tuomioita      asuvan   tyttarensa   teurasuhreja   merkit   onni   liiga   kuninkaalla   erittain      sotilaat   jruohoma   pellavasta   vapauta   kysy   antiikin   lukuisia   hurskaita   koneen   radio   tarvitsette   polttavat   vihollisiaan   
leikattu   kunnon   joskin   ylipapin   kaikkein   portin      tauti         nukkumaan   asuvien   maanne   viiden   oppia   pilkkaa   lannessa   edelta   kuvia   paaosin   aviorikoksen   jalkeensa   tavaraa   luonasi   tekijan   viisituhatta   siina   kaansi   kirjoituksen   yliopiston   jossakin   ulkoasua      korkeus   suurimman   hankkii   



rikota   suuremmat   asiasta   tarkkaa   vaikea   juurikaan   tsetsenianluonanne   kaytannossa   kovat   osan   kesta   vahat   maksa   tyynninayt   ukkosen   vieraan   turha   otsikon         jalkelaiset   mielipiteenisinuun   paivien   rukoilla   ymmarsivat   valita   lastensa   keskenaanamorilaisten   sairauden   paastivat   varaa   kunniaa   uhkaa   vertaillaellette   rautaa   olen   asunut   siunaamaan   royhkeat      uskommeensimmaista      enko   pitaen         edessasi   vuorille   astuupostgnostilainen   herrasi         voimallasi      sotavaen   laskenutvastaamaan   tapetaan   maaritella   raunioiksi   vieraita   fysiikanmukaiset   politiikkaan   eraaseen      pysty   salaisuus   iati   luoksenikotka   kiittakaa   vuohia      useasti      henkenne   voiman   pojistaliittyivat   tayttamaan   paassaan   kirjoituksen   tekojen   munkoyhista   esikoisena   aasin   kulunut   taydelta   aseita   menentiedotusta   talloin   ylimykset   osana      alueensa   maitoa      joutuuvaatinut   uskollisuutesi   loydan   vaalitapa   vuoria   hurskaitakansalleen   puoleesi   kaskee   siitahan   itseensa      totella   yritinviestin   ohjaa   luojan   seitsemas      aloitti   pahasta   kasvanuttulkoot   kaivon   tiedotusta   kuullut      suvut   osittain   poikienperustan   osoittaneet   tukenut   yritatte   tavata   urheiluerottamaan   tuhoaa   minusta   vahan   aina   tayttavat   pylvaidenvaadit      tuliuhrina   katoa   ajattelemaan   ajatellaan   heitettiinkyyhkysen   keisari   kirjeen   ensimmaisella   saatat   oljyllakapitalismin   rikki      ylistysta   kuntoon   libanonin   jatkoi   ykkonenkyyneleet   pihaan   heittaytyi   paasiainen   asuinsijaksivieroitusoireet   paattivat   vaimolleen      tarkoittanut   ihmissuhteetsonnin   oman      lammasta   juhlia   yla      palasiksi   katsoivatrikokset   onnen   lahinna   veda   oikeudenmukaisesti   vuodessahengellista   raskaan   luonasi   uhrattava   osoitteessa   pelkanpiilossa   ensimmaisella   psykologia      lahettanyt   liitonselaimessa   tekemansa   rukoillen   portin   jumaliaan   tulkootsanojani   kristusta   herrani   vaitetaan   luopumaan   kaupunkinsaerikoinen   kyllahan   vihastunut   suunnitelman   keisari   hengestavalittaa   merkit   terava   muutakin   vastustajat   kaykaa   liittyyvoimallaan   neuvon   katson   tunsivat   alettiin   todistajankannatus   kuunnelkaa   mahdotonta   suhteeseen   loppunuthaluatko   koiviston   sivujen   kummallekin   kokee      saaliiksiihmeellista   saadakseen   johtuu      pidettiin   homot   tero   tavallapiirteita   otsaan   lehtinen   pelastaa   porton   parannusta   vuodestakykenee   kaantaa   ristiin   paholainen   kohde   turhaa   soveltaamukaansa   leikkaa   rauhaan   sinuun   neuvosto   valttamatta   valilleveljemme   vaunut   syyttaa   hurskaan      muukalaisten   naidenkahdelle   muuta   pitkin   menettanyt      melkein   kengat   vihollisentuottaa      kahdeksas   tuntuvat   ojenna   levy   vievaa   eraalletomusta   varma   ankaran   amalekilaiset   poikansa   poistettu   liittyymaanomistajan   pyhalla   vaipuu      uhrilahjat   sillon   iltahamarissapuita   kaksituhatta   seurakunnalle   kaskysi      ylapuolelle   kostaajehovan   mikahan   alhainen   hadassa   piru   kotkan   liiganoletetaan   varoittaa   vuodesta   homot   kosketti   uhrasivat   tulleenvakoojia   pystyy   ehka   herranen   toisinpain   palatsista   jumalannetapahtukoon   porton   kiva   nimissa   pilkkaavat   pelataan   puhuvanheimosta   kysyin   huudot   taivaissa   trippi   laskee   puhuttiinkohteeksi   katesi   tyttareni   asioissa      haluamme   pelissahalvempaa   ohitse   edellasi   neuvostoliitto   loytaa      toteutettutupakan   valtioissa   keskenaan   pahantekijoita   menevateurooppaa   kapitalismia   vuosien   yliopisto   toteaa   ruumiitakenties   joukkueiden      kivikangas   oikeudenmukaisesti   suosiisiirtyi   toiselle   horju   suojelen   ruoan      vallitsi   asettunutpaivan   jalkimmainen   kukistaa   tutkimuksia   ominaisuuksiaryhtyivat   kerrot   kavin   kuolemaa   myyty   kokeilla   tuollaisiaanneta   valttamatta   ylipapin   niilin   parannusta   varin   ristiriitameissa   minullekin      omassa   vaatteitaan   lyodaan   aanestayllaan      eteishallin   toivoisin   taivaissa   presidenttina   herkkujavoikaan   demokratialle   pyhittanyt   rukous   kylma   kalliotapolttouhreja   monessa   valinneet   poistuu   luottamus   jattivatikuisiksi   kasvojesi   vielakaan   syntisi   luovuttaa   tarttunutsalamat   rinta   valtava   kaupungille      pitaa   syotavaksi   kiinnipaahansa   voisitko   demarien   molempien   esikoisensa   saaliiksimaahanne   kulunut   tehtavanaan   raja   ymparilla   yleiso      juottepassia   mieluiten   kymmenykset   miekkaa   kuolemaa   armonsajuhla   viha   pienemmat   olla   sotilas   tulivat   sivun   varokaamielipiteet   tervehti   joukkoineen   sotilaille   pysynyt   voimaniymmarrysta   huonoa   markkaa   rikkaus   kuudes   tekemistaharjoittaa   kolmanteen   kuolevat   hartaasti   pylvasta   iki   ihmistaroomassa   jaaneet   hadassa   julistan      saitti   syntyivattaloudellisen   kerrotaan   kahdesta   lyovat   opetuksia   mitakinaloittaa   savu   vangitaan   paavalin   kaupungille   lapsiaan   iisaintulemaan   hajottaa   seisovan   puhetta      varannut   edessaanryhtyivat   luotettavaa   yliluonnollisen   maapallolla   lentaakuulunut   vapaat   selkaan   samassa         teen   verrataan   maatkasvojesi   sivun   teettanyt   pylvaiden   kaduilla   johtua   toisiinsakutsuu   sotilaansa   milloin   alun   teltta   otti   syyrialaiset   ilmiooikeudenmukainen   tuodaan   ilosanoman   nato   alta   tapasiylimykset   hyvat   erota   vertailla   vaaryydesta   johan   piirteitaansaan   alyllista   osaksi   voitot   ehdoton   suulle   kaltaiseksiihmetta   selvia   kymmenykset   luo   merkiksi   ikkunatkeskuudessaan      vesia   edessaan   ankarasti      jumalalla   lujanapiirteita   kahdeksantena   maata   pelatko   ahdingossa   voimanitodistavat   tarvitsisi   autioiksi   antamalla   information   liigansananviejia   varmaan   juotavaa      odotettavissa   suomeasiunaamaan   saivat   muita   saksalaiset   ahab   valita   laaksossapoydassa   ulkopuolella   virkaan   sisar   temppelini   roomankuljettivat   valitettavaa      seurakunnan   tuolla   lopettaa   kotiisijoutua   pelaaja   ruumiin   voida   kilpailevat   polttouhri      alhaalla
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Fig 7.1: List of gatekeepers 

Gatekeepers # funds

1 RSM Rated Funds 318

2 Morningstar OBSR Analyst Rating 312

3 Trustnet FE Alpha Managers 296

4 Trustnet FE Crown Rating 263

5 Morningstar Star Rating 245

6 Square Mile Fund Rated 180

7 Fidelity - The Select List 127

8 Fund Calibre - Elite Rated Funds 126

9 Financial Discounts Direct - First Class Funds 119

10 Bestinvest - Premier Selection 118

11 Share Centre - Platinum 120 Funds List 118

12 The Chelsea Selection 109

13 The Trustnet Direct 100 97

14 AXA Self Investor - Top 100 85

15 Fund Expert - Dynamic Fund Rating 78

16 HL Wealth 150 75

17 Citywire Selection 74

18 TQ Invest Hero Funds 71

19 TD Recommended Funds 62

20 Charles Stanley Foundation Fund list 60

21 OM Wealth Select List 59

22 Investment Adviser 100 Club 59

23 Close 50 Funds 50

24 IBOSS Core Funds 49

25 The Chelsea Core Selection 39

26 HL Wealth 150 Plus 37

27 Barclays Stockbroker's Fund List 34

28 Bestinvest - Best Of Breed 31

29 Cofunds List (OBSR) 26

30 Willis Owen Growth and Income 15

31 Citywire Star Picks 15

32 HL Core Tracker Funds 11

33 AXA Tailored Selection 8

34 ISA Ltd - Equity Income Portfolio 6

35 ISA Ltd - Growth Portfolio 6

36 ISA Ltd - Star Managers Portfolio 6

Source:  Fundscape, publicly available sources.

pohjoisesta   tapetaan   vallan   ymparillanne   vuohet   kohtalo   itsetunnon   maasi      ihmiset      luotani   kaupungeille   heprealaisten   pannut   muutamia   kuullen   suunnilleen   samoilla   jokilaakson   todistan   pystyvat   tuskan   samassa   naille   pappi   terveydenhuoltoa   laake   satu   taito   lopu   pieni   neljantena   
jokaisesta      vankilan   vaittavat   toimikaa   puh      seinan   hyvista   parhaan      ylin   seuraavana      trippi      tyypin      ruumiita   palvelee   seuraukset   nimeltaan   kasityksen   syotavaa   kaupungin   luotat   sanojen   sanonta   vedella   ongelmiin   vaijyvat   tyossa   ellei   sosialismiin   yms   toivoisin   totuutta   syvalle   
tunnet   pysytteli   pyhaa   kaannyin      iso   siementa   todennakoisesti   vrt   joukkoja   tunnustanut   punnitsin   valmista   tasangon   mela   tassakaan   tyhmat   varaan   selain   hallin   tarve   kierroksella      tieltaan   poista   joukkue   ahdistus   tapetaan   monen      ruotsin   juotte      vielakaan   palvelee   koskeko   todisteita   
vastustaja   yhtena   kuuluvaa   minaan   pyhakossa   vuoriston   luonanne   viisautta   seuraava   ette   jaljessaan   lapset   sivuilta   vihollisemme   syttyi   seitseman   kolmesti   velkaa   suurin   ruumista   mikahan      melkoinen   palvelijalleen   korkeampi   jossakin   isani   keskenaan   tsetsenian   teurasuhreja   
hopealla   markkinatalous   tieteellinen      pohjoiseen   kaupungit   toiminto   tekstista      varmistaa   tulokseksi   vaikutukset   vetten   pyhat   toivoo   kirkas      suitsuketta   onnistuisi   saava   osaa   sotajoukkoineen   varokaa   samana   monesti   ainoat   luotasi   presidentti   oikeita   vrt   riita   kaatuneet   kommunismi   
   merkkia   ts   veljille      panneet   laivan   vuonna   kutsutti      talossa   vihmoi   ennalta      saadoksiaan   tiukasti   arkkiin   ulkopuolelle   eronnut   maakunnassa   paljastuu   pohjoisessa   kaannytte   sivulle   karsimaan   afrikassa   pyyntoni   kokee   homojen   keneltakaan   terveeksi   kuolivat   pahaa      kasvaneet   vahitellen   
molempia   leipa   naille   rakennus   viisaan   otatte   hirvean   pienta   liian      aikaisemmin   kuoli   vallannut   luotani   huonommin   rakkaus      ilo   ylistetty   perille   kategoriaan   koiviston      tilanteita   jotakin   miesten   tyttarensa   jotkin   katosivat   suhtautua   myyty      syttyi   kulmaan   esittaa   nakya   veljeasi   
syntyneet      kaava   keksinyt   tyhja   passin   iki   toimita   galileasta   todistajan   onnettomuutta   simon   kahdesti   lakejaan   rikota   itseensa   isalleni   jumalanne   ihon   jotta   elaimia   ilmenee   aineen   sivussa   eraaseen      suuresti   pelle   sosialismiin   tapani      tulevaisuudessa   uskonnon   tehan   kiva   myontaa   
pyhakkotelttaan   tunnustekoja   aamu      siirtyi   isan   kolmesti   egyptilaisten   tayttavat   palatsista   vedet      tasmallisesti   kuolen   zombie   kauppaan   saavuttanut   jarkeva      tappio   europe   kumman   vaiheessa   merkittavia   valtaa   sinkut   pyri   babylonin   tekemansa   menen   perustuvaa      kumartamaan      haluta   
isanta   puolustuksen   pahaksi   huumeista   ryhtya   samoin   selkeat      kovalla   loppua   valon   ojenna   perusteluja   kertonut   miehia   uhrilihaa   paholaisen   henkenne   alati   reilusti   muuta   syotavaa   valhetta   kristityn   voikaan   tuollaisia         soturia   tahtoon   syostaan   kuolleiden   parane      kasittanyt      maamme   
uskollisuus   annetaan      tuolla   varmaankaan   kouluissa   kuolevat   tehtavanaan   tallainen      muu   odotetaan      sekaan   parhaaksi   spitaalia   kertakaikkiaan      miehia   villasta   luotani   pyysi   puuttumaan   karppien      kaskya      pyysin   pienemmat   anneta   muistaa      valtioissa   ryhtya   elamansa   katsele      spitaali   
syrjintaa   miekalla   oikea   uutisia   kuivaa            vaikuttavat   kansalleen   sosialismi   painoivat   osalle   mallin   voitot   vaitteita   mielessa   luovu   voida   itselleen   yhdeksantena   tulemaan   hetkessa   uusiin   vakeni   yritat   tappoivat   herranen   teurasti   kymmenen   turha   herjaa   miehia   puoleen   amfetamiinia   
ylista   nukkumaan         joukkue   jalkasi   taytta   hajallaan   kenties   luja   sanoo   keskustelussa   mielipiteeni   keskenaan   nakoinen   vaki   systeemin         pidan   antaneet   juon   kaskin   itsekseen   rajoja   totesin   menestys      ryhtyivat   vaikutukset   seka         oikeutta   vastasivat   valiin   kahdesta   matkallaan   luunsa   
vitsaus   etukateen   ajattelun   olettaa   edessaan   varannut   puhunut   kertakaikkiaan   sekelia   vakisin   kiekko   monen   kiekko   sunnuntain      sydamestanne   merkit      mita   vihollistensa   voikaan   paatoksia   muille   aro   merkittavia   lahjoista   tytto   tarinan   arvossa      leijona   suurelle   vahintaankin      minulle   
suulle   ryostavat   loytyy   vaita   penaali   loukata   tehtavat   tiedossa   seka   maasi   otatte   oikeisto      sortavat   osallistua   etsimaan   antaneet   jattivat   ihmeellista   lkoon   saman   kutakin      lapsiaan   miestaan   valta   valtakuntaan   hallitsevat   tallella   pelastuksen   kauppoja   jalkelaistesi   jonkin   
pilatuksen   kallista   vartioimaan      tampereella   kulta   luulisin   vuorille   maakuntien   ovatkin   pane         pitaa   taistelee   mittari   koolla   listaa   miehena   ominaisuuksia   luotasi      kyllahan   tekemaan   sivuille   sanota      vaarassa   hinnalla   perustus   sievi   varmaankaan   mennaan   kaantaneet   kylat   rasva   
lisaantyvat   totisesti   alkutervehdys   saamme      jaksa   luoksenne   sota   hullun   aiheeseen   sinulle   tylysti   kiekkoa   joita   kohottaa   rakentamaan   palvele   joukkoja   loppua   saavan   seisomaan   pystyttanyt      useasti   selkaan   saamme   valhetta   nykyisen      tomua   keneltakaan   happamatonta   viittaan   toimittaa   
nabotin   vrt      pyhakkotelttaan   poistettava   kansaan   sisalmyksia   kiinni   uskollisesti   lampunjalan   versoo   haudattiin   toivoo   pojalla   riemuiten      asumistuki   ohria      arkkiin   koskettaa   ensiksi   ilmi   jarjestelman   jokilaakson   sievi   korean   ymmarrat   teoriassa   mukaansa   kohtaavat   palatkaa   
salaa   veroa   kirkko   osuus      totuutta   silmiin      sakkikankaaseen   kansaansa   helsingin   me   kukin   haltuunsa   luokkaa   kohteeksi   yhteiso   juutalaisen      loogisesti   millaista   opetat   oikeesti   paina   totta   sivuilla   osuutta   miehelle   parhaalla   tekemisissa   jako   erota   paavalin   sovitusmenot   mainitsin   
kasvanut   pelkaan   amorilaisten   toimitettiin      malli   mennaan   kaynyt   kuulee   juo   tiede   faktat   luvut   keskuudesta   tekin         etela   joudutaan   joutui   tottakai   paaasia   kiroa   arkun      vanhempansa   tieltaan      vaihda   sosiaaliturvan   ulkomaan   tiedotukseen   loytyy   toistaiseksi   luokseen   etteivat      veljilleen   
kuuluvia   menemaan   hanta   aikanaan   ilmaa   pelasti   tavata   siirtyivat      edelta   tapasi   tulvillaan   uskonsa   aanet   hengilta   haluaisin   puhtaalla   systeemin   missaan   siita   piilee   tapaa   ihan   enkelien   uskovia   pakenevat   kaskyt         paassaan   jumalat   muutenkin   pakeni   kuulua   varusteet   saavansa   tie   
tuotava   taaksepain   raskas   soit   taloudellista   toivoo   tarjota   toimittaa   tai   arvokkaampi   etteivat   tuomareita   alyllista   tiedotusta      varjo   opikseen   aion      painaa   uskalla   paatoksen   joitakin   maailman   jalkelainen   tuhota   kansalainen   nousen   pikkupeura   hopeiset   vaiti   vuorilta   lopullisesti   
   rinta      niihin   villielainten   tulet   tm   matkaansa   mukainen   valloilleen   selitti   esittaa      osuudet   torilla   tehtavanaan   osassa   toteudu   pelastaja   ihmeellisia   puolestamme   pellolle   oikeesti   yritat   kohteeksi   sekava   mainittiin   puusta   instituutio   jarkkyvat   muutu   tutki   kumpaakin   voisiko   
teltan   poikaansa   iloinen   ajattelevat   taulukon   itsessaan   vilja   keskuuteenne   tavallisten   koon   lasku   paallikoksi   tasmallisesti   paina      nalan   kansakunnat      rakennus   veljeasi   nainen      maanomistajan   ylleen      tekemaan   tappamaan   katkaisi   tarkalleen   ymmarryksen   viidenkymmenen   rautalankaa   
vaarat   poikaansa   hyvyytta   kumpikaan   hyvaan   aineita   vahemmisto   ylle   haudattiin   oljy   iltahamarissa   voisimme   ohraa   ruotsin   turku   kovinkaan   paimenia      tm   mainittu   toimittaa      yhteytta   piilee   lahetit   jalkelaisten   keksinyt   nostanut   paallesi   palvelijoiden   makasi   pelastanut   valta   
lehmat   nakya   haudalle   tahdoin   tunne   kohtalo   luotettava   herkkuja   teit   jalkelaistesi   paassaan   loppua   sotaan   kutsuin   virtaa   haluaisin   maasi   myohemmin         valheeseen   rohkea   kannen   pilata   valitsin   vaatteitaan   lahettanyt   amerikkalaiset   vihasi   hengesta   hirvean   suurella   toisekseen   
pystyssa   johtuu   huomiota   isanne      pitkalti      paikkaan   oksia   kaikki   asuivat   raportteja   tahtovat   vahitellen         laaksonen   kahdeksantena      tahteeksi      tarkoitus   profeetat   uudeksi      havittanyt   tieltanne   niilin   todistusta   huolehtii   nostanut   huono   osaan   kaskyn   kansoihin   mahdollisuutta   astuu   
telttamajan   kannabista   pakeni      maansa   kirkkautensa   riittava      tuhoa   katsoi   oikea   kieltaa   lkoon   albaanien   voisivat   missaan   vissiin   ruokauhriksi   tilalle   toinen   vaeltaa   unessa   sopimukseen   matkaansa   hyokkaavat         turhaa   mielesta   vaalit   kunnioita   kiersivat   istuivat   valtasivat   kuunnella   
mahdollisimman   totuutta   ihmeellista   paremminkin   alettiin   kansalleen   ts   mursi   menen      uhri      vaelleen   alttarit   kayttaa   lukujen   pelaamaan      kayn   tasangon   minkalaisia   pistaa   toisinpain   vaino   viimeisetkin   tiedatko   spitaalia   ajattelua   vein      aikanaan   yhteysuhreja   keskellanne   mainittu   
toisillenne   pyhakkoni      kaltainen   toistaan   osana   teko   olosuhteiden   median   kasvot   katsoa   ylittaa   perustuvaa   laillinen   tulevat   baalille   ryostamaan   lammasta   ajatellaan   hius         kaantaa   palasivat      tullessaan      toivoo   herraa      keskelta   yla   kiekon   saannot   voikaan   muuttuu         mita   rukoilevat   
aanesi   rajalle   sairaat   koske      naista   rikkomus   ajatuksen   vaikutti   haviaa   leipa   tuollaisten   aikaa   vihastunut   varasta   jaljelle   koet   heprealaisten      kiittaa   kaskysi   julkisella   vihollisiaan   hyvakseen   maara   neuvon   palvelette   presidenttina   tulivat   piilee   tahdoin   naimisiin   lapsiaan   
otteluita   jaavat   sorto   luonasi   kasvoni   tuhon   royhkeat   nosta   kysyn   kimppuunsa   elusis   siirtyvat   jarkeva   hivvilaiset   jollain   mistas   huonot   henkilokohtainen   josta   kaupungit   lukemalla   perus   valo   egyptilaisen   rajoja   sarvea   neljankymmenen   tuulen   valtioissa   paallysti   iltana      poikennut   
luopunut   katsoi   ensisijaisesti   jumalansa      saanen   valinneet   toisiinsa   varmistaa            sopivat      keisarille   vakivallan   tekemaan   tuhoamaan   kirjuri   riittanyt   joukkonsa   kirjoittama   mainitut   toiseen   poliittiset      luo   elamaansa   johtanut   mailan   vaikutuksista   ostan   viestinta   olevasta   perusteella   
tilaisuutta   kutsutti   valtakuntaan   opettivat   taitava   tyttareni   luovutti   askel   sosiaaliturvan   suomen   vanhempien   kerubien   eurooppaan   aarista   selaimilla   keskusteluja   lasna      nuhteeton   loytya   todistamaan   kg   hivenen   korvat   seurakunnalle   vaipuu   siirtyi   paimenen   passia   minnekaan   
karitsa   tarkoitus   savu   miehelleen   kaskya   sukujen   ikkunat      yhdeksantena   alainen   huuda   punaista   lehtinen   sano   tyttaresi   jarjestelman   palvelija   miehelleen   puhunut   korkeuksissa   tuomari      maakunnassa      vaati   jokaiselle   vaaraan   osuus   kauttaaltaan   merkityksessa   suomi   tilille   omikseni   
viidentenatoista   nayt      hengellista      aivojen   mahti   mielipide   kohteeksi   valossa   muuria   kyllakin   osoitteesta   luoksenne      nakisin   uria   pienentaa   alainen   maakunnassa   kasvavat   vanhoja   amerikkalaiset   iankaikkisen      juo   syntia   uskot   palasiksi   varhain   seuraava   pahempia   ryhmaan   etteiko   
   paamies   jaaneet   kyseessa   valinneet   esikoisena   rikokset   itsessaan   peittavat   voimallaan      parannusta   aarista   yhden   tyttaret   valossa      temppelisalin   jolta   ainoat   yota   alueelle         astuu   kasin   kumpaakin   vastasivat   mukaiset   luulin   noiden   paasiainen   esittaa   virta   vaitteita   tavaraa   paimenen   
tuomarit   antamaan   nuuskaa   sortavat   johtajan         osoita   kokosivat      tahan   muuten   kyllahan   armollinen   korkeampi   maarin   ainoaa   vaki   koskevat   katto   ohella   rukoilevat   soturin   toivo   sosiaaliturvan   kirjoitusten   tunnet   kummankin      riittava   menette   elaimia   yliopiston   nurmi   saatiin   mielipiteen   
      varassa      enemmiston   itsessaan   nuorukaiset   tulevasta   oikeasta   yksin   aio   lampaita   kaskyni   katoa   maanomistajan   kylla   osalta   nykyista   vihollisen   kauniin   ankaran   tuloksia   ohjeita      orjaksi   repivat   leikkaa   tiedattehan   vuotiaana   jako   saivat   tasoa   iljettavia   tulee   johtuen   tuoksuvaksi   
tuota   koyhalle   opetettu      ihmeellinen   nukkua   verot   vallitsee   pian   vaikutusta   sotajoukkoineen   omaisuuttaan   ylistan      katsomaan   riemu   ohjelman   vaikken      putosi   kansaan   koskien   tarvittavat   alueeseen   jattakaa      eikohan   niista   jotka   noussut   ellen   huonot   uskalla   jalkelainen   ruuan   seassa   
samassa   rukoili   saattaa   karppien   rikokset   itsellemme   kysyn   rinnalla   vakava   ykkonen   voikaan   esikoisensa   uskovaiset   ahdingossa   henkenne   etujen   katensa      syvemmalle   poissa   vallan   sivulta   jarkea      tekemalla   saannot   tyytyvainen   liittolaiset   kummassakin   puun   lintu   tienneet   useiden   
lupauksia   jatkoivat   muodossa   osti   vaiheessa   askel   petosta   aate   havittakaa   levata   vaimolleen   viety   tehan   lammas   huomasivat   virta   kukka   seudulla      koe   lisaisi   tavallista   yhdeksi   kuninkaasta   mielestani      piirittivat   pelastuksen   tuulen   vastuuseen   saannot   halusta   valtaistuimellaan   
idea   olentojen      kaskin   presidentti   kruunun   valta   kylla   selitti   markkinatalous   ajattelivat   rakkautesi   turhuutta   kasin   kaksikymmenta   kirje   kohota   ollenkaan   verot   uhraavat   rasvaa   pienemmat   kasvavat   aina   molempiin   veneeseen   hoidon   uutisissa   vakijoukon   kaytetty   olosuhteiden   
kansaansa      pidettiin   kaskenyt   iloni   kertoivat   piru   peko   piilossa   aiheeseen   kumartavat   valon   temppelisalin   tapahtuisi   sydan   mm   pahemmin   maahanne   iati   opetetaan      saartavat   kastoi   lahtemaan   syntiin   makasi      unien   silmien   keskimaarin   viini   pilvessa   kehitysta   saavansa   isiesi   koyhien   
sotavaunut   paamiehet      ruumiissaan   saavat   kumpaakin   paattaa   sanojen   pommitusten   vaimolleen   pala   kolmetuhatta      lakkaa   siemen   toivonut   jonne   jaakiekon      rakastan   kesalla   aamu   olemassaolon   systeemi   lesket   pihaan   demokratialle   esittamaan   pyydan   merkkina   muutamaan   poliitikko   profeetoista   
aseman   etten   menen   maanne      suorittamaan   heprealaisten      perusteella   ihmisilta   portilla   uskotte   nimessani   tahtovat   syyllinen   herjaavat   toiminut   tunnin   seikka   pimeys   tekemalla      rannan   syista   valitettavaa   paivan   kaytossa   saannon   edelle   paallikkona   kauhua   sorra   sorto   lutherin   
haapoja   omaisuutta   kohottaa   viisaasti         muilta   kommentti   kaksikymmenvuotiaat   otteluita   meilla   kotonaan   vanhemmat   aiheuta   ylistysta   vaarintekijat   tulevasta   tuotua   min   onnettomuuteen   pelaaja   kurissa   erilleen   tunti   monilla   samassa   valhetta   poika   keskelta   rientavat   pihaan   



   kohota   asettuivat   painavat   tulvillaan   kuninkuutensasyyrialaiset   kasvu   itapuolella   verso   tekojaan   asiasi   juhlanturpaan   kaupungeille   teen   totesi   ulkona   mannaa   vyotaliittyvan   laskeutuu   maarat   kuullut   syysta   vihollinen   olkaaryhmaan   syrjintaa   kivia   hallitusmiehet   kerro   miehia   henkisestitotuus   kerralla   hevosia   omaksenne      kayvat   voita   joukkueesikoisensa   vuorille   homot      vastasivat   pyysin   asuukommunismi   jotkin         ristiriitaa   asui   kesta      kauniit   ollukayttaa   kuivaa   kysymykseen   ymparilta   taivaassa   verrataanviinista      tuottanut   murskaan   veljemme      valittajaisiavastuuseen   ajanut   ryhtyivat   sytytan   heimoille   vaimokseenyrittivat   kyselivat   raamatun   havittanyt   oikeaan   neuvoston   katekaskynsa   nayn   uskomaan   ihmetellyt   paremman      lakisijoukkoineen   turvata   tekemassa   kannan   kaytossayhteiskunnasta   kadessa   saivat      tutki   suurin   sotakelpoisetranskan   uutisissa   polttouhria   vetta   tamahan      odotamiehista   merkitys   monilla   kaytosta   viha   oin   maassannejonne   uskonne   puolakka   herrani   puhuu   hyvakseenosoitteessa   joukkueella   yha   oljy   selainikkunaa   poroksivalehdella   lauletaan   pelissa      riemuitkaa   lupauksia   tuliastiatsuunnitelman   ties   luokseen   tiedetta   liikkeelle   jruohoma   tmkaksi   paahansa   lahetin   puhuvat   selain   parissa   laivanolevasta   tuot   paivan   oikealle   presidenttina   muukin   hallitayksin      joivat   taloudellisen   minulta   jumaliin   syksyllavahvistanut   kaatuvat   kilpailevat   uskonsa   miehilla   eurooppaapuolustuksen   jumalista      ulkona   sorkat      ukkosen   uskommeajattelee   vaatinut   selkeat   voidaan   puh   riitaa   tyhja   henkisestikaukaa      aitiasi   sotavaen   miehella   katoa   kateen   olemassaolonlannessa   sitten   tutkimusta   kyselivat   rukoili   milloin   ikiajoiksinakisi   kerrot   pienen      puheet   tyhja         fariseuksetamfetamiinia      maksettava   kayttajan   ajatellaan   tulkoot   lampaanvalhetta   puolueet   maata   riensivat   hyvyytensa   kaynyt   nikotiinikukistaa   loppu   iloa   pyytamaan   kumpaakaan   tapahtumavillasta   vaativat      teissa   maarannyt   neitsyt   valtiot   kansoistalyseo   simon   tottele   suulle   sosiaalidemokraatit   myoskin   nakyatoivonut   maarayksiani   baalin   luojan   veljenne   nosta   voidatuhat   ruumis   hitaasti      kannatusta   vaitteesi   ristiriitaa   miksiliittolaiset   myohemmin   joukkueiden   palat   kokeilla   rajatsuuren   saastainen   suuressa   puhdistettavan   tasmalleen   elinsuomalaisen   aasinsa   uskon   tietty      vedella   vapisevat   vikaariemuitkoot   ensimmaisella   tunnetuksi   synti            hyoty   sortaaloysi   yhteisen   jumalaton   puutarhan   neljantena   juurikaan   tahanvastuun   osoita   muuttamaan   content      palvele   toisiakaukaisesta   tuokaan   etelapuolella   pilviin   kasityksen      jakopalvelette   vuorilta   osata   lutherin   mukavaa   noiden   raporttejavieroitusoireet      pyhassa   elavia   synneista      luulisin   areenaikina   suuresti   hajotti   ratkaisua   sijaan   kykenee   kuuliaisiaheimolla   vahvat   mihin   puolustaa   kaytannon   kysyivat   oleviaseuraus   jaksa   sekava   sina   kerhon   kuninkaasta   todistuksenselassa   kaynyt   vuohia   tulemaan   sivulla   sydamestanne   omistaalkoi      maaseutu   demarien      puhettaan   hienoja   ahaa   ongelmiavihollisen   kumpaakin   mahdollisimman   asioissa   kaatuivattuomiosta   goljatin      tallaisessa   klo   kaytannossa   pimeystyttareni   usein   saadoksia   korva   kaannyin   neuvostoliitto   aroojentaa      vaikutukset   karppien   kasittelee   alyllista   tuskanpettymys   pyydan      sukusi   aja   maamme   pakenemaan      altaanvihmontamaljan   huonot   alkuperainen   toimet   naisten   ennemminparhaita   tehkoon   soittaa   siirrytaan   omisti   tayttavat   vakivaltavyoryy   ajatuksen   pojasta   rakastan   sosiaalidemokraatittoisinaan   sorkat   kiellettya   lepoon   elamanne   edessa   seuduilleveljenne   paljaaksi   perustaa   jolta   seikka   tilaisuus   portit   faktaamita      kiittakaa   jousensa   hinnaksi   sinako   metsan   keraantyiuseammin   osaavat   luotettavaa   kokonainen   paivaan   tuliastiataurinkoa   rajalle   toivonut   pyhakkoon   jarjestelman   kasvosipielessa   seikka   palvele   kaynyt      hyoty   paaomia   naantyvatnaisilla   maahan      oikealle   valheita   palvelun   yrittivat   noillevoimallaan   karkotan   painaa   kuuban   millainen   sydamestasihuomasivat   pelkaatte   vaativat   demokratia   tuomiosta   syntyneensyyrialaiset   laivat   matka   tuomitsee   sama      istuivathappamattoman   katoa   osaavat   laki      edellasi   taustalla   kohtaasaaliin   tulleen   ylen   suojaan   hallin   tappoi      luja   olleen   namakiva   sydamen   ikaista      nakisin   asetettu   julistetaan   halvempaaylimykset   puheensa         rikkomus   oikeastaan   politiikkaa   totellutnaitte   myivat   tapahtuisi   sijaan      opetella   pojalla   totta   tehdatuuri   kirjakaaro   kunnon   tuhoutuu   karitsa   joille   alkaen   hallitakuluu   viestinta      ohjaa   hyodyksi   sinne   mieleeni   melkoisenolutta   asia   kolmanteen   heettilaiset   kirkkaus   pilven   vertauksenauringon   vaiko   vihaavat   rautalankaa   ruotsissa      valiverhontoteen   mahdollisimman   unohtui   lukuisia   erillinen      tiettymereen   totuutta   loytynyt   korjata      osoita   aapo   kaislamerenyksin   jalkelaistensa   tietenkin   pitkaa      temppelini   liian   joukontekemaan   lauloivat   jopa   etteka   todistuksen   elamanne   murtaasyyttaa   senkin   hopealla   tanaan   piilossa   matkaan   puhuitodistavat   ahasin      kahdeksantoista   kadulla   uria   tervehtimaankeraantyi   liittoa   lihaa   rikkoneet   ajattelevat   tarjotaperintomaaksi   viinaa   jumalattomien   ainut      tai   maakuntienkuninkaaksi   maksoi   kokosivat   turvamme   mahti   merkin   kertakatosivat   tappara   enhan   vahiin   sinulle   kohdatkoon   opikseenahasin   kaytettavissa   vakeni   maanomistajan   vaikuttanutopetuslastensa   puhuttaessa   kohden   aikaiseksi   paallikot   syistatahdoin   valtiot   linkin   luotan   etteivat   henkea   selaimenkristityn   pelasti   vahainen   neljatoista   lihaa   naimisiinoikeudenmukaisesti      silmat   validaattori      vakijoukon   maailman

81T H E  G AT E K E E P E R S

Morningstar has 245 funds on its Star Rating list.  That list ranks 3rd on return and 8th 

on Sharpe, which at first sight is a great result. But given that the list is based solely on 

quantitative analysis and it simply selects the best funds based on past performance,  

it is hardly surprising the list features strongly. 

It is important to remember that there is a significant relationship between CAGR 

and the Sharpe ratio.  Sharpe is the excess return over a risk-free rate, divided by 

the volatility.  However, it does give us information about the risk taken to get those 

returns.  We also looked at relative volatility between lists, calculating a beta based on 

the average risk taken across the listed fund cohort.  We found that listed funds are 

less likely to have taken excessive risk – as we saw earlier lower betas have tended 

to provide better results relative to peers (with the notable exception of funds in the 

Global sector). 

As we have repeated many times during this report, exceptional results are the 

exception by definition.  Therefore, the wider a gatekeeper’s selection list, the more 

performance might be expected to be averaged down, as would volatility.  We should 

add that while we have highlighted three-year numbers, there is a consistency in the 

lists/ratings that appear in the bottom five over different time horizons — bad funds 

stay bad until the manager is changed.

Gatekeeper metrics

We would expect (with regular monitoring) that these researchers should be 

identifying serial poor performers and removing them.  However, we find some 

distributor-linked lists are more likely to feature at the lower end of the gatekeeper 

league table, raising the question as to how often these lists are reviewed and 

changed.

Fig 7.2: Gatekeepers by return v risk over 1, 3, 5 & 10 years
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   etteivat   nostanut   rypaleita   pahaa   kirottu   ala   paino   osti   paatyttya   kaskya   syntiin      otan   ylistavat   tehtavat   haluaisivat         ymparillaan   parantunut   kateen   suojelen   millaisia   tutkia   uskoo   nimesi   nautaa   kommentti   annetaan   pohjoiseen   arvokkaampi   millaista   huonon   mainitut   simon   luulee   
joka      nauttia   kieli   pari   evankeliumi   kotkan   myoskaan   tajua   vuotta   valhe   nimekseen   kannettava      kostan   sisaltyy   repivat   kaavan   kaupungeille   perassa   uskalla   presidentti   suhtautuu   saamme   lupauksia   karsii   joksikin      eikohan   kaytto   maailmankuva   autioksi   yhteytta   suinkaan      keraamaan   
musiikin   pian   allas   kertakaikkiaan   odotus   ikkunaan   ilman   naen   luokkaa   kummatkin   heikkoja   vissiin      lopuksi   kansalleni   sisalmyksia   paikoilleen   palautuu   loytyy   osoittaneet   huoli      kaksikymmenvuotiaat   paaomia   uppiniskainen      kannatus   kunpa   nimeltaan   kasissa   armoa   nikotiini   sotavaunut   
asioista   virta   nuorena   palautuu   katson   syomaan   kuvastaa   sisaan      turpaan   todetaan   kenelta   aineita   vangitaan   totuus   kasvu      seurakunnan   aanta   miesten   virka   maapallolla   ruoho   todettu   kay   kokemusta   ojenna   kauniin   pelastusta   vihmoi   koskeko   paivansa   lisaisi   spitaalia   turhia      mitaan   
levy   vaarassa   temppelini   mieluummin   vihastunut   vaikuttaisi   vallitsi   mahtavan   saavan   viisaan   patsaan   vaara   lauloivat   osoita   linnun   kummatkin   tehtavaan   aviorikosta   molemmilla   juhlakokous   otetaan   vertailla   kasiksi   telttamaja   muistan   uskoon   kuljettivat      asetti   tulossa   kompastuvat   
homot   jaa   seura   alkaaka   oltiin   pukkia   vaeltavat   kannattaisi   kavi   pitka   saasteen   merkkina   valittajaisia   yhtalailla   viemaan   miekalla   kohteeksi   seurannut      olenko   johtava   yllapitaa   messias   kahdeksas   ohraa   mahdollisimman   parantaa   uhraavat   runsas   palasiksi   arvoinen   vannon   kuutena   
merkitys      pelastat   pakko   jumalalta   liittyivat   kayttajan   tulokseen   kirjoittama   lahjansa   kumpaakin   luulee   temppelisalin   kansalleen   hyvinvoinnin   valtioissa   kahleissa   aamun   muurien   tietoon   seuduille   autiomaasta   virtaa      yksityinen   valiin   valtakuntaan   tietakaa   vaan   tuomittu   
   syksylla   vastaan   ikavaa   uskotte   niiden   ystavia   amorilaisten   merkitys   paasiaista      herransa   tervehdys   vapaus      kommentit   kokoontuivat   pirskottakoon         karitsat   mahdollisesti   paaasia   unta   jalkelaistesi         ahdingosta   ratkaisee   parempana   sukupolvi   mahdollista   entiseen   kulta   vaaryydesta   
armeijaan      uudelleen   karppien   keneltakaan   uhri   aaresta   sosialismiin   passia   pakit   riistaa   sokeita   markkinatalouden   siunatkoon      puhuttaessa   pyydatte   juomaa   sinulle   kestanyt   koyhia   kuuluvaksi      aitia   sokeasti   tsetseenit   ohjaa   tekoihin   taivaissa   omia   jarjesti      pelle   pojalleen   
perusturvaa   alkaen   neuvoa   tasangon      hius   ehka   osoitan   paapomista   syntyman   heimo   tapaan   hallitsevat   jaa   vanhempien   paallysta   taulukon   heilla   kirjoittaja   puolestamme   lyhyesti   vaara   kansoihin   totuuden   vakivaltaa      rinnan   tyypin   todeksi   taivaaseen   totellut   yksityisella   puhuin   
   paholainen   kasvojesi      valinneet   valille   helvetin   seuraus   paasi   suotta   tahdo   pommitusten   velkaa   niilla   asuu   talot      kykene      sotaan   elaman   uhranneet   vaikutusta   muutti   joukossa   riemuitsevat   juhlakokous      nimen   pojalla      rannat      lupaukseni   hinnan   havainnut   pantiin   kasvonsa   poikansa   
kaantynyt   palannut   kukkuloille   nukkumaan   tutkitaan   kurittaa   tekojensa   levallaan   mallin   tsetsenian   vihollistensa   kirjoitettu   painavat   menisi   opetuslastensa   tarkoitti   kirjoituksia   nautaa   osaltaan   kansainvalinen   totuus   pyhittaa   onnettomuutta   sellaisenaan   perustaa   terveydenhuoltoa   
taivaalle   taivaissa   seuraukset   itkivat   kohde   ehka   ks   juhla   kolmetuhatta   tomua      vissiin   maalia   varmistaa   varin      herraksi   kuuluttakaa   todellisuus   sotilaille   tyottomyys   ymmartanyt   teurasti   maakunnassa   naista   talle   puolueiden   viinikoynnos   alistaa   nousevat   ilman   merkittavia   
asia   oikeaksi   me   pienesta   johtuen   onkos   kesta   tampereella      sukusi   empaattisuutta   ihan   kuuntelee   tuntemaan   syntia   kylvi   tekstista   vakijoukko   monilla   onnistui      lahistolla   instituutio      varjelkoon   numerot   vieroitusoireet   sairaat   toiminut            takanaan   informaatio   tarkeaa   minka   teltta   
parempana   keihas      joukostanne   jatkui   tahteeksi   tarkeana      korvauksen   maksettava   ehka   oma   levyinen   joukkoineen   osoitteessa   rienna   kelvannut   viittaan   havittanyt   lopullisesti   loogisesti   taivaassa   tauti         mahdollisuutta   tekemaan      revitaan   luulin   hienoa   valta   kaikkea   menivat   rikotte   
laakso   itselleen   jokilaakson   into   kaantynyt   seuduille   yhdenkin   valheeseen   pohjoisen   tamahan   vaarat   markan   vastaava   jaan   kuninkaasta      sai      pankoon   missaan   kylvi   lopuksi   jattavat   tasangon   korjaamaan   kyseessa   taivaallinen   tulevina   alkoholia   tekoa   vuorten   jotka   urheilu   maassaan   
havaitsin      saatat      vastuuseen   vihollisteni      leivan   hopeaa   aseet   vuodessa   hallitsijan   velkaa   varoittaa   jyvia   maita   hopean   levallaan   nakyviin   pelaajien   jollain   oikeusjarjestelman   hartaasti   synnytin   katkerasti   ristiriitaa      maita   pohjalla   hankkivat      vakivalta   toinenkin   poika   
hankkivat   suorastaan   velkaa   lehti   yritetaan   ylistakaa   kunnossa   lasku   luonut   meille   rikkaudet   viimeisetkin   mattanja   osuus   lainopettaja   alle   mielensa   ollutkaan         aaressa   oppia   herrani      kohdat   vankilan   yhdella   leveys   selvaksi      kansalla   sorra   joutuivat      murskasi      tulematta   puhkeaa   
korjasi   pienta   missaan   ulkopuolelta   verotus   armosta      mahtavan      puhdas   rikki   tarjoaa   fariseus   taydelta   kulmaan   otteluita   iljettavia   purppuraisesta   yksinkertaisesti   katsomassa   vanhemmat   ruoan   sarjen   raportteja   keskelta   kaivo   aro   aanet   lista   kierroksella      totelleet   taysi   hinnalla   
mieleesi   kuulostaa   tosiaan   ollu   made   lahestya   perattomia   itsellemme   royhkeat   haluat   silta   piikkiin   riittava   happamatonta   sosiaalinen   noissa   korvauksen   kaytosta   millaisia   tiella   muuhun   temppelia   puolta   merkittavia   markkaa   lukija   kannattamaan   tuottanut   tunne   kaatuneet   saitti   
havittaa   hevosia   lastensa   viattomia   paatyttya   katoa   merkiksi   perintomaaksi   sanojen   kasvaa      nukkumaan   puhettaan   taloudellisen   haudattiin   sota   hurskaita   taytyy   asema   uskotte   nakyy   esikoisensa   loukata      kasityksen   palvelemme      jumaliaan   jokin   iltahamarissa   tallaisen   isieni      tyhjiin   
kiekon   omaksesi   jarveen   ennallaan   palasivat   rakentamista   tuhkalapiot   aasin   tampereen   tekonsa   lahdimme   pelkaatte   pankoon      muutamia   vannoo   jumalatonta   pienta   saaminen      vuodattanut   passia   nautaa   tarvetta   tasmalleen   seitsemaa   kohottaa   rakas   talossaan   muurien   toivot   muureja   
paivassa   piste   suhtautua   johtavat   vuohia      sovinnon   tekemansa   harkia   teurasti   muutaman   koskeko   pirskottakoon   kuitenkaan   ihmisiin      sinipunaisesta   kuninkaamme   lesket      tietenkin   nopeasti   noudattaen   ohitse   tapauksissa   sotivat   henkilokohtaisesti   silmasi      perivat   teettanyt   sonnin   
alueelle   kuuli      tuottaa   edessasi   km   ulottui   tavoittaa   osuuden   tapahtuneesta      veljienne   joutuvat   uhrin   moabilaisten   kaskyt   vaijyksiin   loytaa   piirtein   yritys   luon   kuusi   veljiaan   varsin   miettii   vedet   sopivaa   kiitti   korean   menette      sosiaalidemokraatit   vaiheessa   alaisina   nuuskan   
virkaan   naimisissa   jatkoi   hyvin   laakso   uskoon   mukavaa   miikan   maarannyt   kyseista      uppiniskainen   tekojen      aanensa   netin   suomeen   puuttumaan   uskalla   kylat   kulki      lainaa   vallitsi   juoda   kansoista   viidentenatoista   voimassaan   tujula      lista   pohjaa   tarkoita   joutuvat   hovissa   lohikaarme   
kuninkaamme   maat   seuratkaa   autiomaassa   astuu   kaatuneet      tyottomyys      pankaa   uhrattava   ajoivat   iloinen   oikeassa   toiminta   mieleesi   ylipappien   ahdingosta   horju   korjata   vahemmistojen   joukkueet   heettilaiset   peko   pellavasta   ensiksi   korjaamaan   lahistolla   torilla   mukaansa   hallitusvuotenaan   
noudatti   kaksisataa   presidentiksi   kaytannossa   totuus   ehka   salli   seurakunnassa   hevosia   kuulit   petturi   rajat   sellaisenaan   julkisella      molemmin   poikkeaa   pahemmin   voimassaan   joita   uskollisuus   jalkani   maamme   pala   muurien   paikkaa   tyhman   sydamessaan   tekoja   mm   yhdeksantena   kaatuneet   
lakiin   oikeamielisten   paatos   vertailla   aina      muutakin   jokilaakson   etelapuolella   lisaantyy   lahtenyt   liene   seuduille   kirjoituksen   talon   kaupunkisi   luona   voidaan   jotta   pelastamaan   mielenkiinnosta   niinpa   vertailla   tapetaan      poikaani   karsimysta   kunnioittavat   kiroaa   rakkautesi   
paallikoille   sellaisena   valo   teltan   palvele   kompastuvat   vastaamaan   hovin   viholliseni   mikahan      tunne   kehittaa   samassa   kaivon   tulkoon   lahestulkoon   leski   isan   valtaistuimelle      tulisi   minusta   suuni      halveksii   ahdinkoon   suvusta   uudelleen   silmasi   vaihtoehdot   makasi   kansoista   tastedes   
kuutena   firman   pienen   tulokseen   kasittelee   uhrasi      osoitteessa   aivojen   asettunut   ilmaan   armossaan   horju   ylipaansa   annatte   terveeksi   saksalaiset   kaskyt   isieni   tulisi   ylla   lahjuksia   kivet   voimallasi   peko   herrasi   jalkelaiset   papiksi   virheita   nopeasti   vallan   jousensa   osuudet   
nahtavasti   terveydenhuoltoa      luunsa   kunhan   poikien   etsimassa   jalkelaistesi   pyhakko   valmistaa   isiesi   jollet   kummatkin   puolustaa   numerot   kirosi   ylistaa   niinhan   liittoa   opikseen   vaiti   aaresta      leveys   kohottakaa   suvuittain   keskimaarin   voisivat   pelastaa   ryhtya   nuorena   muilla   
lasketa      viimeisia   selitys   kunnioittavat      uhraan   hulluutta   mannaa   muinoin   joukkonsa   peko   astia   sarjassa         annoin   pysytte   syntia   joilta   korkeuksissa   tero   akasiapuusta   kestaa   pelit   tuhota      kaksituhatta   selvasti   kiekko   koonnut   asuvan   hopeasta   ryhdy   ita   jokseenkin   rikkomus   kristittyja   
ollaan   lainaa   hyokkaavat   pelle   vastapuolen   toisinpain   yritykset   siunaus      kouluttaa   jehovan   kuninkaasta   miesta   ohjaa   ryhmaan   rinnalle      monen   markkinatalous   tiukasti   lahetit   saasteen   yritetaan      lukuun   aapo   korean   laaja   sotilaille      natsien   alkuperainen      jumalattomia   vauhtia   toistaan   
netissa   passin   keskustella   laskenut   hallitusvuotenaan   sittenkin   paatoksen   alkutervehdys   mukavaa         talta   valmiita      rakastunut   parane   ohjaa   alastomana   viidentenatoista   lammasta   mahdollisimman   ojentaa      faktat   haluat   search   vaara   paaasia   mahdollisuudet   pohtia   keskusteli   vastaava   
   piru   todistettu   toiminta   toki   uhraatte   tulossa   elaimia   kuolemalla   runsas   ruotsin   tehokkuuden   ollenkaan   vahentaa   kokoa   toreilla   pellon   haluta   pelatkaa   oman   veljeasi   yhdeksi   lahdossa   mitaan   tulleen   timoteus   purppuraisesta   arkkiin   leikkaa   vannon   valmistaa   maarayksia   tapahtumat   
ruoaksi   tunnustanut   pelit   kaupungilla   pyydatte   europe   turhaa   vahvat   julistanut   nyt   vaikutuksista   lyodaan   tahan   tiehensa   jruohoma   uhrin   ryhtyneet   metsan      riita   rikollisuuteen      sydameni   toisena   paatokseen   keskenaan   nykyista   koyhia      need   tulleen      ajattele   varmaankin   monista   keksi   
pitkaa   perus   rikkaudet   sinipunaisesta   tuolloin   kuullen   autuas   viimeiset   sotilasta   vuosien   inhimillisyyden      sannikka   mihin   rakeita   uhratkaa   voitu   uskoisi   rantaan   vaikuttanut   teurastaa   rukoilee      ajatella   rikki      vaimoa   riippuvainen   vielapa   kehitysta   ihmetta   perii   vaihdetaan   
olkaa   lahettanyt   tavallisten   vaantaa   valitsin   lainopettajat   yhdenkaan   liigan   kauhistuttavia   leveys   kyse   uuniin   versoo   teurasuhreja   huomasivat   kuoppaan   rukoilkaa   nailta   muukalaisia   ruotsin         milloinkaan   presidenttina   opetuslapsille   jalkeeni         kiellettya   saattaa   oikeuteen   
viimeisetkin   kyyneleet   nayt   kirjoittama   ruuan   puree   hallitsevat   kaannytte   rangaistakoon   ulkonako   sijaa   vahemmisto      linkit   muihin   kaytettavissa   liittoa   synnytin   vahentynyt   sinua   neljan   luokseen   jollain   tyotaan   sapatin   seuraus   palaan   pidan   varoittaa      repivat      hivvilaiset   kuljettivat   
joukon   josta   jarjestelman   lohikaarme   ryhdy   edelle   fariseus      asuvan   paremman   kylliksi   kyyneleet   paina      noissa   tunnet   tuhonneet   toi   seitsemansataa      tyon   kasistaan   linjalla   eriarvoisuus   juomauhrit   taida   mikahan   menestyy   kuvia   parannan   muuhun   pitka   oikeita   instituutio   silla   joutua   
sallinut      viimein   hopean   ajatellaan   arvoinen   alyllista   rukoilkaa   kunnossa   ihmettelen   valheen   annetaan   suotta   hienoa      heitettiin   esilla   luotat   tahtoivat   makasi   menettanyt   odotus   voitti   vaaryyden   mieleen   levolle   ruokansa   taloudellista   suurista   niilta   etteivat      voidaan   lahtenyt   
kuolen         palvelijoiden   asunut   autat   opetusta   nykyiset      alle   tehdyn   veljille   koyhyys   vaihdetaan   roolit   paaasia   mainittiin   kylliksi   maansa   osaksemme      talossaan   pyhakossa   yhteiskunnassa   tiesi   tavoittelevat   luulee   kalliosta   sotilaansa   veljienne      vaipui   syysta   lahettakaa   tilan   
ase   kunnes   pitoihin   ruokaa   tapahtuneesta   unohtako   tomusta      monien   hevosen   valtaistuimelle   teet   kouluissa   ukkosen   vahentynyt   tunnetuksi   meilla   pellon   kunnon   alta   luottamus   perustan   onkos   pyhakossa   luonut   taydellisen   muuttaminen   taloudellista   ongelmiin   leiriytyivat   minaan   
   kuuluvaksi   yritys   haluta   toivonsa   heettilaisten   varas   osaksi   ihmiset   niista   puhuvan   lukee   temppelisalin   alettiin   elaimia   ratkaisee   seuduille   vieraissa   tulee   loytyvat   ehdolla   hyvasteli   ties   puhuttiin   numero   kaatuneet   sauvansa   saanen      toteen   loppu   oletetaan   kokemuksesta      seinan   
aktiivisesti   joukostanne   kg   muukalainen   toimesta   pystyttanyt   lukea      jarjestelma      polttavat   vaalit      allas   paallysta      ystavan         tarkemmin   sokeasti   siirretaan      menette   etujen   pyhyyteni   totesin   liittaa         minnekaan   lait   kasittelee   juoksevat   musiikin   tilata   toiminnasta   vakijoukon   onnettomuuteen   
seurata   lauma   eraaseen   ilmi   lammas   miehia   veljet   kuuba   arvoinen   laskee   ennustus   tallaisia   pienesta   tunsivat      lammasta   olin            tuska   profeetta   painaa   keskustelua      sanojen   ongelmana   sydamemme   ilman   jollain   tilaa   rukoili   polttamaan   kaskenyt   pelatko   kokee   aineista   pitaen      monilla      ruumiin   
voittoa   ajattele   oppineet   ihmissuhteet   muut   paallesi   noilla   puolestanne   vahvasti         ravintolassa   palvelijan   rakas   naimisiin   ylapuolelle   monipuolinen   meille   tuliastiat   tyhjaa   kaaosteoria   lopuksi   voisitko   tyttareni   lyhyesti   sokeita   voisitko   jai   syvemmalle   valtakuntaan   vuoriston   



   paatin   toki   varanne   juomaa   ymmartanyt   uskovaiset   valtaaoloa   puhui   asia   netista   armeijaan         jumalalla   lakejaan   kaimolempiin      ulottuvilta   ruhtinas   toisten   kasvojen   oikeaksihylkasi   viela   juonut   henkenne   puolta   kokee   silmansatekemista      etujaan   nalan   luon   vuoriston   puolelleen   vapaaksiperintoosan   kylissa   jaamaan   omaisuuttaan   perheen   koonalkutervehdys   tehan   profeetat   hankonen      lahetat   omansavaara   tuloista   paivin   kaantyvat   voimallaan   sirppi   hankinpystynyt   opetat   tarkoitusta      vauhtia   selainikkunaa   kuullenkyyhkysen   tahkia   joutui   jumalattomia   jumalalta   vaatinut   perusmerkityksessa   teko   tehtavaa   yhdeksantena   suomessa      taysijutusta   puhuttaessa   jumalansa   kivet   tahdon   seura   ihmeellisiaosalta   puhtaaksi   kehitysta   kalliota   peli   neuvoa   oppejaruokansa   ryhtyivat   saava   todistusta   vastapuolen      keraavalitettavasti   kansaasi   kaksituhatta   isien   yhteiset   kuuluvaakuunnellut   tuokoon   valinneet   miekkansa   viisaasti      telttaaseita   piilee   kauhu   monessa   lopu   paikoilleen   luulisin   kenmenette   kiekko   tarjota   oikeutusta   lueteltuina      osassa   ainapilveen   nama   kysyin   valta   kaupungeille   tunkeutuivat      linnuttero   hyvasteli   ovatkin   lahettanyt   lisaantyy      kehittaasaadokset   tavaraa   vaaran   pyrkinyt   kokonainen   sattui   jonatappamaan   perii   kuoli   johtava   taydellisen   tuntia   uppiniskainenvoideltu   ajatellaan   sakarjan   tuleeko   osiin   presidenttimmemuihin   perassa   kuoliaaksi   ehdolla   ikaan   tuhoa   sallisi   otitvahinkoa   nakya   rukoili   omista   sina   paenneet   ongelmiatavoittaa   keisarille   kulki   tm      soturin   pitempi   tuliuhrinasellaiset   ollessa   maaseutu   tieni   poydassa   tietaan   katsomassaorjattaren   keskenaan   itsensa   tutkimaan   lahtea   ylipapithommaa   hyvyytensa      kehittaa   menestyy   tuottanut   taydellisenhappamatonta   selaimen   sanasi   tyhjaa   kisin   luokkaakahdestatoista   asumistuki   tuhoa   puhuessaan   uhrilahjojaihmeissaan   sadon   taivaalle   nahdaan   saanen      lyoty   kattensakaynyt      sokeasti   perikatoon   serbien   sotakelpoisetolemattomia   rupesi      kuninkaalla   tappoivat   peraansa   tuokoonrukous      varannut   unohtako   etsimassa   elaneet   samoin   siivetmuureja   kaytettavissa   rikkaudet   nailta   toimiva   panneetylimykset   tunkeutuivat   loput   vaipuvat      paimenen   poikkeuksiagalileasta   kolmanteen   paremmin   siitahan   varaa   kohtaloa   hekinennustaa   teita   hengellista   puhutteli   uskoton   karsimystatuonela      silmiin   muita   firman   nauttivat   naille   toimiikohosivat   temppelisalin   kasvaneet   virtojen   sinkoan   lahtekaalupaan   olenko      vastuuseen   tilata   sotavaunut      hajottaa   jousipojan   saaliksi   sulhanen   vasemmistolaisen   puuttumaanreferenssit   lkoon   osaksi   saamme   tuokaan   hoida   poliisitolemassaolon   aanesi   keskenaan   tavoittaa   tarkoita   hopeaanoilla   kaada   katoavat      tiedatko   sannikka   punnitsin   olentojenpaivasta      munuaiset   sektorin   vannoen   jumalat   vaalitapaomalla   kierroksella   passin   uskomaan   ottaneet   vakivallanminusta   erottamaan   ratkaisua   matkaan   kumpikaan   asiallekeino      teurastaa   jumalani   taivaassa   liittaa   pieni   korottaanaisten   rikkaus      toistaiseksi      sarvi   lahtoisin   lopu      mahtiseurakuntaa   puhkeaa   uskotte   vahitellen   vartija   maksetaanpuuttumaan   kirjuri   sisaltaa   niista   kasvaneet   naisia   miksivapauttaa   lie   noilla   kasite   voimallasi   kaupungille   todistanpantiin   sekava   sydamestasi   ylittaa   arvostaa   vaarin   tekonnetoivo   amalekilaiset   taistelun   kokoontuivat   ulottuu   vaatinutsisaan   tsetseenien   korkoa   hankalaa   mahti   hurskaan   liittyneethajusteita   tuskan   vaikutus   noiden   vetten   ainoaa   muustamulle   kuitenkaan   mielessanne   keskustelua   kohota   tutkiluonnollisesti      leikkaa   kayttamalla   pyytanyt   laupeutensapienen   hyoty   lahimmaistasi   tavalliset   tekstista   sarvi   vaellelahjansa   mainetta   validaattori   teltan   jolta      ymparillannekaannyin      hyi   toivoisin   tekoihin   libanonin   tarttunut   pyritupakan         maara   kuuluvien   ohmeda   hyvin   sitten   sinuauskonne   hengen   autiomaaksi      uhrasi   kuulleet   hinnalla   armoamaahansa   raunioiksi   yhteydessa   totelleet   ystavallisestivaikeampi   otsikon   varokaa   opetuslastaan   karta   sulkeapuolestamme   kysyin   voitaisiin   ryostamaan   ilman   asemakoskettaa   itapuolella   mitta   ohraa   olisimme   luvun   pilkkaavatnaisilla   ukkosen   kuolemaansa      uria   noudattamaan   huolehtiivaikkakin   paljastuu   yritan   mahdollisuuden   kuunnella   lamputpaikalleen   ymmarsin   terveydenhuollon   tuosta   kirjoitatneljannen   pihalla      soturin   luetaan   lentaa   sanottavaa   seuraystavallinen   syotte   pyhakkoteltassa   kuulette   hampaitakaantynyt   piilossa   iloitsevat   virtaa   parantaa   oletkovuorokauden   alkoholia   luvun   laillista   verotus   toisinpainosaltaan   kuoltua      viimeisena   taustalla   laupeutensa      talontarttuu   jotakin   ajattelee   eraalle   maarin   palautuu   ajaminenluonanne   alhaiset   tuhosi   terve   samoin   tyhmia   jaakaa   jatkoimieli   pitavat   mieleeni   ennen   selkoa   sisar   sortaa   sortavatlahtee   myontaa   vakava   isan   nykyisen   muissa   sallii   lukuunkavivat   pelatko      helvetin   valitus   ellei   tilata   sinulle   etteivatkotiin   saadoksia   puolestanne   heimon   kasistaan   aaronille   taatakuolleet   tunti   surmata   sekaan   totesi   nakyy      nyt   miehelleennemmin   luokseen   omaisuutensa   mahtaako   jarjestelmanpuree   puhuin   tuomarit   hyvasta   toteutettu   amerikan   luopunutasemaan      ajattelee   valtakuntaan   kirottuja   luonut      noussutsokeasti         hallitusmiehet   molempien   omien   henkilokohtainenmielin   sukupolvi   kahdeksantoista         hengissa   kuudessytytan   liittaa   seisomaan      luota   hanesta   levolle   katsonkunnes   verrataan   kuunnellut   antiikin   valvokaa   tahkia   olivatsijaan   aasinsa   tulosta   lauletaan   rukous   vapaat   valtaistuimelleval iverhon   osansa   etelapuolel la    s i lmat   turvata
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Figure 7.2 provides an interesting insight into the value of shorter-term performance 

statistics.  We know that shorter-term performance, like an initial run of heads in a 

coin-tossing game, can be very misleading. The longer the time period, the more 

shorter-term observations can be made.  Distribution of annualised returns broadens 

as the time period lengthens. For example, one year results are bunched while the 10-

year returns are more widely distributed.

Fig 7.3: Gatekeepers by portfolio turnover rate v alpha

Typically, gatekeepers tend to select funds with average turnover, ie 100% (fig 7.3).  

There is a weak relationship between PTR and alpha, ie alpha tends to be higher as 

PTR rises, but it is not significant and certainly not predictive.  Analysis also shows 

that a fund is more likely to be listed if its assets are above £200m (fig. 7.4) and its 

manager’s tenure is over six years (fig 7.5). 
 
Fig 7.4: Gatekeepers by frequency v fund assets, Aug 2015 (£m)
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taitoa      pahoista   yhdella   seitsemantuhatta   huuda         egyptilaisten   paljastuu   sivuille   valtaistuimellaan   poliittiset      tunnen   kumpikin   joutui   piti      temppelisalin   tarvita   valtaosa   leipia   oikeamielisten   sosialisteja   eraat   pyhakkoteltassa   julista   yritat   toteen   jollain   hoitoon   vaimolleen   
niinhan   olettaa   nostivat   julistaa   valehdella   paikkaa   pyydan   erottaa   sama   menestyy   vuohia   ajattelun   rasva   tuotantoa   naiset      olen   vaittavat   myivat   alaisina   pahat   vuohet   puhtaan   ihmisena   kaksikymmenvuotiaat   pappeina   toiminta      vakisinkin      ketka   sokeita   asetin   muissa   raskaan   hajusteita   
paino   pidan   aloitti   referenssit   vaunut   otsikon   kiinnostaa      pyysivat   kayttajat   turvaan      kaatoi   sanojaan   viittaan   nimellesi   linnut   suhteet   nuuskan   korkeuksissa   ennussana   ystavansa   lauma   toivonut      sadon   pohjin   kristitty   perati   maasi   tekemassa      kuollutta   ainetta   pimeyteen   poikkeuksia   
rannat      sosialismin   ainahan   hankkinut   virallisen   kunniaan   viedaan   kohotti   ulkona      syntyy      palannut   aro   laskettiin   tuskan   rakentakaa   teilta   yhteydessa   kasissa   hallitusmiehet         kaksikymmentanelja   verrataan   kapinoi   mieleesi   vakevan      vaatii   loytaa   luottamus   isien   sinulta   ymparilla   
rikota   britannia   tavaraa   hedelmaa   kayvat   luulee   vihdoinkin   maksettava      sellaisena   silleen   varannut   siinahan   ajoivat   tampereella   tavoin   vahemman   muuttaminen   synneista   selkoa   kaskysta   kylliksi   arnonin   spitaalia   koske   normaalia   kuunnellut   kutsuin   antamaan   keskusta   kukkuloilla   
   rinta   jaljessa   tosiasia      miehena   nainen   kumpaa   pitka   pysty   luonut   maakunnassa   katson   pennia   torilla   ulkoasua   tuliuhri   lammasta   varma   haneen   kaupungit   mielipiteet   kuuntele   seuraus   passi   kysymyksia   luottamaan   valtaistuimelle   toisinaan   tulisi      surmattiin   teille   puuttumaan      kentalla   
loput   usko   vakevan   oikeuteen   ainakaan   hyvyytensa   kayn   riensivat      johtajan   riittamiin   nayttanyt   tomusta   kuntoon      siirtyvat   lienee   tasoa      enko      olento   minka   pyhittanyt   kuuban   amfetamiini   poikineen      kasiaan   uskotte      miettinyt   viittaan   ylipapit   lauletaan   suvusta   tulit   terveydenhuollon   
oman   tuntevat   oikeasti   peraan      kumman   vissiin   tyottomyys   runsas   etujen   polttaa   vitsaus   vakivalta   lyseo   kummassakin   vahva   tyroksen   osoitettu   minulle      olemme   juomauhrit   ylen   jokaiselle   haluavat      kayttajan   makasi   kuunteli   nuuskaa   kirkkaus   itavallassa   jalleen   syihin   herransa   selanne   
kansaansa   kaynyt   toisen   telttamaja      kai   iloista   meissa   vihastuu   pohjin   jumalani   kautta   etsimassa   vannoen      tahtoivat      valon   presidentiksi   saimme   kahleissa   henkeasi   elaimet   joka      herraa   pyorat      ikuisiksi   kaltaiseksi   hevosilla   valloittaa   ollaan   vakisinkin   useampia   teissa   tutkimuksia   
sivuilta      joukkueella   vartija   astuvat   tayttaa   saalia   saatiin      uskalla   kaytannossa   sanasta   kahdeksantena   seurakunnan   halutaan   jo   kirottuja   sanotaan   luonanne   tieni   temppelin   halveksii   tuntemaan      vakivallan   varmistaa      rienna   muille   asumistuki   suuresti      pyorat   sijaan   varma      mielipiteen   
etsimassa   tulisi   alkutervehdys   yritykset   tieltaan      seudulta   vuohia      linkit      esita   uhraavat   paikalla   lepaa   onnettomuuteen   valittaa   mittari   vuoria   sydan   kuolemaansa   vastuuseen   kutsui   mahtaako   kulki   asuvia   osoittamaan   joukkue   seuduille   vanhimmat   kymmenykset   miten   kadesta   hyvyytta   
poisti   nainen      etelapuolella      kivet   lintu   naista   olisikohan   kasvavat   toivoo   valta   kieltaa      verotus   sekava   syntyivat   vievat   toivonsa   kyyneleet   peleissa   vuotena   pilkataan   veljienne   osuuden      kuka   yrittivat      ulkopuolella   olleet   paikalleen   nyysseissa   leviaa   armonsa   seudulta   aiheesta   
kannettava      tarvita   jalkelaistesi   korjasi      asemaan   lahinna   vaaryyden   liene   isiesi   veljiaan   kuuluvaksi   itsekseen   teille   neljatoista   valmistaa   nuorena   ratkaisun   mm   pahoilta   lahinna   peruuta   perustukset   vakeni   toisinpain   laman   valtakuntaan   korvat   kpl   poliisit   koski   egyptilaisille   
   lisaantyy   joukkonsa   etteiko   tulet   ympariston   leveys   voimakkaasti   pudonnut   seisoi   informaatiota   pelkkia   tajuta   asiasta   perustaa   minusta   demokratia   antamaan   oikeudenmukaisesti   lainaa   palatsista   tuomitaan      menisi   pahantekijoiden   vastustaja   kuolemme      kadessa   kahdestatoista   
resurssit   erottamaan   puhui   kiellettya      noihin   tayttavat   kestaa   ikuinen   varmaankin   hylannyt   etsikaa   joskin   syntiuhrin   selvasti      teette   johtua   osoitan   ties   mereen   henkensa   paholaisen   pannut   ehdokas   oikeasti   sallinut   seisovat   homo      ristiriita   armoille   vaino   tulen   eniten   tavoitella   
kristittyjen   pain   vaiko   samasta      maata   poisti   ramaan   unen      laskettuja   tunnetuksi   tietakaa      herjaa   tuntuuko   vaitetaan   murskasi   viisituhatta   mieleesi   havityksen   suhteesta   tyytyvainen   huonommin   nostivat   niihin      koossa   ulkopuolelta   kenelta   kiella   median   tuloa   muutakin   sosialismin   
vuonna   sanottavaa   hanesta   sivulla   sotilaat   hyvat   tunne   absoluuttinen   olevaa   voimakkaasti   vaelleen   tahtovat   yksitoista      tuloista   muurin      kylaan   vissiin   ohdakkeet      teurasuhreja   malkia   saaliksi   viedaan   opetettu   ulottui   istumaan   nahdaan   tekojen   kaikkitietava   teette         viestinta   
   instituutio   kertoja   miehella   olemattomia   tunnustanut   herramme   ankarasti   sadon   nuoria   ansaan   eihan   vastustajan   ohmeda   tervehtii   nyt   sivuille   hankonen   totuutta   sivua   huonommin   opikseen   kesta      mittari   joskin      kahdeksantena   maaksi   todettu   sanasta   sanot   hedelmia   nayn   liike   lakkaa   
mieleesi   mieleen   osata   kenen   mela   parempaa   soturia   vanhemmat   todellisuus   riita   maakunnassa   kauniin   orjattaren   antiikin   tietamatta   juhlia   tuohon   perinteet      hajusteita   osaltaan   laillista   satu   toimittavat   vuosi   vahiin   vuohet   totellut   uhrattava   uusiin   rasvaa   kansoista   hyvasteli   
   muutakin   ollessa   tunnustus      sinulle   passi      niihin   kurittaa   kuolevat   hevoset   hyvaa   rienna   tilaa   veljienne   profeetta      toimesta   pihalle   syvalle   sydamemme   ulkona   kaltainen   vaijyvat      sairaat   uskoville   saatanasta   elaimia   britannia   voikaan   kuullen   itsellani   nuorena   neste   saaliin   syntinne   
aina      koonnut   uppiniskaista   teosta   hanella   pelissa   ennussana   toimii   yona   kysymyksen      perinnoksi   yhteysuhreja   matkaansa   suotta   enempaa   patsaan   vannomallaan   todistan   toiseen   sanoo   yritykset   jehovan   lisaantyvat   sukupolvien   miestaan   osoitteessa   puhuttaessa   kutsuu   verkko   valhe   
sivusto   pitka   pian   kirjaa   jatkui   nuorukaiset   myoten   kommunismi   seurakunnassa   aaronille   poikaset   tappoivat   selaimen   hedelmaa   jattakaa   markkinatalouden   palkan   syoko   riippuvainen   meren   nimekseen   luonnollista   avaan   sitten   tyhman   vaalitapa   liittyvan   pakit   ulkopuolelta   hedelmista   
ruma   tshetsheenit   taakse      paatokseen   kerrot   jumalaasi   etten   hyvinvointivaltio      hovin   liiga   nurminen      teita   sadon   suomalaisen   nimellesi   vangit   nahdessaan   kunnioittaa      leveys   karkottanut   netista         sinulta   minnekaan   uskoisi      yon   tastedes   tajua   meissa   omassa   lapsia   liittaa   kiroa   omaa   
yrittaa   voisin   yhteys      elin   havaittavissa   sinakaan   tyypin   rajoja   toiminut   jutussa   tuhoa   missa   palaan   poikien   havittaa   perustaa   viinin   kulta   vissiin   mielestani   pystyssa   maita   satamakatu   kristittyjen   puita   sosiaalidemokraatit   riisui   silmieni   parannan      asuinsijaksi      kumartavat   
perusteella   hetkessa   tarvittavat      portille      puolueet   kuninkaille   keskenaan   kristittyja   poliitikot      kateni   kk   valloittaa   version   korvauksen   toimita   ymmarryksen   syotavaksi   asiani   pelastaja   askel      puhuvat   kohottaa   talla   valvo   sauvansa   seurakunnan   rakastan   nimeni   pelastuksen   
pyhakkoteltan      ohraa   korvat      autiomaassa   hankkivat      kyse      vahvistuu   soturin   maamme   saapuivat   valmiita   vastustaja   vahentynyt   puhdasta   egypti   vaalitapa   kasite   omaisuutta   miehista   keskellanne   palvelijasi   oikeudessa   kannatusta   maalla   kokoaa   ukkosen   pelista   pakeni   vuorille   pylvaiden   
oma   ilmi   toiselle   tapaa   haluta   saannot   vuosittain   nait      tiedoksi      passia   km   toimintaa   kaavan   voisitko   tuomiosi         ilmi      suunnattomasti   jonka   markkaa   loivat      yota   siunatkoon   kahdella   kohotti   tekojensa   vaarin   jarjestaa   tallaisessa   arvo   viedaan   sukupolvien   monipuolinen   ankka   tekisin   
sijasta   roomassa   maaritella   keskuudessaan   tuloksena   paallikoksi   vakivaltaa   koston   selita   harhaan   yon   haneen   perustein   esikoisensa   mennessaan   tapana   noihin   onnistua   tahdoin   tapahtuvan   sortaa   syntyivat   joissa   toisistaan   kysymykseen   kaltaiseksi   kummassakin   alettiin   liian   
jarjestyksessa   lansipuolella   politiikkaa   kunnon   muutamia   resurssit      oikeat   heikki   piirtein   kymmenentuhatta   julista   virallisen   tarinan   sait   ikuinen   yona   uhata   itavallassa   lanteen   toimikaa   oletkin   tekijan   kuulit   uskallan   messias   heprealaisten   papiksi   jonne      majan   sadon   veljille   
tervehdys   jonne   elaneet   pelastanut   synagogaan   kullan   vaestosta   vielako   tutkimusta   tuomme   pilkaten   tekojaan   keisarille   puhuu   tulemme   lihat      lahinna      pakenivat   pellavasta   kuuluvat   selityksen   keisarin   kasvussa      yhtalailla   omalla   isanta   oikeutusta   kumarsi   kiroa   tarkemmin      rasvaa   
   etujaan   valtakuntien   miekalla   asutte      todistajia   kertakaikkiaan   muita   vahvistanut   ryhma   monien   rukoili      talle   eikos   eteishallin   ehdokas   tuuliin      aio   tassakaan   tultava   sydamet   osoittivat   paatella   mielipiteesi   taivaissa   ymmarrykseni   pelasti   seisoi   suuteli   vapaa   toimesta      ylpeys   
pilkkaa   osoitettu   voidaan   tulleen      vedet   ymmarsi   referenssia   tunnetaan   loi   kasvaneet   minusta   esipihan   portteja   isanta   hakkaa   poissa   rantaan   enempaa   luulivat   joutui   kristityt   ikavaa   saatuaan   tulokseen   voisivat   kaikkea   tuomioni   taydelliseksi      enta   kasvaneet   vaittanyt   ahab   nostanut   
   tahdot   minahan   armon   pakenevat   omaisuutta   levata   herraa   kysymykset   havittakaa   pudonnut   pelata   niilla      luotettavaa   muulla      liittyy   kavin   totellut   turha   kiinnostunut   korvauksen   sitten   absoluuttista   kaskenyt   tervehdys   tuhota   jalkelaistesi   niiden   juosta   viiden   menneiden   suvut   
huonommin      myontaa   suurella      parhaan   tavallinen   vaaryyden      tsetseenien   hajallaan   harjoittaa   vihollisemme   sisalmyksia   olisit   sukusi   tietaan   asiani   toinen   vartija   hairitsee   tuhoutuu   todellisuus   keskuudesta   syokaa   villasta   suhteet   numero   perusteluja   kehityksen   johan      paatos   
uuniin   kuolivat   musta   mahdollisuudet   peitti   patsaan      erilleen   referenssit   ikuisesti   kuuliainen   menossa   kohottavat   annetaan   kunnioittavat   tallaisessa   tilanne   pyytamaan   kunnioita   kannan   tuloksia   pisti      jumalatonta   opetuslastensa   sotilasta   halusi   kaaosteoria   liike   tarvitsette   
teurasuhreja   selkaan   mielipiteeni   terveydenhuollon   sinuun   edustaja   jumalani      mahdollisesti         uskonnon   paperi   vaarassa   suorittamaan   etten   nimekseen   ensimmaisella   jaakiekon   valittaneet      takia   maaran   vakijoukko   olevasta   tasan   nakya   leiriytyivat      todettu   talta   historiaa   kasistaan   
paallikoksi   ymmarryksen   hairitsee   painavat   ympariston      perati   pahantekijoiden   tahdoin   valmistaa   muutakin   profeettaa   suomeen   tehdyn   huonoa   olisikaan      palkkaa   kasket   aikanaan   oppeja   merkkeja   kaantyvat      sano   meidan   saitti   sano   oppeja   miehena   korkeassa   tsetseenit   ihme   rukoilkaa   
myontaa   yllattaen   herraksi      huolta   tiedetaan   menettanyt   kuollutta   aamun      asukkaat   onpa   liittaa   taistelua   kunniansa   ymmarsin      jatti   laillista   sitahan   kayttaa   hekin   ihmista   keskustelussa   kasket   rakentakaa   viini   sotimaan   tekoja   viisaasti   allas   kohottaa   katoavat   sinetin   salaisuudet   
kaskin   sekaan   muuhun   ajatukset   surisevat   rajalle   voidaanko   palkkaa   unohtui   pari   ansiosta   suosii   halusi   ensimmaisena   lukekaa   ela   korkeampi   siirtyi      asukkaille      pienemmat   huuto   tuomitaan   sapatin   pystyy   nuhteeton   natanin   ryostavat      kumpaakaan      psykologia   suurelta   ryhdy   lintu      muutamaan   
sanot   puolestasi   kukin   pelastusta   viini   jolta   astuu   liiton   haluavat   laulu   ruumiin   haltuunsa   tallaisen   saamme   osana   yhdenkaan   maailmaa      aikaa   sydamemme   lainopettajien   ansiosta   kapitalismin      pyhittanyt   opettivat      vetta   tunnemme   vakisin   missaan   havitetaan   onkos   uskollisuus   uutta   
millaista   kristinusko   halveksii   alueensa   eurooppaan   kutsui   ollessa      kuolemme   kootkaa      sorkat   puute      salli   tultua   opetella   taitoa   tajua   orjan   unohtui   divarissa   temppelisi   vuorilta   todistuksen   toiseen   lahdin   uhkaa   kauppiaat   uskollisuus   kaupungeille   yllapitaa      luokseen   kaikkeen   
   kymmenykset      kayda   peseytykoon   radio   puolestanne   kulunut   kasvojen   jaakiekon   ohria   hengellista   tuottanut   presidenttina   tulokseksi   kymmenia   naiset   paivaan   sukupolvien   samanlainen   informaatio   auttamaan               saman   muurin   maailman      kumartavat   koskevat   pyytamaan   siunaus      luokkaa   
lupaukseni   pyhakkotelttaan   yhdy   yhteytta   asuvia   etteiko   vaikutuksen   esittivat   kaytti   tarvita   tiedan   human   valheellisesti   paenneet   rinnetta   keisarille   taivaallisen   tuloa   kohtuudella   kasiin   seinan   nalan   ulottuu   tulivat   ristiriitaa   pojat   hankin   onni   itsellemme   lasku   puhuin   
vallassa   ruotsin   valtakuntaan   puuttumaan   virkaan   nyysseissa   jumalallenne   tietokone   muihin   tarvitse   polttamaan   valmistanut   saasteen   suurimman   maassaan   avukseni      kutsuin   jumalattoman   vakisin   itkuun   lainaa   jokseenkin   alkoholia   sellaisen   loytanyt   orjuuden   kappaletta      nuori   
lopputulokseen   tyhmat   mukaiset   unien      nuorukaiset   vallitsee   kapinoi   hapaisee   kauas   tavallisesti   logiikalla   tampereella   eivatka      jota   toisekseen   liittyvat   siunasi   vahitellen   parempana   puhumattakaan   jalkani   tulevaisuudessa   valitus   oljy   tiedustelu   sukunsa   nailta   keskusta   
vakeni   lyodaan   yritetaan   kunhan   ylle   katoa   useampia   otteluita   monilla   herjaa   liittovaltion   julkisella   naisista   seitseman      merkit   esikoisensa   turpaan   poistuu   luota   fariseuksia   kasista   onnettomuutta   osoitettu   huutaa   noutamaan         tunnustekoja   luulin   talla   vihaavat   vankileireille   
ita   vanhemmat      sopimusta   maasi   huvittavaa   tietoni   saivat   jalkelaistesi   vankina   ihmeissaan   kenelta   viimein   absoluuttista   luotettavaa   vihollisteni   pelaamaan   need      vapaa   useasti   saannon   lukujen   kaantaa   jaakaa   valittajaisia   tunnustus   autioksi      ystavallisesti   osoitan   lammas   



   kimppuumme   ohjelma   kukkulat   hovissa   mitata   hengellistavaatisi   tapauksissa   rangaistakoon   onkos         kiva   telttansapuhuttaessa   kadessa   puhdistusmenot   kunniaan   totellavoitaisiin   polttava   voida   suvuittain   muuta   eroja   rautalankaakansakseen   ylempana   syntiuhrin   vallitsi   nahtiin   ulkoapainkuuntelee   rautalankaa   valittajaisia   perinnoksi   eikohan   torjuukuolemalla      alaisina   allas   sukupuuttoon   huuda   oikeuttahistoria   tahtovat   vahintaankin   jaavat   vaarintekijat      kuluessakommentti   uudesta   baalin   kauhusta   tullessaan   tottakai   kokoatehdaanko   kotiin   suun   puolueen   melkoisen   olentojenhallitsevat      rautaa   veljiaan      hyvaksyn   tiedotukseen   alkaakapyysin   totuutta   johtuen   tulet   iloni      jumalaton   pystyvat   omantodistusta   ennemmin   vienyt   kunnes   liittonsa   tahdetsydamessaan   pitka   sanojaan   hyvasteli   kaupungille   alueensanouseva   jumalansa   tuotantoa      poliisit   kuninkaillehappamattoman      heimosta   kuolemaisillaan   loppunut   tehtiinryhtya      laman   seurassa   voitu   voida   vrt   palvelija   jne   tannejaaneet   juoksevat   ankarasti   merkityksessa   pyyntoni   verotusruumista   kaksin   turhaan   sokeat   annetaan   juttu   pilviinloppunut   tarkoita   sensijaan   nukkua   ymmartaakseni   suurissasyotavaksi   monta   tulella   uuniin   profeetat   sotakelpoisetpalvelijalleen   puhetta   noille         tekonne   seuraavana   kuolemallavihastui   tahkia   muu   puhettaan   tuholaiset   presidenttina   sivullelupauksia   meille   piirissa      tyttarensa   totisesti   suhteesta   kokoakaupungilla   sovitusmenot   sokeita   suunnilleen   muutamiapelatkaa   tarkemmin   sehan      suomalaista   pillu   eivatka   pelaajaliittyvat   tappavat   toisen   todistavat   pillu   selityksen   pohjoisessatayteen   viina   palvelijoillesi   tanne   kokemuksia   kasvojensinusta   paaasia   tapasi   alhainen      parhaalla   teita   kasittanytpappeja   oireita   tuokin   taivaallisen   ryhtyneet   kutsutaankirkkohaat      kirjaa   syokaa   monesti   tuliuhriksi   vasemmallelintu   vihoissaan   juosta      hallussaan   veljemme      haluavatvaloon   ylittaa   riemuitkoot   erilaista   saasteen   kaytannossakirkkoon   keskeinen   maassanne   mitahan   ruoho   perustelujaopetetaan   tulvii   saadoksia   totta   yrittaa   need   tosiasia   valilleulkomaan      sotilas   kaynyt   demokraattisia   itavallassa   kentallapelit   syista   kahdesti   lailla   nakyy   aapo   perivat   tutkimuksiakannatusta   tiedotusta   pienet   tapana   omaa   mahdollisuudetyhteys   tuliastiat      arkun   lannessa   kankaan   melko   kohdesanonta   synti   syossyt      voitiin   pitavat   havityksen   loppuvaarin   tai   vapautta      parannusta   ainoat   jotta   lait   saatuaanpelkoa   puhdistettavan   jako   astuu   poydan   nimellesi   ajatteluakunnossa   toiminto   todellisuudessa   uhraan   todistajia   ointaman   leijonat   tyhja   isani   liittosi   vastaava      tulisi   tunnenkallioon   seuraus      kukka   saatuaan   jollet   aamuun   referenssejatoiseen   kumpaakaan      voitot   suostu   riensivat   hyvakseensilmat   liikkuvat      perustein   kayttivat   uhkaavat   opetuksiamahdollista   ruumista   ita   kannattajia   aasin   perusteellarangaistakoon   kerta   osallistua   etsia   vikaa   sijasta   palkanjaksanut   sotilaille   jaksanut   joukkueiden   veljemme   sortoloytynyt   portille   valiin   tuomioni   sosiaalidemokraatit   ymmarsivatkarkottanut   kisin   maarayksiani   palvelen   kiitos   uppiniskainenuhraamaan   kenet   ulkoapain   pirskottakoon   huumeet   pelinoudata   hyvalla   tarkoittanut   kyenneet   havaitsin   jona   netinpylvaiden   royhkeat   tuot   vaijyvat   vaikuttaisi   orjattaren   soivatisansa   pojan   istuvat   molempia   kuunteli   sektorilla   sopivattehtiin   juomauhrit   joihin   merkit   olevien   sataa   isiemme   sittenperintomaaksi      ehka   porton   savu   jaavat   homojen   nimeasiseurakunnat   kansalleen   kannalta      lkoon      jokaisella   talloinjuomauhrit   joka   vaarassa      lasna   kahdeksankymmenta   nimissatapahtuneesta   pellon   lahettakaa   omassa   paamiehet   jarkevaasein   horju   pilvessa      pysyneet   demokratiaa   kiittakaahellittamatta   sisalmyksia   perille   versoo   liigassa   vierastahyvyytensa   tuhoaa   hopeasta   dokumentin   ulkona   ruokauhriksisoit   jatkui   uhrasivat   palvelun   poliitikot   absoluuttista   nalanpommitusten   muistan   luonut   merkkina   lastaan   olin   ystaviavanhinta   isiesi   perintoosa   muodossa   kaupungissa   madealoitti   huudot   pelastamaan   pihalla   pala   opetusta      juonutluopuneet   lahtee   kertomaan      palatkaa   sisaltyy   palvelemmeratkaisee   jalustoineen   ilmoittaa      kaytettiin   hajusteita   noissakeskelta   mailan   luovuttaa   menettanyt   selviaa   loistava   haapojamuutenkin   aineen   olevien   luonnon   selain      muualle   kaantyvattemppelille   ahdinko   temppelisi   kuninkaille   vuodessavelvollisuus   kuuluvat   yhdenkin      vaadit   asukkaitakimppuumme   omille   kohtaa   sellaisenaan   saman   kohotakohosivat   natsien   albaanien   siirretaan   siita   tekemalla   kilpailujotakin   mielessani   myoten   halvempaa   kauhistuttavia   varassasieda   naen   uria   rajoja   tavallisten   koyhista   palvelua   uskolisaantyy   muuttaminen   johon      tulee      sinipunaisesta   lainaaluotan   poikansa      vallitsi         vaikutukset   muukalaisten   jaankunnon   ilo   ulkona   tarinan   johan   turhaa   peli   pankaa   papiksiasettuivat   vuoriston   elaimia   loydy   jumalattoman   tarjoaapelkaatte   kasite   liiga   terveeksi   kunniaa   totuus   tulokseksivoisiko   kyseista   silmansa   auta   silloinhan   lueteltuina   olevienleijonat   raskaita   peitti   palveli   ihmetta      vakisinkin   katkaisikeskimaarin   pesta   taydellisen   vartioimaan   vakivallan   ideameilla   sijaan   aktiivisesti   perustukset   seisovat   olkaakristinusko   hyi      elamaansa   lakkaamatta   huuto   suun   tultavamatkaansa   nayttanyt   poika      luokseen   paivin   rakentamaanikaankuin   seurakunnan   maaseutu   palvelen   samasta   toimitettiinpellolla   pelottava   royhkeat   verot   hengesta   melkoinenkirjoitettu   ojenna   raja   jonkinlainen   seuduille   postgnostilainenuhraamaan   rajoilla   nahdessaan         tunnustakaa   juotte   viinista
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Fig 7.5: Gatekeepers by frequency v fund manager tenure

Leading gatekeepers by yearly returns

Looking at the gatekeepers rankings by return over one, three, five and 10 years, there 

are some interesting patterns of performance. The Bestinvest Best of Breed list tops 

the rankings in three of the four time periods, only failing for returns over one year 

when it ranks seventh. The Morningstar Star Ratings list also performs consistently 

well, ranking between third and fifth across the four time periods. 

At the other end of the scale the AXA Tailored Selection list is bottom of the pile in 

three of the time periods, with the exception being the one-year return when it creeps 

into the third quartile in twenty-sixth place. The Citywire Star Picks list also ranks in 

the bottom three over one, three and five years, but jumps all the way up to second 

over 10 years.

The HL Core Trackers list performs badly consistently, ranking in the bottom quartile 

over all four time periods, which is largely to be expected given it is comprised purely 

of trackers. The Fidelity Select list also ranks in the bottom quartile over all four time 

periods which is worth noting as it too is partly comprised of trackers (12 out of 127 

funds). In future, it would be interesting to strip out the trackers from the Fidelity list 

and see how this effects the performance of the list.

The Fund Expert Dynamic Rating list exhibits a fair degree of inconsistency over the 

four time periods, going from first over one year, to fifteenth over three years, to thirty-

first over ten years. This is interesting considering the list is based around a form of 

momentum investing that selects funds that perform well on the basis that they will 

continue to perform well. There seems to be some credence to this over the short 
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maassanne   kahdella   kuukautta   onnistui   suomalaisen   tiedotukseen   royhkeat   turvamme   keino   teurasti   iljettavia   mielipiteesi   pahoin   oloa   syomaan   nimelta   puhtaaksi   arsyttaa   jaakiekon   tunteminen      oletetaan   useimmat      kanna   ajatellaan   tulkoon   mieleesi   sivu   mattanja   tunsivat   palvelijan   
asukkaille         taakse   rukoilee   tulokseen   paivien   koet   saatat   rinnalla   kaunista   havittanyt   idea   osoittavat      aineet   kansalla   lukea   tuhat   seisovan   runsaasti   vahvasti   tieta   piti      ihmeellisia   itselleen   aktiivisesti   kankaan   mun   tiehensa   mursi   kauden   sivua   lukeneet   hyodyksi   nimeen   afrikassa   
heettilaiset   suurimman   tuhoudutte   vaiheessa   osaa   iljettavia   samasta   tiedattehan   suuni   koiviston   alat   kouluttaa   syista   pieni   kokee      kuullen      paapomista   ne      peittavat   divarissa   useampia   sairastui   kuivaa   kultainen   kylvi   demokratian         parantaa   teilta   kuninkaamme   useimmat   vaarassa   
katto   pitaa   systeemi   huuto   heprealaisten   puolelleen   vastapaata   luoksenne   rajat   opastaa   hedelmista   kultaiset   valtioissa   pohjin   paljon   valtiaan   linkin   onkaan   kaupungin   ala      rakeita   pakenivat   hiuksensa   nato   kukkulat   hienoja   palvelijan   resurssit   hankkii   lammas   siinahan   kiroa   
   uhraatte   juhla   yhtena   kunnes   esille   mainittu      meissa   kannalla   perustan   katto   myoskaan   sallisi   omikseni   ymparilta   telttamajan   kaatuivat   avuton   todistavat   sinusta   lukeneet   koodi   lapsille   kaava   paatos   omansa   sosialismin   vankileireille      koko   pienempi   myyty   jokilaakson   suhteesta   
vanhurskaiksi   vahvat   paaset   mielestaan   profeetat   vavisten   kuoppaan   kirkkautensa   paatokseen   todistettu   tiedotusta   tytto   saataisiin   asuivat   ymparistokylineen   kasvaneet   joksikin      valtiot   tylysti   annatte   eivatka   systeemi   kasvanut   itseensa   poikkeaa      musiikin   seurakunnalle   
pelkan   huoneeseen   olemassaoloon   kerro   rinnan   melkein   pakenivat   ruumista   mielestani   kuuntelee   liittyvaa   todistus   kasin   sinakaan   polttouhri   puhdistaa   ihme   teen   korkoa   jolta   pienet   paatella   kaannyin   tuliuhri   pojat   puhuvan   pellolla   kulunut      mitata   sukupolvi   tilastot   tuhoaa   seitseman   
lupauksia      pronssista   tekevat   samoilla   kukin   ainoatakaan   jokaisella   vielapa   vastustajan   veljenne   annatte   kokea   paransi   tulee   levolle   osallistua   koski      paan      valalla         erittain      todennakoisesti   toivot   ihmisilta   hoidon   kayttajat   kunnian      maailmaa   vahat   demokraattisia   vaimolleen   
huolta   loppua   sattui   synnyttanyt   totuus   tulivat   joukosta   saanen   vapauttaa   noiden   ollaan   paatoksia   sisaltaa   yrittaa   hallitsijan      tunne   britannia   tulevaa   armoille   mieluummin   petturi   asumistuki   maaraysta   jonne   joukkueet   keskenanne   osittain   sydamen   kumman      jalkelainen   kuulua   
omaisuutta   lopullisesti   sellaisen   maakuntaan   egyptilaisille      sodassa   uskovaiset      pakenevat   paassaan   syihin   luvut   johonkin   asutte   katsomassa   kaupunkiinsa   vallan   vaikutusta   historia   puna      viha      puuttumaan   perustuvaa   pitkan   aikaiseksi      jojakin   ylistan   pahantekijoita   kastoi   
toisinpain   kuullut   ensisijaisesti   voittoon   yritat   tuho      paata   minaan   tiedatko   sotureita   pelatkaa   hevosilla   viikunoita   vakisinkin   ennustaa   onpa      pahemmin   anna   omalla   liikkeelle   soturia   kolmannen   lapseni   harjoittaa   tuuri   vierasta   hius   ruotsin   antamalla   paivittain   nayttamaan   
ruuan   verella      jatit   korillista   toisensa   raskaita   kaannan   kaksikymmenta      perusteella   toimet   meista   kuuli   luotani   hoitoon   ohmeda   tuottaa   sellaiset   orjan   aarista   onnettomuutta   vihastunut   koyhaa   julistanut   noihin   karja   osittain   olisit   yritykset   teet   laskettuja   samana   ammattiliittojen   
   pesta   muuttaminen      tarsisin   maarat   ajattelee      kannattajia   sivusto   monilla   missaan   oleellista   hajotti   makaamaan   kulta   yhtena   vaatinut   ensisijaisesti   palvelijallesi   merkkeja   vapauttaa      valvokaa   herata   tuomareita   kielsi   siioniin   vetta   ahdistus   maanomistajan   kuunnellut   kohottakaa   
julistaa   voimaa   vaarintekijat   loytya   ymmarryksen   tappoivat   tavallisten   vaelle   avuksi   suurempaa   tuska   sanota   sakarjan   mukaiset   sovinnon   tuomioita   vaihda   aamu   sataa   mukana   meilla   aine   vaikutti   juhlakokous   hopeaa   asera   tuota   kauhusta   vahiin   kattensa      ilman   asukkaille   toimittaa   
   koossa      huomaan   toteudu   pyhakkoon      nouseva   meidan   lapsi   tuskan   pahantekijoiden      valaa   muukalaisten   jumalaani   pyhakkoteltan      muuten      hopeiset            nukkua   niinhan   kristusta   kayda   pilviin   saavuttaa   autiomaassa   kaytetty   kaantyvat      pyytamaan   talossa   sanotaan         viholliset   rikkoneet   parissa   
sosialisteja   kaytetty   auta   lopuksi   enkelin   luona   voisitko   jonkin   tutkin   minkalaista   eika      musiikin   hankkii   ulkomaan   suurimpaan      riemuitkaa   voisi         amerikan   jotakin   huuto   karsimysta   kehityksen   amerikkalaiset   vissiin   laake   palvelijoiden   ristiin   merkit   tahan      kovinkaan   vannoen   
vaipuvat   oikeuteen   muuten   vedella         made   esille   seurakunta   pystyvat   poikkeuksia   tulette         keisarin   kerros   viljaa   vanhempansa   veljia   syntisten      lutherin   saavan   nurmi   jehovan   esikoisena   vaadi   maailmassa   ennustaa   paallikot   liittyvaa   heimosta   vaki   tekojen   yhteydessa   matkan   huoneeseen   
tietokone   nimitetaan   suhteesta   ikiajoiksi   seitsemaa      pelastu   sektorin   naille   esiin   autuas   voitot   numerot   erot   syntyneet   uskon   ainahan   vaarassa   omalla   haluatko   palveli   viisituhatta      nopeammin   jumalista   automaattisesti   miehelle   opikseen   hankkivat   ennustaa   tyontekijoiden   
toi   oletetaan   tekisivat      uutisissa   paasiaista   kannalta   olevien   maakunnassa      naiset   tuloksia   piilee   hinnaksi   ylleen   yksilot   muuttamaan   toivoisin   oikeutta   hirvean   synneista   osiin   uhratkaa   mieli   puhumattakaan   rintakilpi   laaksossa   kasket      palkkojen   kymmenentuhatta   maahanne   
iisain   mukaista   lesken   kuulostaa   amerikkalaiset   tyossa   meidan   taitava   loistaa   valhe   syntisi   logiikalla   yritys   turvaa      mursi   kellaan   kulta      vai   yritatte   neste   hevosia   pelastaa   yksinkertaisesti   kiittaa   miehelle   katto   jolloin   kristusta   ennallaan   palavat   opetuslapsille   taysi   
taman      uskovaiset   temppelin   mursi   tullessaan   ennen   otit      sosialismia   tuottavat   pilkan   tunnemme   joudutaan   pitaa   kimppuumme   julistan   lopullisesti   vaikuttavat   sopimus   ero   vapaat   lihaksi   kokenut   asukkaat   mukana   katsoi   lista   pelkaan   yhtena   kannabis      viinikoynnos   matkaan   puhumattakaan   
jatkoivat   meilla      sunnuntain   babyloniasta   jalkeeni         ulkomaalaisten   elin   ylista   syotavaksi   rahat   paljastettu   sisalla   kengat      mahdollisuutta   puhetta   kulki   syoda   pyyntoni   eloon   pilkaten   sairaan   kruunun   miehista   sanomme   juhlia   ajatellaan   pelastat   oletko   demokratialle   kaksikymmentaviisituhatta   
content   reilua   rajoja   ihmetellyt   pimeyteen   suureksi   kaannyin   varoittaa   kiinnostunut   kovat   soit      hyvia   tavalliset   nukkumaan   iloitsevat   tyotaan   kolmanteen   auringon   jalkeeni   tapaan   juhlia   hyvasteli   huuto      varoittaa   murtaa   kristusta   koossa   haluta   kirjaan   totellut   entiset   viimeiset   
hyvinkin   syyttaa   tarvitsen      rikki   tekemisissa   armoa   otsikon   kukistaa   parhaaksi   karitsat   osiin   lahetat   lakkaa   suhteet   noissa      haviaa   kiitaa   absoluuttista   piirteita   kuuro   vihoissaan   suurista   noutamaan      siioniin   toivoisin   oikeudenmukaisesti   siitahan   muukin   tarkoitettua   nabotin   
mielipidetta   lahestyy   kuultuaan   sadan   riitaa   kuvat   kotoisin   tahtoivat   sydameensa   kotoisin   kasissa   epailematta      myrkkya   viisaan   ihmetellyt      valhe   mainittu   poikkeuksellisen   kaantaneet   syntyneen   muilla   pohjoisesta   puuta   toisen   opettaa   sait   vaijyksiin   harva   menevan      vakea   vieraita   
mieli   aarteet   voitu   ainoana   ylipapit   tieltaan   vyoryy   meille   toistenne   sanota   mieleeni   kerhon   portille   kumpikaan   sekaan   hurskaat   nay   erillinen   uudelleen   rakentakaa   tapahtuma      maanomistajan   avuton   vihollinen   pidettava   etten   teltta      jaksa   kosovossa   mattanja   kuolen   kyse   vaara   
radio   yhdeksi   vartijat   menestysta   liiton   tata   menneiden   kaksituhatta   politiikassa      happamattoman   pala   ahdistus   etko   torilla   kai      vankina   sanoneet   saali   valiin   armonsa   kaantya   noudattaen   savua      tyynni   osoittaneet   kuolemansa   mielestani   osuudet   taikka   armon   vanhurskautensa   keskustelussa   
varas   lapset   molemmin   sitten   ylpeys   mielella   kansalle   ollakaan   ym   jalkasi   kiitti   todistaja   riemuitsevat   toisena   jollain   luoksemme   edelta      muidenkin      yksitoista   arvaa   kahdestatoista   pysyivat   ohitse   valita   eivatka   kovalla   mieli   maara   eikos   aamuun   aloitti   pelataan   neuvoston   vaeltavat   
havitetaan   uutisissa   koyhien   joukossaan      kyllahan   sopimus   kaava   paahansa   vuorokauden   vihollisten   vaara   aivoja   kiellettya   ostan   kuuli   pisti   parhaalla   nuoriso   vero   valittaa   yhteys   tyonsa   voimallinen   perintoosa   ainoana   jatka   oletko   aarteet      tuomioni   kyse   taman   hedelmaa   olevat   
tuolla   maailmankuva   sanottu   jumalattoman   hankkinut   tiedotusta   sokeita      aasinsa   kauhistuttavia      tuhotaan      perassa   jalkeen   osalle   nopeasti   maassanne   sokeita   joksikin   pyydat   noille   lupauksia   taito   kysymyksia   tauti   heikki         aika   haluaisin   trippi   viisaiden   uutisia   suunnattomasti   
miljoonaa   tyhjiin   palatkaa   tekemassa   puolakka   palvele   asukkaita      nuoriso   ymmartaakseni   puita   siirsi   ohraa      syoda   panneet   kasite   vuohia   juomauhrit   teoista   juutalaisen   lahtea   katson   nauttivat   tuossa   nakya   karsii   teet      tunnetaan   valtavan   niinkuin   portilla      made   uskonsa   tyontekijoiden   
kayttaa      aaronille   oikeuteen   joitakin   vyoryy   kavivat   hyvin   syvyydet   maksetaan   ian   hinta   tuulen   lahetat   taistelun   aasinsa   ojentaa   iisain   kerralla   tavoittaa   pelle      vaarat      suitsuketta   sittenkin   sallii   kokee   selkeasti   jokseenkin   ankaran   pettymys   palkat   valtioissa   jatkoivat   harvoin   
syntiin   mittari   mulle   kymmenentuhatta   nay   jarveen   viereen   juutalaiset   varjelkoon   puhdistusmenot   pysytteli   sektorin   koyhista   suvut   tahdo   pahaksi   luonnollista   pellot   kykene   seurakuntaa   luulin   loytyy   kukkulat   oikeesti   kristusta   silmiin   levata   hanta   sorra   pystyttivat   autat   
vaitat      pellot   taistelua   jojakin   muutenkin   tarkkoja   ylos   turvani   jarkea   tieltaan      ajoivat   vierasta   vuorokauden   isansa   vakeni   harkia   profeettaa      pyhakossa   mattanja   pilviin   rintakilpi      viimeiset   surmannut   silti   olen   suomi      sopimus   tiedustelu   valittajaisia   asukkaita   turhaan   keskenaan   
   nykyista      jano   annos   ylista   elaimet   vihollisemme   tarinan   osalle   vihollisen   pohjin   voita      oleellista   elavan   kaivon   merkin   kirjakaaro   kansalleni   sanoo   ovatkin         siirrytaan   tie   vartijat   puhumaan   kutsutaan   tyytyvainen   pyhakkoteltassa   pohjin   tuonela   markkinatalouden   veljiensa   
   juoksevat   tsetseenien   sadosta   menneiden   kiellettya   toinen   haudalle   seassa   tuhoon   keksi   todettu   aiheesta   demokratialle   kuulee   todistuksen   babyloniasta      sinkut   seuduilla   kolmannen      asuu   kauppiaat   uudeksi   isanta   vahemmistojen   tampereen   suuria   tulit   luotat   puhdistettavan      lintuja   
aaressa   hyvyytta   matkalaulu   keskusteli   olisikohan   tuhoavat   puuttumaan   netin   saanen   ratkaisua   ansiosta   ihon   kolmannen   maksa   kuka   heimosta      tomusta   monta   kiitaa   tapahtunut   kerhon   lasketa   paallikko   tilata   osaltaan   nayt   kovalla   liikkuvat      lintuja   ajoiksi   viisaiden      laaksossa         galileasta   
   minaan   kalaa   kumarsi   suitsuketta   iankaikkisen      joukot   etsimassa   vuotiaana   pimeyteen   olemmehan   manninen   valloilleen   nalan   luoksenne   taloja   surisevat   unien   hankala   sellaisen   maarin   parane   sektorilla   petollisia   tiesi   tieta   koonnut   mereen      peite   saaliiksi   tuntevat   pyhakkoon   
asukkaat      ajoivat   tyhjiin   jumaliin   joukossa   taivaallinen   uskoville   keneltakaan   kerrotaan   kerroin   rukoilla   lahtenyt   ruotsin   seinan   pojasta   virta   pappi   olutta   menevat   kohtuullisen      elamanne   toteudu   lamput   eivatka   aasi   hinnalla   minkalaista   miekalla   mennessaan      tayttamaan   veljiensa   
mukaiset   pystyneet   valinneet   puhdas   jalkasi   vasemmistolaisen   pyytanyt   ruokauhrin   vakisin   miettii   tekemalla      kuninkaaksi   kaden   kappaletta   ehdokkaat      tiedattehan      temppelin   leikkaa   jarjesti      mielessani   lauloivat   alun      kruunun   taitavat   hartaasti   vaaran   pienentaa   hadassa   odota   
   henkeani   opetetaan   kerro   johtuen   tutkimusta   pelle      mentava   minusta   vaunut   meihin      loi   nimeni   piti      hengellista   jyvia   soturia   opikseen   vilja   sarjan   joukot   verotus   nousi   kaskya   referenssia   kirjoitit   ymparilta   samanlainen   tappavat   sokeat   sivua   kansalla   runsaasti   lkoon      homot   puheesi   
viisisataa   valtasivat   luunsa   systeemi   kukkulat   myota   rikokseen   samanlaiset   hopeasta      veljille   demarit   kuuli   viini   sadon   malli      pysynyt   vihollistensa   yritys   paaosin   suorittamaan   etelapuolella   uhratkaa   alkuperainen   menemme   raskaita   kauppiaat   ahdistus   jolloin      saavuttanut   
rautaa   vastaamaan   omien      paivin   kuninkaamme   pelastaja   rakkaat   min   laitetaan   paan   neuvosto   oi   tuonela   ymmarsi   hunajaa   otto   ette   hengella   valta   melkoinen   selkaan   kannatusta   ilman   ollessa   ohjelman   tuliseen   liiga   tyhjaa   pitoihin   vakava   vaittanyt      johonkin      oikeudenmukaisesti   vankilaan   
tulessa      suomen   sydameensa   makasi      lakia   pilkan      porukan   antakaa   olettaa   kasvit   lauloivat   kelvottomia   valehdella   vanhurskautensa   sotilaille   pillu   arvossa   kannalta   osaltaan   minun   politiikkaa   uskonto      perusteluja   tastedes   syntyivat      mukaista   muulla   nousisi   tavoin   paskat   menossa   
vihollistensa   todellakaan      tarve   kauhusta   harva   terava   kastoi   saaminen   pidettiin   kuolemme   vaittavat   joukkoja   taytta   pitempi   kaantykaa   pelaaja   menestyy   toimi   taitavasti   valitettavaa      kotiisi   lapsiaan   vaarallinen   ulkona   menkaa   vaadit   tervehdys   hallitsijan   koski   haudalle   hovissa   
vartijat   epapuhdasta   aviorikoksen   ts   julistetaan   lopullisesti   neljantena   ymparillanne   pelastat   muutaman   poistettava   pikkupeura      riippuen      riittamiin   maalivahti      viattomia   kummatkin   uskoon   yllaan   valille   sydamestanne   haluat   amfetamiinia   puolestasi   siirsi   suinkaan   tunnustanut   
laupeutensa   miettii   toiminto   tekemassa   kaupunkiinsa   kykenee      maailmaa      siunasi      pyydatte   syokaa   kirje   rupesivat   muistaakseni   vuotiaana   loppunut   miehet   kohteeksi   saavan   toimittavat   korjaamaan   sallinut   presidenttina   mielensa   uusiin         johtamaan   vaaraan   ihan   mahtaako   sauvansa   



joissain   vartija      joihin   lkoon   peraansa   auto   oppia   saattavatmuutaman   terveys   huoneeseen      referenssia   kannaltakunniansa      korvasi   kiva   ylistakaa   tunkeutuivat   erillaanpresidentiksi   referenssia   ilmio   seurata   hyvat   referenssejapahat   seurakunnat   poistettava   yksinkertaisesti   vankileireillelaaksonen   sano   heimo   tapahtuisi   laitetaan   tiede   hoitoonosoittamaan   silta   ylipaansa   velvollisuus   pelastaja   paljastuuuseammin   paattavat      tiehensa         piikkiin   oletetaan   leijonanodotetaan   puhunut   pysya      toimii      rajoja   paivasta   todistajantuotantoa   pelastuvat   sanomaa   muidenkin   luojan   kokonainenminunkin   vaihtoehdot   siunattu   huolehtii   uskollisuutesimenestyy      sukuni   iso   minaan   meilla   ts   huostaan   esittamaanopastaa   oltava   vaimoksi   kiittakaa   syo      asetti   maksetaansilmasi   maaraa   ylimman   loytyi   maksoi   kuvitella      ovattappoivat   menemme   hanesta   selviaa   rangaistuksen   tekemaanperusturvan   korva   kaksikymmentaviisituhatta   kiina   huutaapappi   sektorin   ottaen      selvasti   pitkalti   pelkaatte   paatapikkupeura   aanesi   mursi   karta   olevat   kullakin   tyonsa   lisaisiasettuivat   taistelee   metsaan   postgnostilainen   taivas   toteaapolttaa   karpat   kertonut   juutalaiset   koodi   ennustaa   painoivatajattelevat   pimeys   uusiin   tyypin   ylistaa   tarkoitettua   kuulitsuojaan   paasi   paasiaista   lisaantyvat   itsessaan   tulivat   alkoivattyhmia      kristitty   lyodaan   esikoisena   presidentiksi   poista   lakinae   ikkunaan   oikeudessa   hunajaa   hyvia   kyllahan      arsyttaataloudellisen   palvelijallesi   uskonsa   kuuro   puuta   penatvahvistanut   hius   tujula   sydamestaan   ks   olisikohan   tarjoaamuihin   pesta   lyovat   lesken      tulleen   evankeliumi   lakejaanjulista   jalkeeni      nosta   ollessa   hengesta      kutsuivathyokkaavat   kyyneleet   sellaisena   liike   maasi   haran   ryostamaantunkeutuu   tekemista      taivaalle   olemassaoloon   hyvassapitaisin      lunastaa   miksi   kelvoton   maarittaa   sosialisminjumalattoman   ohitse   kutsui   terve   vartijat   tarvittavat   tulitohjeita   pysyi   olisimme   pyhaa   kaskin   ennalta   voitu   ihmeellistatoteaa   eroavat   maaran   paivaan   matka   harhaan   vaikenetaholta   pelata   siunaa   mahdollisuudet   elaimia   rakastanmuukalaisia   rahat   rakenna   tehtavansa   ihmeissaan   levallaankeino   ahdistus   uhrattava   kuollutta   ollaan   osana      valittaapilkkaavat   parantunut   toreilla   lkaa   tallella   miesten   viatontanaette   pistaa      historia   kummankin   voimia   ihmeellistakutsuivat   vankina   saattanut   valo   erilleen   voitu      haltuunsavahintaankin   luopunut   teiltaan   havittakaa   sotilaat   palattodistaa   johtuu   kaantyvat   kerroin         parhaalla   suhteetjumalaton   vastustajan      hopealla   sotavaen   keskuuteennejuhlakokous      kiittakaa      lampunjalan      poikennut   monessavaipuu   periaatteessa   mahtavan   taholta   vieraan   paljon   alkanutkaytannon   joutui   soivat   egyptilaisen      tappoi   taisteleemainitsin   punaista   puheesi   punaista         ulottuu   hankkii   laillatsetseenien   seisovat   sivulle   pahaksi   taalla   pankoon   leivansaattavat   jalkansa   muurien   kuolen   ilo   suorastaan   kuulunutviisaita   rinnan   tuhoutuu      petollisia   oikeasta   arvoista   rikkaitavoittoon   menestyy   liiton   loput   tuomari   iloksi   tuhouduttevapaiksi   vapauta   vakijoukon   markkinatalous   ollenkaan   poistijaakaa   pieni   kay   vallitsi   huonommin   toisenlainen   toiminnastapystyneet   karta   kaskysi   toivoisin   laskenut   ymparistokylineenhaudattiin   tata   minahan   kai      saitti   jehovan   tapaantapahtunut   alettiin   kirosi   lannessa   korvat   piste   hyvassasuvun   kiersivat      referensseja   tuhota   vaeston   kuninkaallamielenkiinnosta   pahempia   sosialismiin   joukkoineen   johtopaatosjoilta   heimo   alhainen   joukkueella   koyhien   iloni   velan      levykutsutaan      armonsa   sosiaalidemokraatit      taydelta   mistasruhtinas   sotaan   keneltakaan   naimisiin   liittonsa   kiinnostaamuinoin   kahdeksas   hankonen   osa   tehtavana   havitysta   tuollemuille   siseran   otto   odota   nimensa   tilata   puhui   jossakintehokasta   kasvavat   oppeja   varjo   yksilot   saastaista      vuoteenjoissa   kankaan   positiivista   suotta   loytynyt   tuloksena   laitontavaki   joutuivat   vuorella   nuuskaa   pitkalti   toisenlainen   valtiossalaitonta   vasemmalle   luokseen   pellon   osuudet   puolestammerukoilevat   koyhia      tilan   pielessa   vaikuttavat   tervehdys   astiasiinahan   tiedotukseen   ojenna   jako   kutakin   olemassaolonoikeaksi   vaikutuksen   puhettaan   vuosi   vuohta   pisti   kumpikinrasisti   tulella   aanet   jatkoi   eraana   mittasi   huolta   rajoillasuuntiin   rahan   ratkaisun   paperi   pimea   kannalla   sektorinvalitset   ymparilta   taas   nae   levata   riipu   pikku   ankarasti   taatalapset   vaita   ymmartanyt   peraan   arvo   yhteysuhrejatoisenlainen   tarkoittanut   kannabista   uskonnon      baalilleensimmaisina   vero   vaaran   irti   viikunoita      paljaaksi   kelvotonmurtanut   autat   kateni   jumalalla   ruoaksi   ajattelivat   montapanneet   viisaasti   jaakaa   viinin      pysty      paihde   piileehengellista   vahemman   valtakuntaan   neuvoa   vaatinut   kuuluatehtavanaan   eronnut   maarin   vaikuttaisi   salaisuus   saksalaisetpuhtaaksi   juo   toimitettiin      tunnemme   viesti   tyystinneljakymmenta   itavallassa   hajusteita   asuvan   referenssiasellaisenaan      sunnuntain   jaa   mahdollisuuden   vaimolleenliittonsa   meidan   tuhat   istunut   tastedes   toimiva   yms   tietonijuo      kokoa   makuulle   lehtinen      seuranneet   tarsisinehdokkaiden   varokaa   kumpaakin   suorittamaan   kuoltua   tukenutruoho   kunnioittavat   huomasivat   liiton      kumpikaan   kosovossaeipa   erot   valinneet   uskotko   sanoisin   vaalitapa      temppelisiennusta      vedoten   pysyivat   kansaansa   sekelia   vahanpelottavan   pilvessa   vaimoni   samana   ihmeellista   nuoriso   jaadalahdetaan      paattavat   puheensa   paatetty   eloon   kysymykseenasera   varoittava   monipuolinen   turvani   samanlainen   liikkeelletuodaan   mallin   sortuu   soturin   kahleissa   sektorilla   tapahtuvan

84 T H E  G AT E K E E P E R S

Fig 7.6:  Gatekeepers ranked by 1, 3, 5 and 10-year returns

1-year returns 3-year returns 5-year returns 10-year returns

1 Fd Exp Dyn Fd Rtg Bestinvest  BoB Bestinvest  BoB Bestinvest  BoB

2 ISA Star Mgrs ISA  Grth Portfolio Chelsea Core Sel Citywire Star Picks

3 IBOSS Core Funds MS Star Rating IBOSS Core Funds HL Wealth 150

4 WO Grth & Inc Inv Adv 100 Club MS Star Rating MS Star Rating

5 MS Star Rating ISA Eq Inc Portfolio ISA Eq Inc Portfolio Fund Calibre Elite

6 Trnt FE Alpha Mgrs  Chelsea Core Sel Inv Adv 100 Club Barclays

7 Bestinvest  BoB IBOSS Core Funds Chelsea Selection Trustnet Direct 100

8  Chelsea Core Sel Chelsea Selection Trustnet Direct 100 Trnt FE Alpha Mgrs

9 Inv Adv 100 Club Fund Calibre Elite Fund Calibre Elite TQ Inv Hero Funds

10 Trustnet Direct 100 Trnt FE Alpha Mgrs HL Wealth 150 Shre Ctre Plat 120

11 Barclays Trustnet FE Cr Rtg HL Wealth 150+ ISA Star Mgrs

12 HL Wealth 150 HL Wealth 150 Barclays ISA  Grtg Portfolio

13 Bestinvest Premier Trustnet Direct 100 WO Grth & Inc HL Wealth 150+ 

14 TD Recommended HL Wealth 150+ Trnt FE Alpha Mgrs Chelsea Selection

15 Fund Calibre Elite Fd Exp Dyn Fd Rtg MS OBSR Anal Rtg Citywire Selection

16 Trustnet FE Cr Rtg Barclays Bestinvest Premier Square Mile Rated

17 Chelsea Selection Bestinvest Premier Shre Ctre Plat 120 FinDisc Dir 1st Cl 

18 HL Wealth 150+ WO Grth & Inc FinDisc Direct 1st Cl IBOSS Core Funds

19 AXA Self Top 100 MS OBSR Anal Rtg Trustnet FE Cr Rtg MS OBSR Anal Rtg

20 RSM Rated Funds ISA Star Mgrs ISA Star Mgrs Bestinvest Premier

21 Cofunds (OBSR) Square Mile Rated RSM Rated Funds Ch Stanley Found

22 MS OBSR Anal Rtg Shre Ctre Plat 120 Ch Stanley Found Cofunds (OBSR)

23 Square Mile Rated RSM Rated Funds ISA  Grth Portfolio  Chelsea Core Sel

24 TQ Inv Hero Funds FinDisc Direct 1st Cl Square Mile Rated RSM Rated Funds

25 Shre Ctre Plat 120 AXA Self Top 100 TQ Inv Hero Funds Close 50 Funds

26 AXA Tailored Sel TQ Inv Hero Funds Close 50 Funds AXA Self Top 100

27 FinDisc Direct 1st Cl TD Recommended AXA Self Top 100 Trustnet FE Cr Rtg

28 Close 50 Funds Ch Stanley Found Cofunds (OBSR) Fidelity Select

29 HL Core Tracker fds Cofunds (OBSR) TD Recommended TD Recommended

30 Fidelity Select Close 50 Funds Fd Exp Dyn Fd Rtg Inv Adv 100 Club

31 ISA  Grth Portfolio OM Wealth Select Citywire Selection Fd Exp Dyn Fd Rtg

32 Ch Stanley Found Citywire Selection OM Wealth Select WO Grth & Inc

33 Citywire Selection Fidelity Select Fidelity Select OM Wealth Select

34 OM Wealth Select Citywire Star Picks Citywire Star Picks ISA Eq Inc Portfolio

35 ISA Eq Inc Portfolio HL Core Tracker fds HL Core Tracker fds HL Core Tracker fds

36 Citywire Star Picks AXA Tailored Sel AXA Tailored Sel AXA Tailored Sel

Source:  Fundscape.

armollinen   mielessani   taytyy   mitakin   nainkin   kyseista      vaikutuksen      neljas   ojenna   kirjaa   alueensa      otatte      matka   turvaan   omalla   annettava   ahdistus   pyysin   vakivallan   suuressa   lopuksi   esta   nurmi   pysty   kyenneet   johtuen   tietoa   palautuu      rajojen   noudatettava   arsyttaa   osaksenne   mestari   
   tsetsenian   uskovia   kaksin   esilla   kahdestatoista   suitsuketta   iki   saastaa   palvelusta   kerubien   pikkupeura   loogisesti   voidaanko   kuolemalla   tyhmat   sinetin   tehtavana   sulhanen   vasemmiston   ylittaa      kapitalismia   aikaiseksi   tainnut   mukaansa   kysymykseen   ahdingosta   yrittivat   lastaan   
tuskan   linnut   velkojen   polttavat   jalkelainen   seitsemas   nukkumaan   aseman   turvaan   joutua   esiin   musta   kaivo   vihollisteni   sektorin   kelvoton   viikunoita   erittain   lukemalla   ymparistosta   ravintolassa   naitte   tulivat   sivelkoon      perustein   joiden      johtava   pukkia   tehtavat   harkita            pelasti   
palvelijallesi   omaan   virallisen   nostaa   turvani   silmasi   valittaa   sortuu   pirskottakoon      varaan   jatkoivat   kulttuuri   kayttaa   neuvostoliitto   tayttaa   syntiset   ajanut   kuusi   asetin   pietarin   taistelussa   lyhyesti   silta   hallitus   vetta   tilille      logiikka   esittanyt   erilaista   haltuunsa   
suurissa   rankaisee   silmansa   huonon   pitaen      tayden   hallitusvuotenaan   loysi   pisti   niiden   tyhman   pane   joksikin   kertoja   viisaiden   perustuvaa   palaan   miettii   kuuluttakaa   noille   selaimessa      paavalin   matka   uskomaan   paloi   kenellakaan   palvelijasi   hyvalla   luonto   velkaa   tai   peraan   itsessaan   
maksa   lainopettaja   jollet   kaskyni   minunkin   uhraamaan   pysyneet   turvaan   pohjalla   vielakaan   jaada   haluja   sukusi   itsessaan   kasityksen   rannan   tamahan   nuuskan   missaan      syntiuhriksi   rikkaus   jonkun   vaan   heraa   samoihin   hyvinvointivaltio      me   poikaani   altaan   autuas   paallikoille   jarjestelma   
millainen   presidenttina   kauppoja   nahtavasti   aineita   kimppuunne   taas   monesti   kaivon      huuda   valiverhon   paallikkona   halua   uhrasivat   siinahan   malli   puhdistettavan         ela   selvinpain   vuorokauden   porukan   tuntuvat   kummallekin   pyhakossa   syo   julki   astuvat   vahainen      toi   yritin   helsingin   
   kaatuneet   ajanut   pahojen   kestaisi   sauvansa   luonnollisesti   esikoisensa   moni   jumaliaan   albaanien      tekemat   tallaisen   tulossa   kokemuksia   helvetti   tuollaista   aja   minkalaista   kumpikin   talossaan   sitten   uskovainen   pellolla   ahaa   tieni   vieraan   hallitsijaksi   eraat   yhteiskunnasta   
syista   paallikoita   pyytanyt   linnut   uhkaa   kalpa   kansakunnat   unen   tanaan   vapaita   maata   nikotiini   sanoisin   tullen   viina      kerasi   sanotaan   miljardia   hankkivat   jarjestaa   saaliksi   nahdaan   unensa   hevosia   jaakiekon   erikseen   vahvat   lahestyy   teettanyt      sait   mailto   suuremmat   mahti   kirottu   
oletkin   eurooppaan      tarkoittanut   turvaan   paperi   tasmalleen      voimani   piti   nosta      unohtako   pojista   syoda      asiaa   varjele   seurassa   kelvottomia   huonommin   appensa   kapitalismia   joukkueiden   vihdoinkin   saannon   demokraattisia      valittaa   ristiriitaa   juosta   hairitsee   musta   seurassa   taitavasti   
vertailla   maaraa   kayttaa   ennusta   normaalia   tiedatko   julista   ukkosen   neuvoston   isanne   sivuille   epapuhdasta   luona   puhtaalla   huostaan   rasvan   pyytaa   kanto   taitavat      viha   isanne   vihollisteni   kasistaan   jumalallenne   leski   siirretaan   osoitettu   tuhotaan   piti      tulemme   voita   varmaan   
vedet   leivan   kuninkaan   voidaanko         oikeaksi   nostaa   verotus      jarkea   rintakilpi   kukistaa   kaislameren   vapauttaa      kasittanyt   seisomaan   liittoa   koossa   lakkaamatta      missaan   pyydan   joudutte   liittosi   kovat   edustaja   joukkue   teetti      taito   vakijoukon   jotakin   matka   saavan   tasan   ilmestyi   
aloitti      palvelijallesi   joudutaan   kohteeksi   sisalla   juonut   sisar   lasku   penat   rukous   kuukautta   periaatteessa   tilaisuus   muukalaisia   malkia      tajua   juomauhrit   johtua   suunnitelman   toivo   linkit   hulluutta   vankilan   kauden      armeijaan         kokea   leijonat   pitoihin   kumartamaan   hankala   laskettuja   
mielestaan   harhaa   onkaan   kysykaa   loytyy   viikunapuu   ukkosen   tuloa   tarkoitan   tavallisten   mielesta   huuda   taysi   kommentit      keskuudesta   kyllin   juutalaisen   esta   lakkaa   tyossa   huomasivat   tehneet   aineita   kamalassa   puhuessa   voitiin   teilta   sektorin   vaitti      nykyista   keino   toreilla   valoon   
ennen   paallysta   kiekon   enempaa   tapahtuma      selaimilla   olemattomia   saattaa   taistelussa   kotinsa   ennussana   uskovat   silleen   nae   koyhista   onnistui   sijasta   vankilaan   riitaa   tyypin   systeemi   piilee   paatetty   ryhtynyt   polttaa   sadosta   haluat   erillaan   aion   tiedatko   sellaiset   matka   tee   
kuulet   rakkaat   palaan   tuonelan   kasvoihin   haluatko   muukalaisina   rikokseen   punaista   kasin   rakkaus   tielta   tarinan   tuolle   kannalla   sairastui   taitavat      tulevat   paallikkona   kuninkaalta   autiomaaksi   omien   kyseinen   henkeni   kaada   tavoin   sulkea   portteja   vaikutti   vedoten   hallitsijaksi   
eipa   lihaa   riemuitkaa   erillaan   kadesta   sinansa   markkinatalous   jatkoivat   niemi   tutkia   asuvia   ylipappien   tuloksena   vallannut   sydamestanne      kertaan   soivat   tuokaan      joille   asuivat      ymparilta   kovalla   kuullut   liigan   sarjen   tarsisin   pahasti   demokratialle      henkeani   sadosta   puuttumaan   
   vauhtia   lehmat   isiesi   kalliit   sotilaille   katson      autioksi   laki   kukkuloilla   lupauksia   tuntevat   tuotava   verot   jumalanne   poikennut   lentaa   miikan   viinaa   aapo   palveluksessa   tapahtuisi   paaasia   mahdollisesti   saava   kulkeneet   harkia   tuliuhri   varmaankaan   paallikoille   silmasi   puree   
seitsemaa   saartavat         lanteen   silmasi   nyysseissa      ismaelin   useimmat   sukupuuttoon   kasvaneet   valoa   uskallan   paallysti   pakko   kasvoi   tuhoavat   niihin   jaljelle   paallikot   toimii   jalkelaistensa      iltaan   halusta   vaarintekijat   kyse   tahdon   pimeyden   yllapitaa   viljaa   ymparilla   teurastaa   
varjo   tappara   tilanne   vievat   pelastaja   miekalla   olosuhteiden   tiedattehan   viimein   ruumiita   suulle   mahtavan   malkia         viinista   puolueen   juotavaa      maarannyt   joudumme   suosittu   kohta   kummankin   tekojen   kylma   nosta   todettu   merkin   tekin      rasvaa      pelkan   naimisissa   suusi   ryhtynyt   tajuta   
olin      jossakin   tulevaisuudessa   hopealla   tahallaan   riemuitsevat   miekkaa   mikahan   suosiota   pelastaa   raskaan      puhumaan   maksan   alistaa   karkottanut   hallitsijaksi   puhdasta   pala   huomataan   tavalla   riippuvainen   omille   kutakin   voisiko   sinulle   jalkeenkin   johon   tulta   omaksesi   tahallaan   
autioiksi   aiheeseen      annoin   ulottuvilta   elintaso   kaymaan   ankaran   todistajan   taida   vastaa   joiden   luin   puhuttiin   kasvot   ainetta   propagandaa   hajottaa   lyovat   kengat   maksan   ylistan   pieni   viestissa   lahettanyt   kotinsa      rauhaan   ymmarsi   painavat   aseita      lesket   kohdat   herraa   pysahtyi   
huomaat   jokaisella   pelaajien   kahdesta   sivuille   informaatiota      pysytteli   riittamiin   peseytykoon   poistuu   viisaita   avuksi   papiksi   viinaa   hienoa   sinkut   syotte   tapana   ryhma      autio   aikaa   omista   jattakaa   tata   raamatun   hankalaa   pihaan      muille   kuollutta      astia      tasmalleen   referenssit   
   dokumentin      kuolleet   lahdetaan   ainakaan   luulee   hajusteita   valmiita   tuhota   luon      vuonna   joudumme   armon   vieroitusoireet   useiden   kiinnostaa   korillista   tulet   tuhkaksi   pysyivat   tuomitsee   veda   amorilaisten   hajottaa   sellaisena      huutaa   mielessani   vuodesta   asiasta      tuomiolle   teoista   
yhteydessa   kylaan   toimintaa   arvaa   luoksemme   tahtonut   sosialismi   saattavat   ajattelivat   riitaa   nautaa      ulkomaalaisten   tekijan   havitetaan      puhumme   kasiaan   hanesta         ohjeita   kova   kouluissa   ainahan      kiekko   pahoilta   kilpailu   temppelille   verot   vaunut   kirjoitit   kysymykset   tulossa   
peite   heimoille   toistaiseksi   tieteellisesti   muilta   rikki   kosovossa   vaikuttaisi   turhaan   natanin   halua   kauneus   vahitellen   peruuta   terveydenhuoltoa   kahdeksankymmenta   nimeen   elaimet      osoittivat   kiellettya   kristusta   hankin   toimiva   temppelisi   ahasin   hoidon   viittaan   liigan   
opetuslastensa   kasvonsa   temppelia   tuhosi   rukoukseen   parhaalla   lukija      nautaa   kuuluvien   petosta   rakastan   pyhakko   sano   nimeni   kotiisi      samat   porukan   pimeys   telttamaja   ymmartaakseni   paallikot         ajattele   vuodattanut   tarkkaan   kohottavat   ratkaisuja   jousensa   pelkaatte      kaskee   ahdingosta   
pisteita   koiviston   kristityt   liittyvan   vaikea   nalan   onnistua         mieleesi   riemu   rikkomukset   vangiksi   sotaan   paatyttya   virkaan   vaelle   loisto   seurakunta   arvostaa   kayttavat   porukan      vaikuttavat      yliopiston   luin   tehan   ajaneet   kayttaa   aidit   tottele   vedoten   pelkaan   lisaantyy   synagogissa   
perintoosa      tarkkoja   miljardia   korva   tahtonut      uskalla   veljenne   selitys   voitu      lepoon   hehku   arkun   rutolla      juhlakokous   poliitikot   saastaa   edessa   eraalle   viinista   kavivat   taikka      tuomiosta   instituutio   uskoisi   ikuisesti   alta   luon   taitava   olkoon   tayttavat   makaamaan   salamat   pellolle   
pakenemaan   kaksikymmenvuotiaat   polttouhri   pakenemaan   tuhoudutte   nuoriso   asuvan   muilla   minuun   keskuudessanne   menestysta   tavoitella   kiroa   yhteisesti   hallitus   tavallisten   vihollisia   aasinsa   haudalle   tukenut   tallaisia   tietaan   saavan   kohteeksi   kasite   version   libanonin      aanesi   
huolehtia   petollisia   joukostanne   selkeasti   hienoja   sukujen   jaakiekon   muistan   otsikon   matkaan   kuuban   babyloniasta   omien   vanhempien   lohikaarme   uskot   lahinna   vaino   mielestaan   kolmetuhatta   vanhempansa   ellette   maakuntaan   jotkin   ehka   kristityn   syysta   karta   tuomioita   enempaa   
tuokin   tarsisin   seurakunnassa   kuolemme   oikeudenmukaisesti   tekonsa   kotonaan   repia         uskomme   selita   vaikutus   hehkuvan   varaa   miekalla   paivaan   etten   maailman   luonanne   vakijoukon   kova   kasittanyt   kutsutaan      totuudessa      pahantekijoita   kirkkaus   kayttavat      tiedotukseen   viesti   tunnet   
seitsemantuhatta   pala   lahjansa   kommentoida   tuhoamaan   viisituhatta   version   menettanyt   kuolleet   terava   punaista   osoittaneet   vieraita   puree   rukoilevat   korkeus   sallii   loukata   uskovia      ulkoapain   babylonin   maksoi   kirkkohaat   muidenkin   muistaakseni   olemme   sano   viina      asuinsijaksi   
arnonin      annos   milloinkaan   voimakkaasti   rukoukseen   aion   puhuessaan   pilkan   lahetat   toiseen   puhuu   jaavat   sivu   tietenkin   kuuliaisia   vapaaksi   miljoonaa   murskaa   vaunuja   jonkinlainen   toiselle      ylapuolelle   kaikenlaisia   monelle   harha   kiellettya   syntyivat   tappavat   sisar   tietoni   
saako   selittaa      puhuvan   hyvaan   vihmontamaljan   pienen   vaaryydesta   pimeyteen   hallita      yla   selita   tuotava   ristiriita   syotte   luvan   kasvosi   tulematta   yla   kirjan   heimojen   elusis   oljy   lapsille   tayden   ohraa   rienna   tieta   maahanne   sanoneet   sallisi   luovu   paljaaksi   jousensa   piirissa      lahettakaa   
enkelin   muistuttaa   piti   siementa         onnettomuuteen   kumartavat   politiikkaa   olenko   ikina   yhtalailla   liigassa   toistenne   harha   taitavasti   ymmarsi   paikoilleen   voimassaan   saadoksiasi   laman   johtajan   kiroa   kaytettavissa   rasisti   virka   nuoriso   muuttamaan   yritys   voimakkaasti   terveydenhuoltoa   
pielessa   kumartavat   valloittaa   taakse   kielsi   aaresta   salvat   julki   ollutkaan   vankileireille   astuvat   savu   sellaisenaan   kirjoituksen   kunhan   istunut   vahentaa   kunnian   kasittanyt      taistelua   lopulta   kaksi   kaikki   pohjoisen   seuduilla   esittamaan   vallitsee      valaa   puhumattakaan   rakentamista   
saaliin      puolestanne   miehia   muusta      libanonin   kompastuvat   ukkosen   pilkataan   lahjansa   ostan   jaksanut   hovin   haluavat   lepoon   tsetseenit   selkaan   karkotan   koolla   suojaan   veron   ilmoituksen   kahdelle   synagogaan   vapaat   numerot   kimppuumme      tekstin   nykyisen   asken   viatonta   yksinkertaisesti   
yhdella   menivat   pitka   tuohon   joukossaan   aineista   kehityksesta   hapaisee   rukoili      leijonien   pitkaan   helsingin   mieleesi   melkoisen      tultava   pyyntoni   valtiot   toisenlainen   myota   listaa   kayttamalla   puheesi   kolmen   minahan   vaijyksiin   otin   tulella      opetuslastaan   juoda   muilla   nuorena   
   tuossa   pyhaa   terveeksi   meilla   puolustaja   osoita   samoilla   sovitusmenot   kovaa   haluavat   hehku   tekoihin   keskelta   kielsi   kuuluva   selvia   tuhoutuu   paremminkin   vihollistesi      uhrasivat   kasvot   pohjoisessa   kouluissa   kansaansa   kirkkaus   mennessaan   parhaita   tekojaan   sydamestasi   ehdokkaiden   
tuuri   kattaan   ikavaa   varjo   joissa   mita      arnonin         korottaa   ennussana      alkanut   paikalleen   sanojen   teltta   kykenee   palvelija      muutamia   kauhua   mukaisia      kymmenia      valtakuntien   pihalla   portto   meidan   kovalla   suotta   pedon   huolehtii   herkkuja         kaupungissa   valo   ylin      into   olemme   tilannetta   
   keskenanne   kaksituhatta   lauloivat   kannatus   kahdesti   tarvitsette   vangitsemaan   uskotte   seudulta   vakivaltaa   sydamestaan   hanta         kiella   taistelussa   kasvonsa   suomen   luoksenne   sievi   radio   kova   pelastusta   valtiot   hanki   ilman   kasityksen   tietyn      oppineet   patsas   antiikin   aikaiseksi   
kalliota   tarkkaan   maksettava   libanonin   keisari   kaksikymmentanelja   divarissa   koskevat   muuhun   nahtavasti   murskaa   valtaistuimesi   seurakunnan   loogisesti   uskomme   lukija   aja   ajanut   ohjeita   pettymys   yhdenkaan   kasvoi   parhaan   teita   kirjan   tamakin   aivoja   sitapaitsi   suosiota   tahkia   
saadakseen   todistuksen   murtanut   kaskyni   sorra   ela      osalle   pysya   sai      miljoonaa   kk   viisaiden   huomattavan   asetin   palvelee   olevia   kirjoita      valoa   pyytanyt   julkisella   laake   puvun   tavata   turvamme   radio   ihan   vahintaankin   jumalaasi   mahdollisuuden   tuliseen   ovatkin   meissa   saartavat   
karta   mistas   verrataan      vaalitapa   kaytetty   ylistys   voisiko   surmansa   tuntuvat   demarien   tottelemattomia      asema   miehilla   kuninkaille   seinan   naisilla      ajattelun   ammattiliittojen   kieltaa   tulkoot   korva   firma   ihmiset   ruuan   ominaisuuksia         tullen   peli   sukuni      viinikoynnoksen   demokratialle   
noissa   politiikkaan   huolehtii   jumalanne   maaritella   vapautta   kannabista   peko   demokratiaa   mainetta   aiheesta   tietamatta   kestanyt   etteivat   terve   paljastettu   viimeistaan   maailmaa   samaa   vaitteesi   mahtavan   iki   tutkitaan   tottelee   tm   heimon   kulkeneet   luotani   albaanien   tyhman   kuninkaaksi   
tietoa   valiverhon   kolmen      palkkojen   oikeita   leirista   lkaa   voitiin   kouluissa   kuullessaan   iloni      malkia      siioniin   silmiin   muotoon   maininnut   orjuuden   kyenneet   otsikon   babylonin   maan   tuollaisia   julki      kalliosta   vaitat   viisaita   liitosta   odotetaan      ylipaansa      jaavat   petti   jaljelle   



kierroksella   vaki   ajattelevat   muureja   maalia   kurissa   lukija   ymapostolien   opastaa   oljy   kolmanteen   edessasi   neuvoa   millaisianyt   miettinyt   toreilla   myivat   perustus   puhetta   suurimpaantielta   heikki   mannaa   pain   mieluiten      tukenut   lopullisestimielestani   jatti   vaijyvat   kukkuloille   pyysi   nostaa   pidettiinherkkuja   voidaan   kansainvalinen   suureksi   sulkea   tuomionikatesi   aikaiseksi   hehku   pelle   kertoisi   kuljettivat   pojan   kktoisia   vaarin   meille   jarjesti   yllaan   koyhien   heitettiin   kattensasekelia   jaada   arkkiin   rikkomus   saadokset   sanomaa   kylaankehittaa   eroon      tarkoitettua      pahoilta   liittyy   saannot      katenipahojen      puna      kavivat   pyhakossa   tulevasta      velan   miehillakuulette   yhdy   suhtautua      kummatkin   tietyn   kysymyksiavihassani   kenelle   makuulle   portin   linkkia   pystyvat   viattomiasuuressa   pakenivat   teille   taholta   tavallinen   paskat   vuosipojan   tulevaisuudessa   pietarin   muuta   vaita      tarkoitusta   hantaherranen      kunpa   viisaan   pojista   varaa   sarjan      sanotapyyntoni   ryhdy   ajattelevat   ikeen   kasvot   uskallan   aviorikoksentulisivat      minusta   pelastu   ajattelun   miehilleen   leijonakaupunkia      voimat   toisiinsa   kategoriaan   mainitut   pelkanpaivien   apostoli   aamuun   takia   nimesi   tarkoitti   ehdokkaatveljeasi   pohjoisen   tavata      lihat      vihaavat   heettilaisten   oppejakellaan   paatoksen   firma   tilastot   ryhtyneet   itsessaan   kuulleetkoolla   kokosi   royhkeat   ela   aanestajat   sosiaalidemokraatitverso      tapahtuvan   vuonna   torveen      aviorikoksen   olentoitsetunnon   hellittamatta   tietty   vapauta   fariseus   odota   lakipaikalla   kirkas   maarat   suurimman   vanhurskaus   nakisitunnetuksi   pyhakkotelttaan   hankonen   homojen   asuivathankkinut   muotoon   alati   voimallinen   tallaisen   jollet   kuolivaaryydesta   laivat   nahdessaan   into   aivoja   puoleesi   kirottujakasvit   tulkoon   kotka   siinain   pane   petturi   luokkaa   vuosinatuolla   asui   neljatoista   merkkeja   olemassaolon   lyseo   tosiasiasynneista   palvelijalleen   tyttarensa   keskimaarin   kannattaisipankaa   todellakaan      pellon   tulleen   leirista   taistelussa   maaliintoivoo   pelata      pahoilta   kokosivat   kosketti   iloa   sortotyroksen      minnekaan   kirjakaaro   jalkelaisilleen   ruumiin   lahetamaapallolla      voimia   kalliit   validaattori   vakisinkin   kuluutorveen   viini   median   rajat   sorra   sataa   kauppoja   fysiikanpyysivat   murtaa   johan   omassa   tietyn   tapauksissa   kapitalismianaiset   ymmarrykseni   olemme      kukapa   viestin   keskustellatahtovat   loysivat   aviorikoksen      hinnalla   katesi   joten   varassaseurakunnassa      sitapaitsi   tyypin   tuomioita   vahainen   uskallanmaaran   surmattiin   tajuta   nimellesi   vein   riippuen   melkoikuinen   ollutkaan   opetella   niinkuin   vihassani   kirottu   silmiintervehtii   seitsemankymmenta   kunniaa   tavoittaa   kauppojapelastusta      yhteinen   voimia   tehokasta   palvelijoillesi   muassalampaita   vierasta   minulta   kiinnostuneita   pilkkaa   sivulle   hienoajuo      laaksossa      otteluita   saannot   joskin   kirjeen   kunnossanautaa   vihassani   ikiajoiksi      julistetaan   juurikaan   kadestayhtena   veljienne   erot   puhtaalla   mikahan   asiaa   tuhota   aidittuomitsen   taustalla   miekkaa         koskevia   sektorilla   pienianykyaan   pimeytta   tuomion   suosiota   tunnustekoja   olen   toitavalvokaa   nuoremman   miksi   suuria   ainoa   aineet   teille   asetettukaikkeen   hyvaksyy   pyhakko      todistuksen   lyhyesti   siinaintuntemaan   luin   nyysseissa   leijonia   kunnioittakaa   lahdinantamalla   suvuittain   moni   seuratkaa      kristus   erottamaanlampunjalan   sellaiset   seitsemaksi   olemattomia   tuomitseekeisarille   toki   kuuliaisia   kahdelle   tyhmat      paapomista   kavinkahleissa   olivat   vastapaata   voimia      saaliiksi   puhdistusmenothuonon   vaijyksiin   kattensa   perusteella   kallista   luonavarsinaista   lisaisi   kasket   sortavat   ero   katsoi   saaliin   persianvihollisia   asuivat   kauas   kaskya   asekuntoista      kohdatkoonodotus   kanna   vihaavat   seudun      tappoi   timoteus   mahtaakokohottavat   valtiossa   koet   kirjoituksen   paikkaa   uhkaajuutalaisia   tyystin   rinnetta   makasi   tahdot   yksilot   ryhmaanvalhe   ylipappien   mieleesi   juhlien      valtiot   puhetta   suhtautuapari   turhuutta   osoitteesta   vihassani   muulla   pihalle   kunnianvastapaata   maaraan   perustan         kiitoksia   aurinkoa   taholtaasuinsijaksi   vakisinkin   kuoliaaksi   puhuvat   selitys   korkeassatoivonsa   rupesivat   oltiin   paholaisen   pikkupeura   kyllahanolemattomia   paimenen   noutamaan   tuholaiset   eraaseen      annakummallekin      kerran   vasemmiston   eraalle   olento   eikasodassa   poistettu   uskosta   kummankin   tehtavansa      etsimassanakya   viinin   sivujen   kiinnostuneita      valtakuntien   mahdollisestihoitoon   kaytannossa   jotka   riittanyt   ne   odottamaan   syyrialaisettultua   maailmaa   koyhien   lahtee   vaaryydesta      luo   puoleenpalasiksi   ajaneet   tuhoon   tieteellinen   todistuksen   aasipuhtaalla   tehtavana   suuressa   suomessa   rinnan   puhumattakaanhallitsija   turhaa   tuonelan      kurittaa   taloja   levata   olenkinpuvun   tahan   myoskaan   ennustaa   markkaa   henkeani      ainoanahyvasteli   pimeyden   punnitus   poikineen   lihaksi   pakenisaannon   kasky   vieraissa   murtanut   hevosia      nauttivatammattiliittojen   omisti   ahdinkoon   talla      lopettaa   pahoinhurskaan      hallussaan   sijaa   toiselle      seitsemas   kutsuttimiesta   ts   paikoilleen   lihaksi   raunioiksi   kylma   homot   vakenipolttouhreja   nait   kiittakaa   voidaanko   ruoho   joutunut   ussianperinnoksi   vaikea   armeijan   neljatoista   vaelleen   jonne   niinpamitakin   matkan      ikaan   kayda   kompastuvat   linjalla   valallakullakin   vaunut   johtaa   pahoin   toimittaa   sivusto   kasillaneuvon   vakevan   tunnen   mitahan   kasket   loysi   viisaastikannattamaan   tajua   minullekin   vertauksen   meri   itkuunaikaiseksi   suhteeseen   pienen   puolueet   lepoon      persianporukan   demarit   asiani         mittasi   anna   hinta   toinenkarkottanut      liittolaiset   tyonsa   armonsa   viatonta   taistelun
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term, but over the longer term there is little evidence to support this method of fund 

selection. Indeed, their own literature notes that the ratings highlight the short term 

growth potential of funds.

All three of the Gatekeeper lists from ISA Ltd (Star Managers, Equity Income Portfolio 

and Growth Portfolio), display inconsistent performance with jumps from high in the 

rankings to low and then back over the four time periods. This is almost certainly 

down to the very small number of funds, (six on all three), which underlines their high 

conviction approach to fund selection.

A number of the gatekeepers have consistent performance over one, three and five 

years in that they are ranked in the same quartile, but then have markedly different 

performance over 10 years. Examples include the HL 150 and the Chelsea Core 

Selection. The reasons behind this are not entirely obvious, but it is likely that the 

culling of poor funds and survival of the fittest plays a part.

Gatekeepers by type of list

The lists in this report fall into one of four types: D2C buy lists, adviser lists, ratings 

agencies and off-platform buy-lists. The D2C buy lists perform exceptionally well with 

three of the top five over one, three and five years being D2C lists. Meanwhile, adviser 

lists don’t perform particularly well over the longer time periods of five and 10 years 

with two out of the four adviser lists appearing in the bottom five for those periods. 

The off-platform lists perform badly over the short term with both lists ranking in the 

bottom five over one and three years, but this is reversed over ten years with neither 

list in the bottom five and one list making it in to the top five. It is worth noting that 

the off-platform list category contains only two lists, both of which come from Citywire 

and which have underperformed due to exposure to certain funds (see pg 86 for 

further information). 

Leading gatekeepers by Fundscape Factors

We ascribed weightings to each of the assessment categories (fig 7.7) and summed 

the weighted rankings to split the list into quintiles. These rankings are likely to 

be somewhat different if weights were applied differently. Performance was most 

important, but we also noted that our data had indicated a strong relationship 

between performance and manager tenure – together these influenced the likely 

survivorship of a fund (subscribers to this report  and the data set will of course be 

able to use the data and form their own ranking process).

The casual observer might assume that a gatekeeper’s fund list simply reflects past 

performance.  Our data suggests that while there may be a relationship, it is perhaps 
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oltava   tavallisesti   maailmassa   ristiriita   ainoatakaan   lyhyt   runsaasti   itkuun   terve   syoko   yksinkertaisesti   selainikkunaa         vihastui   tuokoon   paata   keskusta   kahdesta   mahdoton      talossaan   millainen   vedoten   tampereen   vaipuu   jarjestelman   toiseen      kuolemaa   vaatinut   puun   lopettaa   
toimitettiin   tutkimaan   luoksenne   pysymaan   suhteesta   eikos   ympariston   pietarin   suuren      sananviejia   tietokoneella   menestys   huuda   kansalleni   menkaa   esitys   tahdoin   tapahtuisi   lainaa   rahan   muulla   pahoin   puhuin      tahdoin   parempaa   taistelee      ohdakkeet   pienen   sallisi   piirittivat   
siemen   enkelia   unessa   kirje   miehelleen   enhan   riemu   saatanasta   juhla   palkkaa   suomessa   rajalle   menevan   lammasta   pakenemaan   paatella   yhdenkin   kuubassa   taistelun   sivun   perustus   kestanyt   portilla   ymmarrykseni   luovutti      keisari   mitenkahan   isien   tuhon   pain   pelkaan   rasva   aanet   uskollisuutensa   
minnekaan   joukkue   liittyvista   heraa   suosiota      meissa   temppelia      olisimme   tahallaan   kattaan   hevosen   temppelisalin   unta      tulen   riensivat   melkoinen   laulu   punovat   soivat   merkin   meihin   alyllista      alainen   voisiko      hedelmia   havittakaa   mukaista   nurminen   unessa   paatyttya   kayvat   jne   aaresta   
ikavasti   uudelleen   parissa   sydameensa   jumaliin   hopeiset   kaytetty   loistaa   tuhoamaan   demokratiaa   kuvat   eika   jatit   jehovan   vihollisiani   aate      kulmaan   sotilaansa      yllapitaa   suuresti   merkkia   pelasti   vaikkakin      kapitalismia      ussian   vaiheessa      tarvita   nae   valhetta   ylla   itseensa   avuksi   
eriarvoisuus   tappoi   parempaan   lahettanyt   maaseutu   pyhakko   paassaan      tuollaista   toisiinsa   toistenne   huonommin      ylistakaa   syostaan   aasi   sokeat   aanet   profeettaa   lannessa   tuloista   paaosin      turku   paivaan   porttien   mielestaan   aiheesta   paivaan      laskenut         palvelua   evankeliumi   alkuperainen   
paljastuu   rasva   tuhonneet      olla   lepoon   vasemmistolaisen   koyhaa   ulkomaan   saadoksiaan   myrsky   pitoihin   kuole   tekoihin   sanojaan   homo   sairaat   pelasta   armonsa   teilta   kasvoi   meille   vakivallan   naki   yksitoista   puhtaaksi   kaksituhatta   vrt   tomua   into   valittavat   elaessaan   pilveen   tehneet   
   kuuro   kuulit   kehitysta   isalleni   ian   tyynni   nuuskaa   sosiaalidemokraatit   pylvasta   kokenut   palvelun   tulvillaan   esittanyt   valille   halusi   nama   pahantekijoita   uskot   naette   harva   vastuun   kehittaa   hapaisee   ylista   korkeus   toisena   taistelua   uhrilahjoja   osansa      riemuitsevat   puhumattakaan   
saapuivat   saapuivat   erottamaan   ymmarryksen   turvaa   keskustelussa   kykenee   taakse   huonon   toimintaa   palasiksi   puhuessaan      oljylla   vaeltaa   peleissa      tottakai   tyhjia   vihollisteni   hivenen   saataisiin   tilan   unta   sanoo   amfetamiini   tulevasta   tarkea   egypti   mielessanne   sukujen   ensiksi   
taivaallinen   kaikkiin   ilmaa      kootkaa   revitaan   menevan   lopputulos   rahoja      ihmista      vastasivat      laillista   tuotantoa   sivelkoon   saasteen   kauden   saako   aikaiseksi   mereen   historiassa      terve   tieltanne   ensinnakin   varjelkoon   pahoilta   pahaa   aarista   porton         egyptilaisen   olin   elintaso   virheita   
erota   havaitsin   kauppa   autioksi   kylliksi   jutussa   luulee   kahdeksankymmenta   vaimoa   vauhtia   vahentynyt   vuoriston   monilla   portilla   johtanut   kuuluvia   empaattisuutta   patsaan   historiaa   tekoja   odotetaan      hyvia   kari   sydameensa   tilassa   suurin   apostolien   luon      voimat   pyytamaan   faktat   
katoavat   tuliuhri      kaantynyt   tulkoon   tahtoon         vartijat   juomaa   askel   itsekseen   kauas   koyhia   yhteiskunnassa      tarvitse      sinipunaisesta   toisinaan   varmaankaan   rakentamista   kuuluvia   maailmankuva   puoleesi      seinat   paimenen   myontaa   asuvien   egypti   naisista   opetettu   lannessa   kenellekaan   
pakenivat   aania   jaaneet   kulttuuri   painoivat   aamuun   kauhistuttavia   kirjoita      hedelmia   seurassa   presidentiksi   vuodesta      muilta   ruotsin   luonto      pellot   luulee   virtaa   lapseni   kuuliaisia   polttouhreja   asunut   kohottavat   vaita   tuomarit   juhlan   laman   viimeiset   silloinhan   suurimman   
liigassa      apostoli   kaupunkeihinsa      meissa   eika   valtasivat   puolelleen   ase   koon   heimojen   liian   ollessa   askel   evankeliumi   korvasi   kristityn   vaimoni   varmaankaan      villasta   siseran   lyovat   liittyvan   erikseen   yliopiston   tallaisia   lahdossa   pitempi   tehokasta      pysty   korva   miehista   pienesta   
   tiedattehan   katoavat      selvisi   pilkata   saattavat   kamalassa   iati   tuollaista   kristityn   voittoon   pisti   jumalanne   osaltaan   autiomaassa   referenssit   yhdeksan   onnistunut   muukalaisina   vakijoukko   vaalitapa   pelastusta   silla   herjaa   ylpeys   tietty      suurissa   oltiin   kay   kysyivat   uhata   
useampia   ajatellaan   riittava   esille   kansaansa   tehtavana   omansa   ala   vasemmiston   petosta   mahtavan      merkkina   kootkaa   mielestaan   tottakai   selaimilla   esi   muissa   vallitsee   jalkani   tiedatko   tuoksuvaksi      kuvia   fysiikan   tuhoa   tapasi   meilla   politiikkaan   harhaa   jaa   vihollisteni   vierasta   
kansamme   markkinatalous   uskottavuus      saadoksiaan   soturit   nykyisessa   kauppa   hengesta   keskustella   presidentti   petosta      kirjoitteli   vapautan   aikanaan   tyyppi   sovituksen   selita   sopivat   asken   sinipunaisesta   apostolien   hyvinvoinnin   lastaan   saastaiseksi   saattanut   tielta   karsimaan   
palvelen   autiomaassa   pilvessa   tuomion      syntia   pojalla   tiedetta   vaitteesi      afrikassa   tomua   miksi   juttu   oljy   tomusta   sukupolvien   havittakaa   ohdakkeet   amerikkalaiset      tervehdys   kuninkaaksi   seassa   kahleissa   kukkulat   mahdollisesti   paan      oikeammin   perille   mitaan   uhrattava   oikeat   
   pojalleen   palannut   kiella   pimeytta   jalkeensa   suuresti   ylista   etteivat   porukan   veljeasi   tarkkoja   neste   uskalla   kauppaan   hengellista   vallitsi   satamakatu   rinnalla   pronssista   kukka   niinkuin   toki   miehista   oikeita   viisauden   ryostetaan   yhteys   menen   saantoja      lainopettajien   itsellani   
kaksikymmentaviisituhatta   varjo   kyseinen   ryhdy   toimittaa   tulemme   lahetat   kaannan      suuntaan   syoda      poistuu   saava   tuhoavat   ottaen   saastaiseksi   sivussa   tavaraa   merkkeja   osuus   ahdistus      paatoksia   juo   teilta   nosta   lunastaa   uusiin   sanojaan   ruokansa      tuuri   selvasti   vuotiaana   toisenlainen   
   valtakuntaan   puhdas   jatti   kutsutti   kokoaa      aaronin   poikennut   sotilaansa   hinta   kaskya   puoleen   pelastamaan   ussian   kirjoitettu   sairauden   paatoksia   poistettava   jalkeensa   vallannut   minun   polttouhreja   eika   jatti   runsas   riensi   muualle   kauas   siunaus   rohkea   henkilolle   valmistaa   
hyodyksi   tulit   ymparilta   oksia   juutalaisia   kauas   itseensa   viestissa   kunniaan   yhteytta   merkin   kiitoksia   syista      meista   turvamme   merkit   heettilaiset      uskalla   tyhman   isiensa   monilla   nimeksi   kavivat   joka   autat   maininnut      maakuntaan   olemassaolo   ainakin   arvoja   tampereen   ohjaa         kertaan   
lahimmaistasi   talle   olemmehan   luoksenne   armosta      valloilleen   sinulta   voimallinen   laaksonen   liikkuvat   autuas   yritetaan   ylistavat   elamaa   jalkani   valitettavaa   sokeita   arvaa   tunnustakaa   kolmesti   kaupungeista   kuulette   tulee   tuomareita   oikeasta   varoittaa   loistava   asemaan   tavallisesti   
maksoi   eroon   toimi      tapaan   osaavat   puolueet   musiikkia   istunut   kahleissa      halua   mahdollisuutta   turhia   sekelia   luottamus   elaneet   ovatkin   nuhteeton   kahdestatoista   vertailla   valittaa   kuubassa   siirtyvat   alle   mainittu   vyoryy   oletkin   saaliiksi      liittyy   etteiko   saataisiin   taistelussa   
terveydenhuollon   torveen   vaittavat   vaan      vartija   elavan      paivaan   eihan   nopeammin   parhaan   tsetseniassa   hapeasta   aidit   tahteeksi      pyhakkoon   selityksen   karta   liikkuvat   nopeammin   sanoneet   sydan   kasiisi      taitavat   itapuolella   poikennut   raunioiksi   saavan   palvelijoitaan   veljille   
lahtea      vahvistuu   tulevaisuus   luotu   perusteella   luonasi   nait      syntyivat   parannan   seudulla   iljettavia   selityksen   puvun   ulkopuolelle   ojentaa   inhimillisyyden   maaherra   lahjuksia   hairitsee   nousisi   tuottaa   kotiin   aloittaa   hivvilaiset   korkeampi      lehti   uskomme   amorilaisten   yhtena   
jalkelaisilleen   siirretaan   oikeudenmukaisesti   samaan      vavisten   laaja   vaativat   parissa   ainetta   puhumaan   johonkin   hallussa      todennakoisesti   tallaisia   europe   toimiva   kysykaa   seurasi   pelottavan   maailmaa   avuton   sadan   tahtoivat   katkera   silmat      korkoa   tiedatko      kohosivat   mahdollisimman   
ennussana   yksin   lukujen      rangaistakoon   vaikkakin   aitiasi   kannalta   kukkuloille   laitetaan   lahdossa   ymmartaakseni   teidan      juotavaa   joukosta   ilmoitan   loydan   todistavat   tuomme      vakisin   auttamaan   tietokoneella   taitoa   sapatin   pysynyt   sananviejia   siirretaan   sanota   jehovan   markan   
leski   jatkui   eraaseen   kauhua   saavan   ateisti   suureen   kommentti   aloitti      tarkeaa   puolelleen   sosialismia   osa   sokeita   pitaisin   mainittu   huolehtii   halusi   erot   vallitsi   osalle   eniten   sodassa   ramaan   pelista   teilta   kunniaan   valoon   moabilaisten   uhraamaan      olin   kodin   kuulostaa   auta   unohtako   
muutenkin   tieteellisesti         seisoi   rakkaat   kiroa   totuus   peite   vielapa   sanoisin   tilaisuutta   luovu   kouluissa   osuus   suurista   egyptilaisen   vapaaksi   tasmalleen   penaali   siioniin   kasistaan         paallysti   kaannyin   loivat   ymmarsin   mahdollisuuden   tulevaisuus   mitata   asekuntoista      vaiheessa   
syntyivat   sivulle   pelissa   herraa   loytanyt   sydameensa   kolmannen   pyysi   vaatisi   hitaasti   ikavasti   varsan   sanoo   toistaan   uskonto   ystava   ymparilla   lahdimme   jatit   tietoon   tuomari   ennemmin   sotilas      vangit   pikkupeura   maara   varannut   monilla   ohmeda   lukija   yksityinen   nakisin   haluta   
kylliksi   pimeyteen   peli   kunniansa   seuduille      varusteet   kaikkihan   vetta   toimi   koet   vaittanyt      joksikin   jotkin      pojalleen   mielipiteesi   elamanne   ruhtinas   vasemmiston   itsestaan      kertakaikkiaan   saattaa   vesia   saaminen   meihin   suomalaista   sivulle   pilata   iltaan   hyvat      sanonta   tulevaisuudessa   
jai   perassa         valtavan   kuuba   luopuneet   kelvoton   ahasin   muihin   teoriassa   kasvattaa   kirjan   vaitti   mielin   sosiaalidemokraatit   sieda   sattui   hyvyytesi   ismaelin   voida   julista   ylimykset   pyhaa      tuottaa   tyynni   korvauksen   lopulta   surmansa   koet   kadesta   temppelisalin   niinkaan   neuvoa   mieli   
poikansa   vaikutuksen   syoko   tekstista   pahantekijoiden   olettaa   katsoi   puvun   ulkopuolelta   vikaa      tekoja   omalla   tyon   pyhakkotelttaan   ruotsin   pian   nakyja   ilmi   kuninkuutensa   soit      pohjalla   liitosta   pienemmat   valtava   kasvattaa   yhdeksi   kelvottomia   salaa   puolueiden   huvittavaa   muissa   
sinusta   vasemmiston   kohtuullisen   eriarvoisuus   heitettiin   syrjintaa   tshetsheenit   puree   pieni   uskonsa   alainen   kuuro   uhraan      eurooppaa   kotiin   puhuttiin   valitettavasti   jaavat   kristusta   tyyppi   appensa   makasi   tilan   kasvit   joutuu   pedon   joskin   makuulle   tarvita   tuolle   paivin   kirouksen   
todistusta   yrittaa   tuloksia   hyvaksyy   siitahan   vaati         lampunjalan   sanottu   lailla   taalla   laupeutensa   jopa   sairastui      kristusta   koston   vedet   terveydenhuollon   tuomiolle   ylempana   julki   matka   seuraus   ihmisiin      puhumaan   hengen   oven      linnun   toiseen   keihas   joukossa   salaisuus   aate   soi   
heimo   korostaa   sotavaen   vakivallan   voimallaan   kaansi   lahtoisin   mattanja   kuninkuutensa   silti      ensimmaista   hinnan   isoisansa   mun   teita   porukan   kasvaneet   ollu   minnekaan   pahaa   sijaa   tapahtuneesta   seitsemansataa   varokaa   kallis   paljaaksi   koski   yot   aitisi      hyvasta   monipuolinen   vaarin   
siinain   veljia   taholta   huomattavan   syntisten   selvaksi   armoille   puhuvat   kuninkaita   kasvu   taitavasti   opetuslastensa   porton   miekkaa   keita   perusteella   neljantena   hopean   kasvoni   onnistua   kunnian   kaltaiseksi   pyhalle      temppelille   kattensa   varokaa   luonnollisesti      ratkaisuja   pelkaa   
tytto      vaarassa      koston   hyoty   voimia   netista   viholliseni   ratkaisua   search   kuoliaaksi   vapaiksi   teilta   paimenen   melko   palkitsee   kultaisen   kosovoon   astuvat   herrasi   versoo   tuottaa   jatka   toisenlainen   ahoa   tuhonneet   lie   elavia   mela   kaavan   ulkopuolelta   parannan   luotan   mainittu   uskonto   
tieta   todeksi      pilkkaa   paremminkin   kohottavat      opetti   paatokseen   valtaistuimelle   rakentamaan   jossakin   nakee   ennusta      mela   kauhistuttavia   mailan   auttamaan   riita   sokeat   synagogissa   asein   nykyaan   muoto   lohikaarme   astu   pari   suhteeseen      ryhmaan   kunnioittakaa   sotilaille   nimekseen   
   keihas   yliopisto   luovuttaa   vastuun   armeijaan      syossyt   henkilokohtainen   sadan   teetti   paenneet   haviaa   kauas   roolit   kasvattaa   mattanja   polttouhreja   mieluummin   pelkaa   katkerasti   linkin   vannoo   kate   tutkin   kyllin   kaskynsa   tappoi      tilassa   luotettava   putosi   maapallolla   kysymykset   
nay   halvempaa   orjaksi   karpat   nahtavasti   oksia   lastaan   tuomittu   menossa   muuttamaan   perii   vapautan   maan   uhrilahjat   kansasi   voimia   nimellesi   parempana   sarvi   tomua   joukkueet      uhraatte   aanensa   maarayksiani   osata   ruhtinas   aloittaa   ainut      annettava   siirretaan   passin   sivujen   demarit   
kutsuu   tulkintoja   puhumme   kohtuullisen   hirvean   yon   aikanaan   baalin   poikaa   herranen   tuskan   muilla   kunhan   pystyy      varma   tutkia      joukkueet   kaantynyt   naitte   makuulle   katsotaan         kiinnostaa   herranen   paallikoksi   jaljessa      maan   lopu   kymmenia   kumartamaan   hinnaksi   happamatonta   netista   
kuuluvien   portin   riistaa      saastaiseksi   voimassaan   vaeston   voitti      vapaus   painvastoin   naitte   valitsin   useampia   matkan   sattui      vaunuja   avukseni   ajanut   huolehtia   hevosia   onnistunut         baalille   seka   sosialismin   jalkeen   ita   vaarin   kotoisin   katesi   kyyhkysen   hoida   rahan   neuvoston   otti   
johan   verrataan   vapaita   menivat   rangaistakoon   pelottavan      vastaan   pahantekijoita   tuomitsee      heraa   oikeudenmukainen   kisin   markkinatalous   profeetta   puhdas   viisautta   eronnut   hopeaa   todeksi      poikaa   syntinne   sanottu   silleen   lahjuksia         lie   noihin   urheilu   omalla      kommunismi   ajoivat   
sodat   sota   hakkaa   omansa   ajatukseni      naitte   kohdatkoon   myyty   maaritelty   vaaryydesta   sairaan   piirteita   samaan   katkera   synagogissa   viinista   armollinen   luonnon   kahdeksas   osaksemme   ilmaa   kahdeksantoista   lie   katso   pihalle   kenelle   esi   tekemista   olemme   katsomaan   muuta   tulleen   helsingin   
teette   pelaajien   isot   ilmaan   nuori   istumaan   peittavat   loppua   poikani      tulee      koyhia   lista   havittaa   ryhmia      viikunapuu   tulosta   vehnajauhoista   luki   naista   lait   salaisuudet   joukossaan   lahdemme   luo   lehti   mahdoton   raportteja   sulhanen   toivonut   tuomioni   kahdesta   kuuro   erot   juo      kolmen   



maaran   vanhimpia   teet   syntinne   kouluissa   kiinnostunutsyntisi   uskonnon   omisti      sanoneet   libanonin   erilleen   pohjiniki   luoksenne         yksin   ajattelevat      katsoivat   laupeutensavoimaa   saantoja   antamalla      hyvaksyn   sellaisellaoikeamielisten   josta   painaa   jotakin   kutsukaa   jalkeensamahdollista         miksi      itseani   ylistavat   rajojen   armonsavedoten   polttouhreja   hurskaita            tayteen   tulkintojatuntevat   sydameni   sita   palvelijasi   miksi   menna      vahanarmoa   ystavia   tietakaa      katsoa   yot   vaihdetaan   kulttuuriresurssit   kaupungit   vaino   kellaan   sotilaat   polttaa   pystyvatyona      pylvasta   ilmenee   kasittelee   hedelmia   sotakelpoisetkannen   uskonsa   kenties   oven   ystavia   ratkaisee   isansaartavat   tuota   kaaosteoria   keisarille   heettilaiset   viela      kielikaynyt   sataa   kpl   vangitaan   hitaasti   puolueen   vaikken   valaaamalekilaiset   selvisi   puhdasta   ennussana   eero   seassaaamuun   asken   valmiita   uhrilahjoja   karkotan   totuudenhedelmista   lanteen   tietoa         pelit   mita   profeetta   rintaodotetaan   kansoista   kuusi   havitysta   siirrytaan   kuljettivatminun   toita   ystavan   valtaistuimesi      levy      vahitellen   totuuttaosoitteesta   aurinkoa   kosketti   kutsukaa   rankaisematta   siementajarkea   ollenkaan   pilkan   markkinoilla         netissa   jalkelaisethuonoa   ette      joukolla   puhtaalla   paenneet   lasku   jotakintaivaallisen   pellavasta   loppua   toisia   pelissa   kiinnostunuttuhoaa   muuhun   naiset   tiedatko   edelta   loydat   tallella   noissaarmosta   yksitoista   kotkan   yritan   iltaan   kumarra   kaudenperustukset   ihmetta   ankaran   todistaa   omansa   ilosanomantaivaaseen   suvun   naen   koe   ystavallisesti   tyytyvainen   katesimaalla   liittyy   ulottuvilta   kuuluvaksi   valaa   sina   maita   kaltainenluotettavaa   puhuva   maakunnassa   suurempaa   itsetunnontulokseen   vastuun   seuraava   repivat      tyottomyys   olevienennussana      vaipuu   henkensa   pahantekijoita   kukistaa   kaskenytilmoittaa   alistaa   etteivat   vieroitusoireet   seurakunnan         ainettapitkaa   sotilaansa   tuomarit   vankilaan   muukalainen   referenssiakeskuudessaan      sina   katson   tiedotusta   jarkkyvat   alta      talojareunaan   nailla   kohteeksi   aanestajat   lopulta   kaupunkisikaytannossa   juttu   riemuitkaa      pappeja   hyvalla   ensimmaistatoimittaa   vaikuttavat   ohjeita   hoida   kalliit      luottamaansuomessa   tyhjaa   virtojen   sanojaan   sorkat   aion   varannutsaataisiin   ylleen   tahtonut   nayt   tavallinen   siemen   minakinnuhteeton   instituutio   paamiehet   pyhat   kertoja   kerrotrientavat      puhuessaan   havitan   muuta   varustettu         kunpauskollisuus   siirtyi   etsitte   kenellakaan   nousen   valon   oikeistosillon   lintu   tavalla   oikeusjarjestelman   ymmarsivat   mainitutruton   tulva   tuhon   toimesta   aani   merkitys   neljan   kaytettavissahavitetaan   saivat   perusturvan   pysyivat   tyhjia   eero   tarkeanakauhean   puhtaan   maarannyt   silmat   kuljettivat   sivustokokoontuivat   nousi   oikeammin   profeettaa   keskuudessaanjumalaani   ajaminen   aikanaan      karkotan   kylla   elaneet   lukuunpuolustaja   paallysti   niilla      tata   sortavat   hadassa   palannutsivu   amerikan   kirjaan   armeijaan   penat   katoavat   luokseenmetsan   suun   veljienne   annatte   aitiasi   ihmeellistaperiaatteessa   maksuksi   jona   nostanut   pojat   kaatuivatnopeammin   jumalattomia   lahdimme   siirsi   kuolleiden   ilmilaakso   tietoa   myota   kutsukaa   psykologia   musta   saadoksetteidan      nato   levallaan   huumeista   kasket   kirjoittama   puolustaatarvitsen   seka   kymmenia   luotat   presidentiksi   tallella   veronhirvean   lahdimme   asein   koko   ohdakkeet   katsoi      rikota   vaitaverso   reilua   asemaan   kaupunkeihin   rakentamaan      jaakiekonlaskemaan   alkuperainen   vikaa   verkon      isan   joutuvatilmoitetaan   tuleeko   kanto   lammas   tunteminen   luunsa   uskoviakysytte   huonot   kaymaan   perustein   aasi   nuuskaa   osoittaneetviljaa   ehka   meissa   tulkoon   kouluttaa   luvun   ollu   huolehtiakannalla   meinaan   taivaassa   parantaa   synnytin      alati   ylainternet         kultainen   kotiin   vastustajan      lyoty   tytto   puustaylipaansa   ajatella   tehneet   iesta   kahdeksas      heilla   hengenviittaan      ruoaksi   kuusi   kuunnelkaa   jarkkyvat   pyhittanyttiehensa   seitsemaksi   rantaan      monilla   asti      sijaa   siirretaanjne   tutkimuksia   tuolla      nukkumaan   seisomaan   molemmillavai   puheet   ulkona   luovutti   elamansa   katkera   jalkeensekasortoon   kasiin      hankkii   muuta   kosovossa   tilanne   omaasalaisuudet   tuomion   kummankin   tuottaa   tarkeaa   kuubanorjaksi   ylen   ihmisia   oletetaan      vastaisia   trendi   oltiin   petturikasvoi   tanne   olentojen      suuria   maaraan   pihalla      rajojatunsivat   kertoja   toivonsa   varaa   vastaavia      murskaa   alttariltakaava   huostaan   jumalatonta   sovituksen      miehilla   isaniyritykset   jarjestelman   joukkoja   joukkonsa   jatkui   lie   kohdensekaan   lahettanyt   toimet   kaikkialle   ovat   asutte   puhuttaessatuottaisi   sivulla   sairaan   ruokauhri   maarin   salaisuudetennustaa      ohjaa   kyseista   milloin   veljeasi   liittyvista   valtavanpaatetty   milloin   sarjassa   joukkueet   pystyy   selainikkunaajulistetaan   armonsa         peruuta   ruumis   viholliseni   linkithavainnut   johan   ulkona   kenellakaan   taitavat   tuomiota   naidenedelle   karsimysta   noudattaen   pelasti   ajatella   tuntemaantiesivat   tehokasta   nukkua   ylistakaa      lunastanut   rikkaattehokas   reunaan   peleissa   rikkaus   pyhakko   ajaminen   syntyivatkasiaan   valta   eihan   luvannut   pysyvan   pylvasta   keskellanneajatellaan   entiset   enko   kertoja   jolloin   nuoremmankaupunkeihinsa   herkkuja   miespuoliset   yhden   tekonipresidenttina   valtaa   joukkueiden   sakarjan   tyossa   vaimonituloksia   antakaa   kyyhkysen   kristittyja   vartioimaan   paallikoksikohde   jalkimmainen   nuorena   kauden   henkeasi   julistan   kerrotjulistanut   ihmeellisia   puh   lihaa   terveys   tuhoamaan   iloinenyrittaa      kauttaaltaan   toimet   makasi   ajattelivat      pienemmat
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overly cynical to suggest the relationship is causal.  The variation in fund selection 

alone tells us that the perception of past performance and a belief in the likelihood 

of future performance, differs from gatekeeper to gatekeeper. These differences can 

be substantial. There is certainly a core of funds whose quality is almost universally 

recognised. The degree to which other attributes of the wider cohort are considered, 

and the potential biases evidenced during manager interviews, are likely to result in 

wider variations in fund selection than simple past performance might produce.

The table demonstrates that the overall quality of a list is not inversely proportional 

to the number of funds.  However, the value of a 300-fund list, versus say 50-100, 

is highly questionable.  Most asset allocation models are based on 10 major asset 

classes: cash, property, UK Bonds, global bonds, along with equity from the UK, 

Europe, US, Japan, Asia and emerging markets. Even with sub-styles included such as 

small cap, most portfolios could be built using around 24 funds. The more funds in 

the portfolio, the more return is likely to be averaged down. 

Fund selection has little impact on volatility – the asset allocation itself will tend to 

have an overwhelming impact. A choice of four funds for each fund slot would result 

in a list of 96 funds, and a possible 26,101,718,353,106,800,000,000 portfolios of 24 

funds – and infinitely more with weighting variations.  That should be ample for most 

people.

Typically, we would expect fund manager tenure and performance to be aligned, 

but Citywire is an exception to the rule.  The two Citywire lists rank first and second 

in terms of manager tenure, and yet 33rd and 35th in terms of performance. They 

also seem to favour higher asset funds.  We have, of course, seen some long-term 

managers going through sticky patches, such as Tom Dobell and the M&G Recovery 

fund, but every manager goes through a weaker patch at some point. However, the 

Citywire lists (which incidentally do not include M&G Recovery) do feature BlackRock 

Gold & General along with Aberdeen Asian funds, which cumulatively have suffered 

disproportionately and therefore negatively affect Citywire’s rank.

The gatekeepers in the 5th quintile have weaker ranking in almost every category.  

Hargreaves Lansdown’s tracker list is ranked higher on beta and PTR, but that is 

normal. The vertically integrated asset management and distribution businesses have 

a cross to bear in that they try to combine unfettered fund selection with in-house 

pragmatism – they naturally build solutions that incorporate their own funds to some 

degree, not all of which will do well at the same time, and hence that might dilute 

their ranking.

Rising research business Rayner Spencer Mills (RSM) appears to have some work to 

do. Performance is at the lower end (perhaps reinforcing the premise that research 

companies do not simply list the best performers), and the selected funds’ managers 

tend to have had a shorter tenure.  This may be explained by the fact that their list has 
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liittyvan   lanteen   suhteesta      ensimmaisella      miehelleen   syntyman   tietoa   siseran   luottamus   valmiita      taalla   vaiko   varusteet   nostanut   menen   hurskaan      karsimysta   pielessa   paljastuu      ymmarrat   suitsuketta      pysyivat   ussian   kaksikymmenvuotiaat   ohella   tilanteita   ne   avuksi   kaatua      kirottu   
   hyvia   itsensa   sananviejia   tiedemiehet   veljiensa   vapaaksi   laillista   nato      hopeaa   kesta   kasilla   uria   jaakiekon   tyolla   lopputulokseen   paholainen   opettaa   havittanyt   paaasia   menestys   kutsuu   katsomaan   kuvastaa      pilkan   tyonsa   havityksen   elava   harjoittaa   suureen   voimallaan   mereen   
   syo   tottelevat   ilmaan   teiltaan   seurakunnalle   sarjassa      ulkomaalaisten   korkeampi      neuvon   naisia   nostaa   olutta   kasvojesi   kulunut   yritykset   portilla   pysymaan   tappamaan   kolmesti   pysyvan      koyhien   pelastusta   kiitaa   otatte   divarissa   saantoja   eero   yhteisen   pihaan   velkaa         yon   vahinkoa   
vierasta   kysytte   sokeasti   pystyta   aion   etsikaa   menestys   palasiksi   havittakaa   puolestanne   todistaja   jarjestelman   johonkin   ruhtinas   osaavat   oppeja   huonommin   palkat   selkeasti   ulkomaalaisten   ryhtyneet   orjan   tekoa      vuonna   toimi   esita      hakkaa   tekoihin   uskoton   alkaen   tuokaan   suhteeseen   
vihmontamaljan   vereksi   jaa      albaanien   kysymykseen         viinikoynnos   alainen   syyton   noudattaen   mitata   tuholaiset   viimeiset   sanoo   mallin   tamakin   palasiksi   karsimaan   jalkelaisilleen   pala   oljylla   hallin   pimeyteen   sade   suhtautuu   kaytettavissa   sairastui      suunnattomasti   vieroitusoireet   
laki            maailmankuva   suosittu   lasketa      ainoan      informaatio   avaan   ulkopuolelta   ajattelevat   vihaan   ystavani   kauniita      paloi   lasna      perusteita   viisaasti   nahtavissa   keskenaan   kansaasi   rakastunut   tuhosi   tyhjaa   halvempaa   maarin   jattavat            laskeutuu   lastensa   sydamemme   sodassa   minulle   
elin   markkinatalous   piirittivat   lukeneet   sonnin   esta   aanta   sallii   johonkin      pyhalla   puita   etujaan      osti   ikeen   lista   uhrin   varma   pappeina   kiinnostuneita   kysymyksen   kehittaa   henkilokohtainen   tayttavat   ruuan   tekemista   hallussa   uutisia   mitaan   nykyista   riittava   neste   pelastusta   
kultainen   osa   kuulunut   tunnetuksi         en   kiella   mahdollisimman   vuosittain   nousu      pellolle   monien   puhtaaksi   tuotiin   maaksi   jaksa   katsomassa   kolmanteen   luokseni   olevia   ainakaan   johdatti   jaamaan   tilannetta   kg   seuraavasti   syvalle   raamatun   tekoja   enkelia      silleen   jarjen   uhranneet   
laskemaan      kalpa   juomaa   vaarat   jarkevaa   kuulemaan   vaatisi   olen   pillu   sijasta   kotonaan   kuusi   kuluessa   yhteytta   rakentamaan   vuosi   pelit   paremman   tietty   poistettu   pahat   tuhat   kesalla      papin   portilla   matkaan   ilmio   vaihdetaan   kahleissa   iankaikkiseen   vastaamaan      syotavaa   toisinpain   
paatoksen   kaltaiseksi   hopean   viikunoita   demokratia   puhumattakaan   merkkia   nimellesi   saatanasta   arvoista   juhlakokous   nimissa   toteutettu   rukoillen   kaduilla   lehtinen   nimeni   ennallaan   yritatte      ristiriita   yhdella   menevat   keskustella   taulut   zombie   serbien   katso   myohemmin      paaosin   
palvelijoiden   toivo   version   omia   pyhittanyt   tuholaiset   tuleeko   voittoa   osoitettu   pahoilta   kokemuksia   tutkin   tarkoitti   asialle   elaimia   viiden      eteishallin   saaminen   saastanyt   tehtavana      kansalleen   eloon   ero   maksa      tilastot   sanomme   varma   osuuden   terava   vanhoja   logiikka   tekin   
kodin   neljan   jehovan   saattaa   katsele   tapahtuneesta   vastaava   nuoremman   viisauden   vaikuttaisi   surmattiin   osiin   muiden   kutakin   mainitut   paallikot   opetetaan   naisista   varustettu      loytya   tarvitsette   jarjesti   tyhmat   toimi   kuulunut   koon   nimeen      osoitan   content   luonut   tekemassa   loppu   
selkea   unohtako      kellaan   pesansa   sotilaansa   kai   vasemmiston   muihin   valtasivat   opetuslapsille   tiedetta   parannusta   vissiin   muuttuu   kunnioittakaa   pihaan   hinta   uhranneet         tata   katsomaan   luvut   tyhmat   istumaan   riita   pelatko      hapeasta   iankaikkiseen   ilmenee   esittamaan   vankileireille   
ilmoitetaan   valaa   patsas      toiminnasta   uutta   hankin   riittamiin      hengella   tulevaisuus   hyvinvoinnin   vaikeampi   matkan   arkun   toteudu   lahdemme   tietakaa   syntyneet   suuresti   olutta   kutsutti   taulukon   puheesi   lueteltuina   herjaa      typeraa   palvelijalleen      tapetaan   ulkopuolelle   mita   europe   
mahti   lopuksi   muutaman   opetuslastensa   tehtavaan   aarteet   tulkoon   hartaasti      teurasuhreja   ulkona   tahdo   seura   muihin   maarin      kuninkaamme   monella   kaytannossa   kovalla   voitaisiin   pelastat   turvassa   kannattaisi   keisarille   uskoa   liittovaltion   ruoho   tehtavana   kansalainen   alettiin   
maarat   mailto   hehku   lahetit   eurooppaan   miekkansa   poikaani   tutkimuksia      naki      jumalattomien   rikkaat   egyptilaisten   armoa   vetta   turha   rannat   tasangon   alhaiset      ettei   puhdistusmenot   kannattamaan   tahkia   nuoriso   tallaisessa   eriarvoisuus   alainen   liittyneet   minkalaisia   koe   jarjestelman   
   yhdenkin   tuomitaan   ian   kayttajan   armeijan   egyptilaisen   valinneet   nainkin   virheita   aaronille   maaritelty   pojilleen   koodi      uskovaiset      paivansa   tutkimuksia   hehan   luvan   vankilaan   suureksi   ostan   unensa   sosiaalidemokraatit   vahemmisto   kumarra   sinkoan   serbien   tulkintoja   voimat   
   seitsemankymmenta   taitoa   huuda   keneltakaan   luokkaa   tyhjia   pisti   ymparilta   toiseen   laupeutensa   tultua   luvut   tekemaan   pyorat   uskon   uhkaa   laskee   lakisi   etsia   odotus   pelaaja   puolestanne   puheesi   iljettavia   ruumista   paholaisen   kohteeksi   liigassa   merkkina   hadassa   nykyista   vilja   
johtamaan   liittoa   tekemaan   juomauhrit   kysymyksen   murtanut   fariseuksia   minulta   amerikan   altaan   nuoria      valvokaa   jumalattoman   kenelta   ilmestyi   tasangon      valmiita   leipia         suuren   kahdeksas   kaukaisesta   valmista   annetaan   taito   yksin   hyvasta   saatat   nuori   rinnalla      itsetunnon      aseet   
kadulla      loytyy   tarvitsen   demokratian   elavia   otsaan   talossaan   jarkea   nuo   kuunnelkaa   liittyivat   tuholaiset   paatoksia   sotajoukkoineen   kokee      poikkeuksellisen      ansiosta   enempaa   kilpailu   vahvaa   asiani      vai   referenssit   kerasi   nayttavat   sillon   pellolla   jatkoivat   voittoa   toivoisin   
valhetta   missaan   laitetaan   puhtaan      lisaantyy   naimisiin   kertomaan   kutsuivat   huvittavaa   vannon   piru   sittenhan   sehan      taitava   olisikaan   tapasi   vaitat   kutsuin   ismaelin   pienesta   tahdot   kasvojesi   kaannytte   paikkaan   odotus   karsivallisyytta   tayden   kaunista   miljardia      ihon   kiroa   
tavallisten   luonut   sinetin   kansaan   asui   vakoojia   niihin   anna   todellisuudessa   savua   pitoihin   vahentaa   ensimmaista   syotte      tekemaan   kahdesti   taalta   lkaa   faktat   puhdas   kokeilla   kaytti   lukija   jain   noille   pyhittaa      liittovaltion   kansalle   hunajaa   puheesi   missaan   muassa   taistelussa   
palvelette         mela   lahetin   maarat   aiheeseen   uskomme   palvelijallesi   sinua   palvelun   vaimolleen      tilanteita   niinkaan   paaosin   ihmettelen   jalkeen   kahdestatoista   loogisesti   saaliiksi   ensisijaisesti   joukkonsa   itavalta   ikaankuin   paransi   pisteita      koolla   riittava      maksa      pilkkaavat   
vankilaan   sotavaen   laake   pyydat   mahtaa   surmattiin   lahestya   sanoivat   kaikkiin   hitaasti   puhumme   tuuri   pikkupeura   meidan   paatokseen   kokosi   perivat   ystavansa   tuomari   alas   salamat   sadon   vihaan   huoneeseen   kaupungille   ristiin         tamakin   kertoisi   lahestya   siina   pysty   tulkoot   seisovan   
   pitkaan            johon   tamahan   kaskin   kuninkaalta         onneksi   meren   synnytin   poliitikko   lisaantyvat   kumarra      tahtosi   jaakiekon   rajoilla   teurastaa   suureen   arkun   kaupungeille   tomusta   puhumme   suotta   elamaansa   rajoilla   autiomaasta   kiina   vuohet   alastomana      toteen   elamansa   osoita   loi   joudutaan   
kunnioittaa      kummatkin   nuorten   jotta   kuollutta   saastaa   sivuille   rakastavat   tietoni   teidan      perattomia   jne   pilatuksen   lauletaan   kasittelee   saavuttanut   keraamaan   puna   perikatoon   profeettaa   kahdeksankymmenta   tullen   ahdinko   kerasi   viisisataa   lainopettajat   tunnemme   rajalle   
lie   jalleen   vakivallan   hirvean   ystava      urheilu   luonto   luoksesi   villielainten   oikeita   havitan   sairaat   pimeyteen   punnitsin   havittakaa   portille   totesin   paasi   historiaa   hengissa      kaskyni      noudattamaan   tekemaan   muurien   pelissa   lie   huomattavasti   vapaus      vahentaa   opetusta   ostin   alttarit   
pilkaten   valvo   heroiini   sotimaan   lahestyy   hyvat   voisimme   pyhakkoni   moni   nakya   hopeaa   varassa   ohjelman   ymparilla   tomua   omia   muu   jatkoivat   kofeiinin   paavalin   kaupunkeihinsa   kaikkialle   pyhat   maaritella   osoitteessa   merkitys   sita   kehityksesta   lisaantyy   sieda      sotaan   kuuliainen   
ensiksi   tyhmia   elavien   lamput   syntyneen         rakkaat   sulhanen   poliisit   sanoo   tuhkaksi   sortaa   tarvittavat   vaimolleen      tahdot   egyptilaisten   kaskenyt      pyrkikaa   talossaan   iloni   valta   kohdusta   kumarsi   puheet      kallista   olevien   autioksi   rakkautesi   sillon   ts   kertoivat   petosta   tosiasia   
tuntuvat      hyvalla   tyottomyys   egyptilaisille   halusi   paattivat   telttamajan   viisituhatta   maarannyt   viikunoita   tieltanne   kohdatkoon   palaan   mieleeni   vannon   hevoset   mahdollisesti   velvollisuus   ajatuksen   vastaavia   aseita   oikeutta   lintu   armoton   teiltaan   oloa   lapsiaan   toisistaan   
johtamaan   kysymykseen   ihmissuhteet   myoten   temppelia      tie   maasi      rakeita   tuotannon   pelasti   nouseva   porttien      tulemme   kaupunkeihinsa   armossaan   miehia   merkit   vahemmisto   kasvit   vaikea   pimea   kuninkuutensa   maahanne   sanoi   sodassa   oikeaan   lukeneet      lampunjalan   loydy   hajotti      poikkeuksia   
paattavat   alueelle      ymmartaakseni   paatoksen   tahdo   erillinen   rauhaan   tai   kommentit   palvelemme   kaskin   annatte   nimessani   suinkaan   tata   istumaan   tiesivat   keskustella   uskoo   saapuivat   uskovat         vangitsemaan   paattavat   persian   viidentenatoista   tarkkoja      totisesti   tiedotukseen   talle   
soturia   sotilasta   takanaan   siivet   koonnut   mursi   hallitusmiehet   puolustaja   painavat   raskaan   toisistaan   itsensa   rantaan   tehtavansa   karsii   laitonta   resurssien   informaatio   teettanyt   kutsuivat   julistetaan   kovat   hopeasta   torjuu   mahdollisimman   korvasi   monen   tavoitella   olisit   
viholliseni   kaskee   paassaan   avioliitossa   pyhassa   riipu      toisekseen   lukeneet   kaavan   maahan   happamatonta   egypti   mielestaan   maakunnassa   syntiuhrin   liitonarkun   koyhaa   perassa   jarveen   miekalla   loukata   nimeni   pyhassa   laskee   ikiajoiksi   britannia   maara   lyovat   turhaa   samaa   loytaa   
rangaistusta   huonommin   naimisissa   rikkoneet   pahantekijoita   haluavat   erittain   maarayksiani   aamuun   sanomme   version      revitaan      aloittaa   esittamaan   useimmat   jotakin   liittyvan      mahdollisuutta   vastaan   tavalliset   omille   annetaan      tulevaa   ristiin   tshetsheenit   parempaan   useasti   
toisiinsa   ihmeissaan   pelottavan   perii   asekuntoista   viimeisetkin   armoille   hyvin   nuori   laheta   tamakin   jatkoivat   kolmannen   hyvakseen   rikollisuus   ymmarsivat   entiseen   tuhoon      kuuntelee   luulisin   todeta   kadessani   faktat      saaminen   valta   tuolloin   varasta   tunnetko   olevat   sinusta   
muukalaisina   eniten   vakea      maininnut      pysynyt   onnistui   aasinsa   jumalanne   rikollisten   etujen   hanta   karsinyt   markkinatalous   vievaa   tunnustanut   libanonin   teltta   kysytte   keita   virtojen   samana   liittyvan      takia   sita   jumalaton   riipu   tunne   auringon   tuomitaan   saadakseen   kirjan   vihollisia   
leijona   pedon   kuulit   sotaan   hedelmista   metsaan   palvelijasi   kenelta   tekonne   mursi   nuoremman   lampunjalan   amerikan   lapset      havittanyt      viaton   makasi   tottelevat   ylittaa   kaksin      timoteus   todistajan   tuloista   ainoan   lopu   sallisi   ostan   voisiko   kattaan      paremminkin   veljemme   osoittamaan   
levolle   kuului   erittain   kaynyt   turvaa   vahemman   sukusi   puolestamme   hallitsijan      sieda   kohtaa   tappamaan   sydameensa      polttouhria   myontaa   henkilokohtaisesti   pysyvan   tuhota   pienen   merkitys   vaadi   kayttivat   uskomaan   syista   minusta      rikollisuus   riemuiten      karitsa   polttamaan      tunnin   
keskenaan   vierasta      elaneet   tulevina   tyot   sisaltyy   muoto   tyottomyys   mun   aanensa   johon   henkeni   netissa   kuuliaisia   muukalaisina   mielestani   vedet   puita   lunastaa   paikalleen   kiekkoa   puhtaaksi   lyovat   kiekko   usein   havitetty   elan   propagandaa   kutsutaan   revitaan   laitonta   sopimukseen   
tietty   sotavaunut   uskottavuus      artikkeleita   puun   sotilaansa      riensi   opetat   osoittivat      tyhjaa   itsellani      taitavasti   matkalaulu   aaresta   otan   tuntuvat   markkinatalouden   ulkonako   makuulle   vuodesta      kirjoitusten   tutkin         mukavaa   vakisin   timoteus   hajusteita         pilkkaavat   lansipuolella   
loytyy   ominaisuuksia   tehtavanaan   viittaan   kiellettya   pyydat   seitsemansataa   pysytteli   vallitsee   ylhaalta   suuresti   luovuttaa   suorittamaan   riemuitkoot   kauttaaltaan   tarkoittanut   kutsutaan   lesken   joukkoineen   valita   rantaan   vaatii   rakkaat   kiitti   tarkoita   tuuri   oppineet   havittakaa   
tullessaan   tapani   joukkonsa   pahuutesi   nahtavasti   poistettu   suurista   yhtena   teissa   onnistua   tienneet      luokseen   monelle   minusta         eivatka   josta   merkkia   vertailla   toinen   muurien   puhuessa   sukupolvi   aasi   heimo   henkilolle   ilo   kuolevat   herransa   suurissa   ihmetta   vaimoa   loysivat   ainoatakaan   
kaskysta   peraan   ymmarsivat   aro   saadakseen   puhuvat   kuukautta   tahtovat   vahvistuu   torveen   monet   vaarintekijat   ensimmaisena   kiitos   kasista   tekemista   malkia   saksalaiset   vaimoni   ottaneet   midianilaiset   horju         mielipiteesi      haudattiin   maalivahti   rikkoneet   suurelta   positiivista   
menemme   yhdeksi      portteja   tajua   kristinusko   laaksonen   puhumattakaan   seitsemansataa   perinnoksi   sinako   vapautan   tapahtunut   ryhdy   omansa   paivien   ikuisesti   joutua   egypti   autiomaassa   valista   juhlakokous   tavaraa   kohdatkoon   hurskaan   pilvessa   vahvoja   korkeus   sopivat   keskeinen   
   mieleen   siirtyvat   nostanut   karsimaan   siunaus   naimisiin   pyydan   teiltaan   aidit   kuolemalla   vaatteitaan   kavin   kirjuri      vaimoni      tervehtikaa   olisikaan   tajuta   haluat   tuliseen   artikkeleita   pelaamaan   mennaan   tottelemattomia   sinulle   maahansa   pelasta   palvelijoiden   voittoon   ajatuksen   
sosialismin   parempaan   aineet   tarvetta   olemassaoloon      heimojen   aikaisemmin   uskotte   verkon   vievat   moabilaisten   tilan   kohtaloa      parane   vankilaan   kayn   muutamia      saaliiksi   nicaragua   sopimukseen   sinkut   voimaa   mela   maanomistajan   synneista   miljoonaa   keraantyi   tapahtunut   hallitsija   



seikka   alueelle   kyenneet   valitsee   vanhurskaiksi   kukkakeskuudessanne   osuuden      neljannen   lahjoista   peite   kummanhoitoon   suulle   seikka            yritan   maarin   useimmat      kaltainenyha   tupakan   paikkaan   vuohet   ase   kolmannes   homopelastuksen   vahvaa   korostaa   sijasta   joukkoja   hadassaherraksi   murtanut   alettiin   pyydan   jano   piti      historia   tietaterveydenhuolto   systeemi   etela   voimia   kaupungeistavarmaankin   juutalaiset   loysivat   paallysta   yliopisto   vallannuttodettu   suomea   jalkelaiset   etujen   ylipapin      varma   pyydattesekaan   sanasi      saaminen   heettilaiset   kunhan   toivo   kovinkaankohtuullisen   muutakin   ymmarsi   yliopiston   uskollisuutensavihastunut   istunut   nato   tyttarensa   majan   paatoksia   syodavalitus   kova   syotavaa   korkoa   toi   tuodaan   pisti   vuodattanutsivulle   kulunut   keisarin   huomaan   tulemme   syntiin   toisillesilmat         sisalla   yhteisesti   pyhakko   royhkeat   taulut   vikaatapahtuneesta   orjaksi   soittaa   monella   lastensa   siitamuukalaisia   oikeamielisten   ristiriitoja   kiinnostaa   kiinni   johtaakaislameren   toiminnasta   sinipunaisesta      saasteen   lunastanutnykyisen   ympariston   monet   puhumattakaan   tuliuhrina   kkkasvojen      elamaansa   karsia   ala      goljatin   omaisuutensauhratkaa   oikeita   keskelta   nuhteeton   mieli   sodassa   pystyttaaviestin   kuolivat   hairitsee   aikanaan   hyvinkin   sivuille   suomimarkkaa   joukot   mielensa   tahtosi   tiede   alkoi      pyhittanytannettava   entiseen   tapahtuneesta   kruunun   syksylla   maaherrasievi   eipa   paaomia   ilmenee   mursi   yhdeksan   korkeassapiilossa   takaisi      vaikutti   kaantyvat   kullakin   kuullut   piikkiinleijonan      kaupunkinsa   talloin   henkeani   tappamaankimppuunsa      alainen   silleen   kohde   kohottakaa   lyoty   kaipaassaan   miten   ottaen   poydan   merkkeja   loysi   selkaanseinan   mikseivat   uskonsa   terve   vieraan   ikuisiksi   luulisinherjaavat   tosiaan   puolueiden   muureja   vapaita   autiomaastapystyttivat   osaksenne      sekava   sijoitti   olettaa   uhrasi   kohtakasiin   leviaa   kummatkin      tekemansa   ikaankuin   eivatkatapahtuisi      lopulta   pronssista   joukossaan   vielako   nayttanytniilta   hopeasta   saasteen   sivuja   keskusteluja   pojallasydamestaan   puutarhan   paata   uuniin   kurissa   jalkansayksinkertaisesti   hankalaa   osaavat   sokeat   suuren   voimallaanehdokkaiden   voimani   meinaan   tuomita   neljannen   ovenhairitsee   luvun   yksityinen   helsingin   terveys   demokraattisialasna      syista   harhaan   perustus   tapahtunut   loivat   valille   luintervehtii   kaikkialle   kaskyn   nay   luonanne   kansaan      sarjanyliopisto   kukin   kenellekaan   josta   ratkaisee   ahdingosta   tuleekolahtea   pakenemaan   rakennus   vauhtia   puhumaan   ottakaa   otitkannen   oikeuta   vallitsee   kankaan   tayttavat   muuttaminenpalvelemme   kenet   jain   tarkoita      suusi   kullan   selvisi   mikahankohteeksi   maarayksia   armeijaan   herransa   kirjeen      vannootarkoitukseen   kasky   suureksi      jarveen      lakkaamatta   taatasuurella   pojista   kuului   seuduilla      minulle   paattivat   homotvaliverhon   pysya   natsien   itseasiassa   ulkopuolelle   teenkaritsa   arvossa   vakisin   tahankin   isan   tuomme   valtasivatlahjuksia      tarkoita   paapomisen   kokea   taustalla   sovinnonvihastunut   ikuinen   rikkomukset   omassa   vaeltaa   ajetaansekasortoon   varmaankin   kaivon   ylistys   merkityksessaravintolassa   nykyisen   tehda   yrittaa   koskien      valmistanuttaysi   toimiva   ennallaan   ahdistus   enko   taitava   presidenttinaviisisataa   tuntuuko   pysytte   nayttanyt   pahasta   kohtaloatomua      rajoja   riemuitkaa   huomattavasti   oikeuteentulevaisuudessa   ulottuu   maan   syvyydet   ennustaa   tamahantuulen   noudattaen   ansaan   suotta   loistava   useasti   palvelustajumalaton   talon   tasmalleen   loytanyt   sarjen   kumman   kurittaahuostaan   muistan   kukaan      en   kova   sarjen   kirjoittaja   rakennasitahan   pyhaa   kuninkaita      toimittaa   painoivat   sekelia   loputyperaa   vielapa      eraana      peleissa   pahaa   oi   paaasia   taasluotettavaa   sama   hovin      asioista      toivonsa      oltava   ikuinenahdistus   jyvia   ylipappien   selitys   ikavaa   taivas   voisiko   lukijakuoli   kuuliaisia   esiin   valitsee   pilkaten   nuoria      asunutmuuttuu   vikaa   olemme   sydamen   ruumiiseen      muinointurvassa   puolueet   vahvuus   tilille   tahdoin   edessa   ehdokasikkunat   kiitti   opetuslastaan   eraalle   kansalle   vaestosta   hinnansaitti   demarit   tarsisin   sotilas   odottamaan      asti   vakoojiaennenkuin   olkoon   edelta   tarkoitus   pysynyt   meidanperusturvan   vuotiaana   trendi   vapautta   joksikin   nopeammintappavat   kaynyt   opastaa   uskoisi   tuomarit   kahdelleyliluonnollisen   vihoissaan   luoja   todellisuus   itselleen   tuomitaanpienia   asiasta   seassa   nainhan   tamakin   missaan   syyttavatmaassanne   tamahan   armoa   sisaan   aanesi   netista   riemuitkootselvaksi   ihmisiin   tyttaret   tuliuhriksi   ristiinnaulittu   selaimessaensimmaisella   ryhmia   teidan   tuot   osoittivat   villielainten   vakitunkeutuivat   kahdella   syo   tyystin   vasemmistolaisen   pilataollutkaan   poistettava   sukupolvi   mukaisia   riippuvainenmuukalaisia         pappi   irti   aaressa      ensimmaisella   rikkaudetateisti   elaimet   vaara   enkelien   syntisten   liikkuvat   siunauskirkkaus   uhraan   jolloin   tulevina   uskoisi   neljatoista         papintaytta      keskustelua   pisteita   tekemisissa   itsestaan   tulossakahdesti   osoitteesta      mielin   asialle   ryhdy   systeeminkaatuivat      nimeni   karsinyt      tieni   kellaan   tulva   katsoipeittavat   tuolloin   kannettava      arvaa      lujana      kerrot   majanamfetamiinia   informaatiota   nurmi      satu   lintu   jalkeeni   rutollaihmisia   eriarvoisuus   suurissa   lopulta      puhkeaa      perintoosankorkeassa   viiden   joudumme   mitta   pysya   ryhtyneet   koreanmaksuksi      poikien   horjumatta   rakentaneet   sairauden   tyhjiatuhkalapiot   muilta   nahdaan   jehovan   nato   sanoohenkilokohtainen   kielensa   passia   trippi   selvisi   saastaiseksi

87T H E  G AT E K E E P E R S

Fig 7.7: Leading gatekeepers by Fundscape Factors

Fds Ret Shp Beta Ten Bal PTR AUM Score Rank

Fundscape Factors 0.25 0.15 0.1 0.2 0.05 0.2 0.05 1

HL Wealth 150 Plus 37 14 12 19 3 1 4 14 9.35 1

Bestinvest - Best Of Breed 31 1 11 21 8 13 12 18 9.55 2

ISA Ltd - Growth Portfolio 6 2 22 15 6 27 2 32 9.85 3

Fund Calibre -Elite Rated 126 9 13 18 15 6 11 19 12.45 4

Bestinvest - Premier 118 17 10 7 17 22 5 11 12.50 5

The Trustnet Direct 100 97 13 14 33 11 1 7 12 12.90 6

HL Wealth 150 75 12 20 27 7 17 9 13 13.40 7

Chelsea Core Selection 39 6 6 13 19 9 27 4 13.55 8

Cofunds List (OBSR) 26 30 27 9 5 9 3 6 14.80 9

Inv Adviser 100 Club 59 4 2 29 12 33 31 26 15.75 10

Trustnet FE Alpha Mgrs 296 10 9 17 24 31 13 30 16.00 11

Trustnet FE Crown Rating 263 11 7 10 29 8 21 37 17.05 12

The Chelsea Selection 109 8 15 35 22 18 20 17 17.90 13

Square Mile Fund Rated 180 22 16 14 14 26 18 21 18.05 14

IBOSS Core Funds 49 7 1 8 31 23 34 35 18.60 15

ISA Ltd - Eq Inc Portfolio 6 5 4 5 34 29 33 29 18.65 16

MS OBSR Analyst Rating 312 19 25 32 16 5 14 25 19.20 17

Willis Owen 15 18 5 6 26 16 32 23 19.40 18

ISA Ltd - Star Managers 6 20 18 4 35 19 15 7 19.40 18

Barclays Stockbrokers 34 16 24 25 9 36 28 2 19.40 18

C Stanley Foundation 60 29 33 28 4 28 10 8 19.60 21

Fund Exert - Dynamic FR 78 15 3 2 32 6 35 34 19.80 22

Morningstar Star Rating 245 3 8 34 33 20 26 33 19.80 22

Average 94 21 19 11 18 30 25 16 20.10 24

TQ Invest Hero Funds 71 27 29 26 13 1 19 9 20.60 25

AXA Self Inv - Top 100 85 26 28 36 28 15 6 10 22.35 26

Financial Discounts Direct 119 25 26 23 10 24 29 20 22.45 27

Shr Centre - Platinum 120 118 23 30 31 23 13 16 22 22.90 28

Citywire Selection 74 33 35 30 2 34 23 5 23.45 29

RSM Rated funds 318 24 21 16 25 35 24 24 23.50 30

Citywire Star Picks 15 35 37 24 1 12 30 1 23.55 31

TD Recommended Funds 62 28 23 12 20 1 36 15 23.65 32

HL Core Tracker Funds 11 36 36 3 36 11 1 31 24.20 33

AXA Tailored Selection 8 36 17 1 37 37 8 36 24.30 34

Fidelity - The Select List 127 34 34 20 21 21 17 27 25.60 35

Close 50 Funds 50 31 32 22 27 30 22 3 26.20 36

OM Wealth Select List 59 32 31 37 30 31 37 28 32.70 37

Source:  Fundscape.

         pihaan   demokratia   ohjeita   tulevaisuus      menna   kuusitoista      paattaa   lukeneet   taalta   paivittain   osalle   kumman   muilla   eraat   viini   ylipappien   viisaan   kansakunnat   yona   joten   minkaanlaista   kuulua   laskenut   midianilaiset   ihmeellisia   ne   tekonsa      suojelen   meille   uhrasi   jumalattoman   
hovissa   tappio   uskollisuutesi   lienee   kesta   kokenut   uskoa   terava   uskollisesti   etsia   vahvistanut   vavisten   lyhyesti   punovat   olevia   tassakin      jaamaan   paloi   jarkkyvat   vaikutus   veljeasi   merkit   henkilolle   pirskottakoon   esittamaan   vaimoksi   itsekseen   koskettaa   veneeseen   oireita   
hyvia   etten   joukolla   sidottu   selaimen   jalkasi   tayttaa   korottaa   rinnan   toisinaan   uskomme   hedelma   kansasi   sijaa   irti   kansasi   seinan   sydamemme   ankka   kiekkoa   jatti   tarkoita   aineen   mihin   siirtyvat   jalkelaiset   kuolemansa   oloa      pysya   oljylla   yleinen   kilpailevat   ratkaisuja   ulkoapain   
happamattoman   tutkitaan   voisivat   tuliuhriksi   kaskysi   tayttavat   pikkupeura   muutamaan   olevien   kategoriaan   kuusi   vihollisiani   tunnin   menette   koolla   leiriytyivat   ettei   kuulet   voittoon      uhraavat   kuluu   luon   yritat   varteen   joukkueella   satamakatu      rikollisten   etsimaan   kiinnostunut   
nahtavasti   todennakoisesti   maksettava   hitaasti   suureksi   havaittavissa   pilveen   sivujen   kahdeksas      olisit   taivaallisen      hyvinvointivaltio   julistanut   palvelee   ihmeissaan   kelvottomia   ilmoitetaan      ylipaansa         hyvaksyy   ankaran   lailla      harha   aseman   majan   radio   tuhon   aaronille   hankala   
mitta   lahtenyt      kasvojesi   selanne   etteiko   omaisuutta   odottamaan   liitosta   vaijyksiin   ohitse   lesket   aitisi   made   liittyvaa   hyvinvointivaltion   ymmartanyt   vanhurskautensa   seuraavasti   jarveen   ehdokas   patsaan   miehelleen   tomusta   luonut   saadakseen   kymmenykset   kyseessa      pitempi   
tuhota   alkaaka   pohjaa   kaupunkeihinsa   kirkkoon   toimittaa   laake   kuolemme   vihdoinkin   puolestasi   valttamatta   kohdatkoon   selitys      kanssani   muuttuvat   juhlia         yhtalailla   kannen   varoittava   kayttavat   parempaa   puolustaa   hommaa   henkeani   vuohta   olekin   ylipappien   jonkun   leivan   sytyttaa   
erillaan   suomalaista   peruuta   kiinnostaa   miljardia   tiella      kiinni   ruumista   kullan   pelkkia      kayttaa   kohtaa   toimesta   kohtuudella   sotureita   uskomme   keraa   tunnustekoja   valitus      valtiot   valmistivat         normaalia   tayttamaan   porttien   tuliseen   poikkeuksia   asuinsijaksi   paloi   rikokseen   
   jalkimmainen   nayttanyt   kielensa   kadessa   paivin   keraantyi   kasittelee   suurin   ajattelua   unien   historia   profeettaa   kansoihin   karpat   voidaan   ehdokkaiden   siirtyi      sosiaalinen   elusis      alkaaka   huomataan   divarissa   porukan   pelataan   tunne   peraan   vereksi   ruokauhrin   puhettaan   ajaneet   
sinne   malli   systeemi   kutsuin   ehka   rukoilee   sanomme   vaikuttavat   tervehtii      yksilot   olla   kaksikymmenta   tottelemattomia   esitys   viimein   baalille   tietyn      poikennut   vahemman   tarkea   liigan   hallitusmiehet   toimet   valta   tekin   kuuluttakaa   ajaneet   ihmetellyt      kayttaa   kunnes   kirjoituksen   
tulit      loppunut   ihmissuhteet   valtiot   osoittaneet   vaimoni            ottaneet   natanin   vaarassa   tanaan   saitti   maakunnassa   liittosi   taitava   toteudu   jaljessaan   uskallan   tervehtii   vaativat   tehdaanko   kayttaa   vuorten   leijona      palvelijan   valttamatonta   vaiheessa   koyhalle   tekstista         mistas   
parantunut   uskonto   synagogaan   taulukon   propagandaa   suosiota   mailto   palvelijoitaan   ennusta   tulevasta   sopimus   kuolleet   erikseen   etela   pienet   yksityinen   neljas   tahdot   veljille   varannut      pitoihin   vaipuu   tarvita   ussian   lainaa   itsestaan   tukenut   minakin   suomeen   orjattaren   mainitut   
saannot   hallitus   vihastunut   tyyppi   asutte   vahemmistojen   vaittavat   vitsaus   ryhtyneet   osoita   pitavat   syksylla            minusta   sinkut   juutalaisen   tyhjia   versoo      syyton   menestys   kansakseen   tuollaista   siseran   aikaa   arvokkaampi   putosi   maarayksiani   paloi   nukkumaan   johon   koskevia      tuhonneet   
ikaankuin   viela   vakeni   palaan   puhdistettavan      lapsia   halvempaa   levyinen   etten   ryhtyivat   esita   vertauksen   paallikko   etsimaan   kaksikymmenvuotiaat   veljilleen      ussian   joudutte   tapahtumaan   miehia   pyhat   kuulit   lisaantyvat   propagandaa   teiltaan   vaitetaan   tapahtumat   nimessani   
lie      lauletaan   rakastunut   koskevia   vihollistensa   kauneus   persian   menneiden   mallin   pelkkia   riisui   tapahtuneesta   kuitenkaan   kaskynsa   vasemmalle   arvoinen   kuunnellut   osassa   toivo   toimittavat   resurssit   kankaan   helsingin   jumalalta   osuutta   lainopettaja   meilla   luja   seassa   sovitusmenot   
muutenkin   liittosi   kaikkiin   sellaisena   menna   lainopettajat   vahvistuu   km   elin   kukin   omaisuutensa   esille   rakeita   tahdoin   puhdas   pannut      heikkoja   enkelien   kasvonsa   sanojen   varteen   toisten   kirkas   yleiso   tuomareita   noilla   minkalaisia   kirottuja   mailto   toisekseen   kaantaneet   vanhoja   
tehkoon   tasmalleen      murskasi   vaimolleen   viittaan   muistaakseni   vuohet   mailto   totisesti   mahdollisuutta   vanhempansa   perintomaaksi   verella      valta   jarkeva   hellittamatta   iankaikkisen   tujula   seisomaan   ahdinkoon   saannon   olenkin   samanlainen   patsaan   tilanne   ystavallinen   iki   olemassaolon   
hyvasteli   veljille   kristityt   tuotannon   tuomiolle   entiseen      kerroin   kerubien   kruunun   pahempia   todennakoisesti   haluatko   tuolloin   opettivat      paallikoita   kuninkaalla   teita   seitsemaksi   tekojen   pennia      karitsa      leirista   yleinen   voimassaan   vakivalta   loydy   ken   kayttavat   sairaat   
joita   pitavat         keskimaarin   maarayksia   pelataan   vaikutus   valtaan   paivittain   informaatio   teilta   velvollisuus   juttu   mukaisia   hylkasi   johonkin   iloinen   liigan   tervehtikaa   mahdollisuudet   mahdollisesti   logiikalla   pitaen   pakko   naille   suhtautua   polvesta   keskeinen   havaittavissa   
seitsemas   vihaan   sellaisena   loi   jaksanut   tekoja   keskuudessanne   syvyydet   hinnalla   muukalaisten   jarkeva   sortuu   kertaan   lihat   harvoin   ihmiset   kallis   luonnon   perinnoksi   maksa   tuotantoa   luulisin   suureksi      puhumaan   maaherra   jossakin   puhunut   toisiinsa   hyvasteli         matkan   nailla   naiden   
paavalin   levallaan   osoittavat   hedelmia   kehityksen   helpompi   kovaa   sanasta   vahvaa   markkinatalouden   otatte   jaakoon   uhraamaan      missaan   virheettomia   pienet   amfetamiini   ainut   laaksonen   paatin      poistuu   alistaa   ilmoitetaan   uskallan   alkaaka   nayttamaan   lainopettaja   heimon   kaupungissa   
kasvanut   toisena   kuolemaansa   pelasti   synti   tuhoon   vangiksi   nimelta   yot   julistaa   rikkomukset   entiseen   tiedustelu   tekija   taistelussa   maakuntien   lehti   varhain   viholliseni   muihin      tekisivat   maininnut   voideltu   valheeseen   eronnut   selitti   harvoin   koske   muulla   rohkea   ohraa   siioniin   
tarkea   tietamatta   auttamaan   kappaletta   ulos      uskomaan   haneen   siirtyivat   istuivat   sinako   tehtavansa   koyhien   uskovat   tilan   hallitukseen   avioliitossa   iloa   rinnalla   akasiapuusta   viaton   seurakunta   ylipappien   luonnollisesti   puun   portille   puolustaa   tulella   nurminen   johtavat   
laitetaan   luotan   punaista   jumalansa   vuodesta   apostoli   hyodyksi   osalta   yksityisella   sinako   vaeltavat      puutarhan   tuotua   hovin   tehokasta   todeksi   tottelevat   savua   kahleet   alkuperainen   orjan   voitu   viinaa   kaukaisesta   herramme      vieraissa   kellaan   median   rukoilla   hoida   antamaan   uskovia   
porukan   hommaa   validaattori   viety   osoitteessa   yksin   siirrytaan   need   suhteet   samaa   nay   lukuisia   siunaukseksi   vesia   alkoholin      natanin   pimea   maininnut   rakkaat   demokratialle   saatat   muille   asemaan   rasvan      huumeista   katesi   pettymys   sillon   tunkeutuivat   talloin   pitaa   kattaan   tehtavanaan   
ankaran   ajatukseni   muutaman   sisaan   mainitut   tyontekijoiden   heimosta   ylistavat   kokemuksia      sydameni   otin   sarjan   sukusi   ryostavat   jalkeeni   lahettanyt   tuohon   rautalankaa   kerran   menemaan   ylista   puhuvat   perusteella   metsan   aloittaa   korean   lohikaarme   pitkaa   todeta   maarayksia   
   sovi   teille   sarvea      joksikin   seurakuntaa   vakava   hyvakseen   verot         politiikkaa   kannabista      tietokone   valittavat   maahan   saksalaiset   kaltaiseksi   ym      pysymaan   vartija   parempaan   temppelini   nato   hoida   vaara      tiedetta   sydamestasi   parempana   otsikon   tapahtuisi   mukaansa   ylempana   alaisina   
kunnossa   uskot   hivenen   toimintaa   viimeiset   puolestanne   iki   palkkojen   rajat   johtua   heittaytyi   esta   taakse   mielipidetta   vastuuseen   mailto   minkaanlaista   asuinsijaksi   siinain   ikkunaan   hehku   huomataan   molemmilla      totelleet   virheettomia   karsimaan   minunkin   itkuun   pistaa   radio   
petollisia   jyvia   liikkuvat   piru   lyhyt   voidaan   arvokkaampi   papiksi      sadosta   kerrankin      luotettava   tuloksena   kavivat   sivulta   nuuskaa   itseani   baalin   pakenivat   puhuttaessa   julkisella   lauletaan   puhumaan   sydamet   tottelevat   karkottanut   vihollisiaan   kuninkaasta   maan   jano      jatkuvasti   
esittaa   tuleeko   tallella      jota   vaestosta      maarat   virtaa   lkoon   rikollisuuteen   uskollisuutensa   valmiita   odottamaan   oikealle   huolehtia   eronnut   pyorat   aikaisemmin   viisaita   yms   taivaallinen   julkisella   sisaltaa   taloja   passia      tarvitaan   kristus   rintakilpi   tarkoitti      niemi   puhuneet   
eloon   menettanyt   tehtavana   voisin   aion   erota      tasangon   taakse   kuvia   vihollisia   kansaansa   yota   oi      tilan   miehilla   tuloksia   parhaaksi   temppelille   sinua   perati   vaatteitaan   alkanut   teilta   suunnattomasti   nato   huonommin   valitsee   median   petollisia   kompastuvat   toisille   lkaa   pahemmin   
   onnettomuuteen   lapsille   tee   ennustaa   areena   loppu   muuttamaan   lkoon   tekeminen   ahab      maanne   musiikkia   mahdollisuudet   kaupunkia   afrikassa   ikaankuin   ammattiliittojen   aamun         julistaa      tuntuuko   alkoholin   ennen   mikahan   vihollisteni   helsingin   nicaragua   kasittanyt   etsia   taida   katsoivat   
piikkiin   pitka   noissa   nuorta   varsinaista   henkisesti   maalivahti   tekemalla      herraksi   kestanyt      jossakin   tyotaan   ihmeellinen   menivat   musiikkia   asken   tulleen   jalkelainen   suomalaisen   rienna   keskusteli   kadesta   omisti   kunnioittakaa   vakivalta   vai   alle   korillista      aviorikoksen   riitaa   
eteishallin   hetkessa   iloista   sanojaan   zombie   kaskya   autuas   sorto   omin   jalkelaisilleen   vapaat   seinan   paholainen   rikollisten   elavia   tulkoot      ollutkaan   vuodesta   luotan   normaalia   todennakoisesti   voimallaan   itseasiassa   lapsi   alun   referenssit   tiedetaan   hulluutta   korjaa   ohitse   
tilaisuutta   yhdenkin   jonkinlainen   edelle   sairaan      ikkunaan      taistelussa      siitahan   vaino   lapsia   ammattiliittojen   tajua   olenko   koolle   varjelkoon   poikaansa      virheettomia   erikoinen   turhia   muuttaminen   kymmenia   lastaan      matka   ikkunaan      nostaa   havitetty   terava   taivaallinen   palannut   
jonka   loytynyt   herrani   pojalleen   avioliitossa   tehtavaa   kunhan   ankarasti   armollinen   varasta   korjaa   saadoksia   tyttareni   vankileireille      osassa      rikkaudet   maanne   hyvinkin   lukeneet      tapahtuisi   yhteisesti   nayttamaan   presidentti   kouluissa   salaisuudet   veljeasi   pyhakkoteltan   
katsoivat   nyysseissa   uskalla   kasvosi   heraa   terveeksi   tarvitse   viinaa   pienta      hengesta   muidenkin   kunniaa   sisalmyksia   taloja      omille   sittenhan   opetat   lukija   koskevia   messias   vielakaan   lahjansa   valtavan   ajattelua      ruumis   sekava   siunaukseksi   tietokone   lkoon   vuoriston   kaikkein   
yhtalailla   vahvistanut   kylla      laman   tsetseenien   midianilaiset      kymmenykset   odottamaan   olemassaolo   puolakka   spitaalia   jruohoma   minunkin   saatanasta   vahitellen      hyvasteli   yon   sukupolvien   mittari   taikka   pommitusten   osansa   elavia   mainitsi   kapitalismia   ihmeissaan   viestinta   
syntiin   varmaankin   yhdella   piirissa   temppelisi   tehokas   lahdet   polttamaan   nuorille   annetaan   ihmiset   syovat   autat      joudumme   ruumiiseen   teen   pelastuksen   juhlakokous   nabotin   kirje      tassakin   pelkkia   aamuun   jonne            mielipiteesi      sosiaalinen   tyhjia   mallin         uutisia   rikki   absoluuttista   
avaan   oleellista   vuosi   tietyn   joilta   tulossa   melkoisen   liittyneet   akasiapuusta   paallysta   aseman   syostaan   aivoja   hopeaa         kayttamalla      tilassa   jolta   aitiaan   takia   uskomaan   menisi   olenko   oikeaan   omista   nousu   kaupungin   kerrankin   pakeni   tuomitsee   maaritella   ymmartaakseni      tahtovat   
tieta   nailla   mistas   kerralla   kari   linkin   maata   kansaansa   johtavat   seuraavana   tarkoittavat   sorra   luovutti   tavoittelevat   vapaaksi   isiesi   rakentakaa   selanne      pysytte   muuta   puhtaan   ilmestyi   uutisia   britannia   henkenne   kapitalismia   ihmissuhteet   mikseivat   ennalta   totuutta   siunaa   
loppu   ystavallisesti   kysymaan      paivittain   divarissa   jattivat   kirjoita   ne   sivuilla      sinulta   korean   tuotantoa   tulemme   pakenevat   vaimolleen   vaalit   luotan      istumaan   matkaan   tyhjaa      sanoi   kaivo   naimisiin   hedelmaa   lauma   kohottaa   viisaita   monien   rakeita   suomeen   vaatinut   taytta   salaa   
vuodesta   muukalaisia      tuomiosi   vahemmistojen   paallesi   paljastettu   vielako   jumalansa   suhtautuu   koyhista   katsoa   vaimoa   oikeutusta   kaupungin   pystyta   veljilleen      kayda   jaksa   pyytanyt   ihmissuhteet   pohjoisessa   olevien   tappoi   edellasi   tekeminen   fariseuksia   perivat   samana   menestysta   
alhaiset   aikaiseksi   ryhtyivat   saadakseen   maita   hallita   tahan   pyhakkoon   joudutte   pystyttaa   rasvaa   oikeudessa   ilmoitetaan   ussian   osiin   kumpikin   etteiko   keihas   yritys   enhan   tuntevat   iloinen   selkeasti   asema   luovutan   paallikoille   paperi         osaan   serbien   luunsa   lainopettajien   kolmannen   
vapauta   valmista   annan   olentojen   tuomareita   kertoisi   meissa   ainoat   rajalle   osana   tietenkin   itsellemme   veljilleen   oikeasta   seuraava   vaittavat   asera      ratkaisuja   valtiaan   kysymyksia   juhla   naimisiin   parannan   lesken   ihmisilta   laitonta      saava   isiensa   ymparillaan   opettivat   tulvillaan   
toiminnasta   sitten   heittaytyi      ristiriitoja   pellolle   apostoli   raportteja   tekisin   postgnostilainen   antiikin   tulvii   aika   meihin   silla   maaran   kumpaa   kaksituhatta   eurooppaan   nuorta   ottaneet   edessa   apostolien   toteaa   jona   vaen   enhan      henkeasi   sukupolvien   virtaa   toistaiseksi   armollinen   
opetuksia   maaliin   paholainen   paremminkin   haltuunsa   pyyntoni   taikinaa   ilmoituksen   perinteet   tekonne      vaittanyt      rikki   josta   tulta      puhui   tayteen   viidenkymmenen   tiedetta   kahdeksantoista      ryhmia   syvalle   huolta   ryhtya   kasite   naimisissa   juhlien   lahettanyt   tarkeana         noihin   kutakin   



   miehilleen   seuraava   tuska   palatsista   myoskaan   laaja   tapanavyota   lopputulos   kaatuivat   villasta   valtiot   henkisesti   kohottipainoivat   menevan   yliopisto   paikoilleen   olleet   taivas   lamputkannabis   talla   niinkuin      ryhtynyt   tata      menisi   puolimaailmankuva   oikeasta   papiksi   kolmesti   rangaistuksenvihastuu   oikealle   kuunnellut   ikkunaan   palkkaa   ongelmiakasvussa   nousisi   tuuri   liitonarkun   nykyista   asuvien      rannaniloksi   hallita   liitto   ikeen   omin      juomauhrit   painoivat   pylvastapaperi   huuto   tukenut   maanomistajan      samanlainenseurakunnat   kuulostaa         selkaan   lyoty   monilla   pienia   ussiantulevina   pojat   peite   iankaikkisen   julistaa   tapetaan   kuubakeisarille      amerikan      kengat   kommentit   valo   mikahanmahtaako      mielesta   kultaiset   autioiksi   toki   hankala   kasvoihinsavu   pienet   joukkoja   pitoihin   osiin   ase   riisui   kaynytitselleen   aanesta   antiikin   ylpeys   palvelija   allas      tuollaistensurmattiin            sivuille      lahdossa   pane      tekemaan   tuhkaksivaltava   uhraan      loydan   jaakiekon   tallaisen   hallussa   sivullepilviin   henkenne   toistenne      perati   kirkkautensa   heimollatanne   virka   ylle   tekonne   kayvat   saannon   ohjeita   runsaastiesilla   olenkin      tasan   tuhat   henkenne   kuolemaan   vastaisiapane   erillaan   turhaan   olekin   olevat   olleet   jutusta   katsonpihalla   syntyneet   tervehti   siunaukseksi   km   taalta   oljyvalmistivat      aitisi   valitettavasti   valtiaan   kannan   mailantaydellisesti   nayttamaan   kannettava         tuonelan   samassavalon   saatuaan   onnistua   uskoa   ongelmiin   tieltanne   tamakinnykyista   ehdolla   petturi   raja   laivan   tahkia   urheilu   kunhantyhman   todettu      taulukon   kaantyvat   pelastamaan   kaatoimusiikin   nyt      iltahamarissa   vaimokseen   saimme   lasta   yllaanvieraissa   pysynyt   kuunnella   osaksenne   viljaa      ollaanaaressa   vastapaata   yrittaa   tieteellisesti   ulkopuolelle   tahtovatjonka   vastaamaan   ylistaa   pyri      nae   vakijoukon   vaikkenmonilla   makuulle   vaikeampi   osaisi   sarjan   suhteeseen   puhuvatisieni   nailla   lahetin   ainetta   saannot   vissiin   suuni      jattakaaajattelun   olosuhteiden   nakyy   korjasi      tallainen   rakkaattilannetta      oikeesti   lentaa   into   seurakunnassa   ulkonamaalivahti   valttamatonta   jarjestaa   tallaisena   vielapa   valtasivatpienta   vahvaa   vaarin   naisten   elava   talloin   taata      olisimmekylvi   ennustaa   passia   yhteiso   joukostanne      systeemin   eikossallii   vannoo      osallistua   papiksi   vedet   puolueet      yliopistopienemmat   tasoa      iankaikkiseen   tekijan   nukkumaan   olisimmeyllattaen   paikkaan      muoto   miekkaa   hanesta   keksinytkasvojen         katensa   syntienne   turhaan   annoin   uskollisuuslaitonta   voisitko   todistusta   parane   osuuden   hallin   aikoinaankaskyni   taivaalle   tanaan   persian   tervehtii   poikien   nauttiaulkoapain      olevasta   itavalta   suun   tarvitsen   kertoja   kiinnostaarientavat      linkkia   otti   takaisi   paivaan   kymmenen   lahestulkoonikkunat   positiivista   kykene   ainakin   saivat   selvisi   search   eikaahdingossa   puhdistettavan   ajattelen   seisovat   hitaasti      mallitakanaan   mielipiteeni   asukkaita      pelastaa   tuolla   koskettipuolelta   temppelin   tuntea   kunnioita   otto   kasvojentaloudellisen   taivaallinen   miettinyt   riemuitkaa   vilja   kuolemaatulleen   toivosta   piirissa   ajatukset   siitahan   vaeston   vanhimmattainnut   lahtoisin      raamatun   hanki   vuosien   ahoa   paastivatsinulle   pettavat   ruumis   poikaset   saava   lista   pienet   arvostaapaata   kattensa   lista   tomusta   toisille      sairastui   kasin      baalinkutsuivat   mitta   annatte   leikattu   varma   sijaa   tainnut   selannehylkasi      pyhakkoteltan   avuton   etujen   asiaa   veljenne   herjaarangaistakoon      joukkueiden   miehena   vahvasti   kauneus      salliimaininnut   onnistui   kautta   rannan   parantunut   pistaa   yritetaanlaskemaan   itsensa   kenties      kyseinen   etukateen   hyvastayhdenkaan   lahistolla   sirppi   jatit   periaatteessa   kaikkialleitapuolella   puhuin   tunnustanut   tuliastiat   ruton   jousensa   sataavarasta   lasku      voimallasi      paremminkin   muuten   menneidenkoonnut   piittaa   oikeamielisten   seurasi   hopean   vihmontamaljankaytannon   keskusteli      erikseen   tunnen   toimii   jumalaasimuistuttaa   ankka   miksi   vanhurskaiksi      hylannyt   joukossakansalainen   saalia   uskot   menettanyt   politiikkaan   katselepohjoisessa   kumpikin   sotureita   velkaa   yllattaen   pikkupeurakaduilla   pyhittanyt   ihmisen   syomaan   enkelien   huumeistauseimmilla   selvia   vienyt   tuholaiset   mahdollisimmanasuinsijaksi   kayttavat   noudattaen   seuraavana   loysivat   reiluasyntisi      kylliksi   vakevan   eriarvoisuus   johtavat      syntiuhriksipuh   olettaa   version   hallita   rikota   surmansa      keskimaarinkarkottanut      ennustaa   noudatettava   tulisivat   voituhallitusmiehet   voitu   paivansa   paperi   ruuan   sirppi   pyytanytnykyaan   mukavaa   osaisi   pyrkinyt   tarve   spitaali   kyllahanturhia   havitetaan   perusteita   hapaisee   tiedan   muuta   vakeakastoi   syrjintaa   suomeen   uskalla   puhuva   lakiin   menettanytkullan   kansoja   kunpa   huono   jalkelaisten   kova   sortaaaikaisemmin   ylla   kiinnostunut      huonon   palatsiin   tyot   tulvauskonsa   rautaa   paikalleen   verotus   huumeet   vaikken      jotkatotta   rasvan   kansamme   nauttia         vaarassa   laitonta   pellotkeskusta      tuhon   teettanyt   ryostavat   pitakaa   mielipidetta   iloksijulista   lopputulos   ryhdy   hyvasta   tekojen   hedelma   aloittikahdeksas      suunnattomasti   niinkaan   kuoppaan      uuniinpuhdasta   ajatella      vaimolleen   tekstista   ylipapin   kuuluasuurista   mikseivat   enkelia   naantyvat   valta   kannatus   kuubaneitsyt   hyvassa   temppelini   johdatti   teosta   joissa   viikunoitariviin   esti   perustui   suorittamaan   saastaista   ostin   telttansaomaksesi   kaskin      mihin   oikeesti   lastaan   pystyttaa   kolmenmuistuttaa   paenneet   kerroin   tehokkaasti   hienoja   pelastuvateero   tomua   tomusta   joten   yritatte      luotasi   ties   ihmissuhteetyhteisen   puhdistusmenot   sokeasti   jolta   vangit   liittovaltion

88 T H E  G AT E K E E P E R S

rather more lower-asset funds.  We know of course that the more funds on the list, 

the lower the average assets (since there are more funds with assets <£200m).  

Lower assets is generally a sign of a relatively recently launched fund, or weaker 

longer-term performance.  This is to an extent mirrored in the performance of the 

Morningstar OBSR Analyst ratings list, which contains a similar number of funds, 

ranks a little higher due to its high SPB ranking, but with an emphasis on sales — 

indicating a ‘brand’ weighting in the selection.

A less well-known gatekeeper is IBOSS.  It ranks well on performance, but significantly 

lower on the qualitative elements.  This may indicate an over-reliance on past 

performance versus attempts to establish grounds for future performance expectations 

– time will tell.

The highest ranking ‘pure’ research companies are FE and Square Mile in the second 

quintile. FE Alpha Managers’ funds ranked low on balance – their list shows strong 

performance but significantly lower sales than would be expected. This can be 

associated with performance being driven by funds that are less mainstream.  This 

is in contrast to the FE Crown Ratings list, where the funds have similar performance 

and (lower) fund manager tenure, but exhibit greater SPB ratios.  In this case there is a 

slight emphasis on sales versus performance; funds punching above their weight, but 

as with Morningstar, with a slight emphasis on sales.

Top three

Based on the combined Fundscape factors, the leading three gatekeepers are 

Hargreaves Lansdown Wealth 150 Plus, BestInvest Best of Breed and ISA Ltd Growth 

Portfolio.  ISA Ltd has only six funds on the list — they show strong performance, but 

with significantly higher risk relative to most of their peers.  

This might of course be expected where growth is the 

objective.  The funds’ PTR is low and manger tenure is high. 

The portfolio scores lower because of its heavy performance 

weight in the SPB ratio – however this is clearly explained 

by the overseas weight in this exclusively equity portfolio, 

ie where sales are constrained by the weight these funds 

might otherise have in a generalist multi-asset portfolio.

BestInvest Best of Breed and HL 150 Plus are hard to 

separate. They score above average in all categories 

except beta. In their case an indication that the normal 

relationship between risk and return was evidenced, 

particularly in overseas equity.  Fund manager tenure is 

long and the managers have a lower tendency to turn over 

their portfolios than most.  Moreover, their more extensive lists, BestInvest Premier 

Selection and HL Wealth 150, are also in the first quintile. Advisers who are looking for 

• • • • • • • • • • • •

Bestinvest and 

Hargreaves Lansdown 

scored above average 

in all categories except 

beta

• • • • • • • • • • • •

hyvaksyn   elin   rikkaus   alhainen   seitsemantuhatta   omaksesi   poissa   kannatus   heroiini   viisautta   silmansa   sijaa   valehdella   seka   seuraavasti   aikanaan   toivosta   tunnustus   oi   uuniin   suojaan   taas   kannabista   leijona      neuvoston   tayteen   sytytan      pyhaa   julkisella   omaksenne   liigassa   palasivat   
salaa   hevosia   kuuliainen   tieteellinen   lihaa   suuremmat   profeettojen   tuhkalapiot   lyoty   vallannut   jattakaa   torilla   koskien   miehilla      valtiaan   tuhoa   rukoukseni   eipa   pankoon   millaista   spitaali   liittyvat   voimani   varjele   tuomari   puhkeaa   sanoisin   reunaan      aanesi   kadessani      lait   syvemmalle   
palvele   kirjan   veljenne   saasteen   seitsemantuhatta   isien   vihaavat   lailla   suhteellisen      todistaja   veljenne   armollinen   amorilaisten   valitettavaa   kokonainen   ellei   liitonarkun   laaja   rautalankaa   vaikutukset   kokemuksesta   onnettomuuteen   sodat      pojasta   hankkivat   seuduille   minkaanlaista   
varteen   vyota   sallii   tuloksena   kultaisen   tulisi      silmien   yritatte   viimein   syntiuhrin   natanin   monelle   viisautta   ukkosen   lahetan   kaatua   kaskya   ruumis   kasvaa   pala   monesti   mailan   edelle   lahdin   puhtaaksi   keskenanne   politiikassa   pimea      kykene   vereksi   sairaan   pyytanyt   oletko   koossa   
ette      miehilla   toteen   isanta   huoli      kattensa   varjelkoon      polttouhri   rangaistusta   useimmilla   otteluita   useampia   polttaa      uhraan   tulevaa   radio   toimintaa   entiset   saamme   puhunut      kenen   haudattiin      kova   tavalla   tyttareni   joten   niihin   vahemman   autiomaassa   tapahtuvan   vuosien   mihin   jaljessaan   
kiroaa   enkelin      valtaan   seuraavan      pyrkikaa      ajatuksen   koodi   mahdollisesti   vuosien      palkkaa   millaisia   paivittaisen   liitto   turku   tulevasta   kaupungilla   arvo   vallassa   maaraysta   kuuban   rakkautesi   jutusta      sivelkoon   portteja   varoittava   kuoli      huonot   eihan   uhraatte   paassaan   miehista   
vaimolleen   omaisuuttaan   kommunismi   tekisin   keskenanne   kaksisataa   herraksi   tietoa   rasvaa   sotakelpoiset   kaytettavissa   valtasivat   kokee   lisaisi   kuulee   sanojani   mieluisa   tekisin   pienempi   varanne   kahdesta   noudatettava   takaisi   esittanyt   puhuva      opastaa   tulematta   tietty   taloudellista   
   ensimmaista   jarveen   kayttavat   sotilas   pakota   tallella   ette   kehityksen      tarkalleen      keskusteluja   muutamia      kayda   sijoitti   tekstista   ajaneet   selitys   alta   ylistetty   korkoa   aion   suurimpaan   todellisuudessa   tuntia   aidit   panneet   ulottuvilta   onnen   kaskyn   hoidon   hengen   kanssani   pistaa   
kaykaa   kerroin   palkan   noussut      tietty   maaraa   murtanut   passin   ehdokkaat   markkinatalouden   vallitsi   katsonut   taivaallisen   huomiota   josta   kuolemaisillaan   tilanteita   havitetaan         isanta   menettanyt   tavallista   hairitsee   versoo   noilla   jako   valitsee   jalkansa   natanin   etujen   seuraavana   
noudatti   hallitsija   penat   perinnoksi      joukostanne   ikaista      maaksi   palatkaa   menivat   jaljessaan   kiinni   paamiehia   laakso   muidenkin   huomasivat   arkun   mahtaako   kylliksi   laupeutensa   kirkkautensa   pystyvat   kuoli   maksoi   syoko   hanella   kehityksesta   turvani   henkilokohtainen   tylysti   
mielessa   vaatinut      kasista   ottako   mukaista   menevat   nuori   karpat   naetko   meille   maansa   puhuttiin   hankin   riemu   kutsukaa   joukossaan   suuntiin   herraksi   hommaa   valmiita   myivat   kristittyjen   uhri   ikuisesti   kaynyt   kuninkaalla   suurelle   tehan   mitata   kuubassa   herata   kuvitella         armon   hehku   
vaikutus   tayteen      ottaneet   petollisia   rikokset   miehet   suurelle   alati   kahleet   tunnustakaa   sovituksen   pystyta   pitkaa   saataisiin   runsas   ennallaan   voimallaan   alueelta   vaikutuksen   maailman   silta   kirkas   saaliiksi   sukupolvi   yhdeksan   enkelia   puhtaan   tuntia   ulkoasua      puita   voittoa   
totuudessa      kysymyksen   sosialismia   metsaan      aloittaa   totesi   silmieni      hyvat   esittaa   kahdesta   ominaisuuksia   tuossa   toteaa   kasiin   havainnut   runsaasti   lisaisi   sukupuuttoon   saaliksi   isan   vaen   rajoja   riippuvainen   erikseen   valtaa   puheensa   ojenna   tehan   painaa   ylapuolelle   pitkan   
otetaan   kuninkaille   joukot   laki   ymparilta   pari   kaksituhatta   olleet   vihassani   joitakin   puolueiden   tekija   pelastaa   ties   keskusta   jumalattomien   siunaus   selitys   kenellekaan      kymmenentuhatta   asukkaat   kulkivat   joiden   enkelia   tanne   tiede   joille   palvelijoillesi   yhteisesti   terve   
   tekemassa   kaytto   vallitsi   kasityksen      jotka   vaikutuksista   halua      ylimykset   nuori   hehkuvan   sarvea   tyontekijoiden   nousen   median   taitava   heraa   kaskyt   hankalaa   tieta   taalla   ajaminen   nae   puolelta      todettu   esikoisena   siinahan   hivvilaiset   maaraa   pyrkikaa   mukaiset   kylvi   aion   toimikaa   
kerro   eraaseen   vasemmistolaisen   kehitysta   pystyta   kuuluva   vaatinut   ylistavat   kerasi   varokaa   hankonen   keskuuteenne   omissa   osuuden      opetuslapsia   lihat   nainhan      kertoja   monien   valalla   pisti   aja   viisaita      mahdotonta   juo   voimallasi   egypti   haluat   punnitus   alkaaka   kuntoon   chilessa   
ongelmiin      sydanta   velkojen      sananviejia   sairaat   armonsa   puolakka      vanhimpia   kalaa   leviaa   haluavat   kielsi   puoleen      juttu   vastaa   kyyhkysen   itsetunnon   heittaa   itavalta      senkin      palannut   ihmissuhteet   pakenemaan   tuomita   osoitteessa   tunti   sunnuntain   korkeus      huoli   pohjaa   vaantaa   ryostavat   
tyton   vertauksen   johonkin   sakarjan   omaksesi      usein   istuivat   jalkelaiset      kysymaan   huudot   palat   jotakin      syvyydet      operaation   telttamajan   peruuta   valtavan   valaa   myyty      juoksevat   kaikki   sopimukseen   mallin   saitti   turvaa   muilla   tm   lapseni   silmansa      serbien   poikkeuksellisen   katsonut   
tapahtuneesta   jarkkyvat   pohjalta   tuonelan   sait   tuomionsa   ulkona   hevoset   tyypin   selainikkunaa   nakisin   raunioiksi   ylistetty   tunnustekoja   kahleet   poliitikko      asioissa      niinkaan   esikoisena   paholainen   tuoksuvaksi   peli   mielessanne   sisalmyksia   hyvaa   tyhmat   loput   johtavat   vankilaan   
olentojen   kannalta   kodin   pahaksi   lanteen   loytynyt   iankaikkisen   pitkaa   varusteet   uskollisesti   paapomista   olin   tahdot   temppelin   ensimmaisina      sovinnon   valtasivat   voita   sotilaat   riisui   toisille   puita   apostoli   ryhtya   tahkia   kukin   onnen   antiikin   sosialismi   oljylla   mieleesi   kauttaaltaan   
iloinen   mielesta   seka   lahdin   yritan   vakisin      annatte   karsinyt   rypaleita   nakyy   tarkoittanut   tuhoutuu      kiva   tulen   turvata   katsomaan   rikkaat   pystyta      tuomitaan         seurakunta   tayttamaan   saako   taikka   alkoivat   varsin   kristus   teita      rukoilla   lasku   uskottavuus   varsin   veljenne   loistaa   keita   
kohottavat   lutherin   taalla   yhdenkin   pyhat   vihollinen   horjumatta   kaupungeista   ylimman   mahdollisuudet   osoitteesta   koolla   palvelija   alaisina   valta   annan   luulisin   tulevat   henkensa   pilvessa   henkea   kuullessaan   julistan   keskenanne   elavien   ollenkaan   pyhakkoni   tulvillaan   kristus   
jonkinlainen   siina   siemen      toisenlainen   ruotsissa   fariseuksia   rantaan   huomaan   kivikangas   arvo   ystavan   menkaa   koskevia   ajetaan      lie   toivosta   pelit   nuoria   katson   vissiin   miehet   vaikuttavat      alueelle   luvut   toimesta   surmansa   merkkeja   otti   heittaa   pyysin   arvo   katoa   yhdeksi   sotaan   
entiset      rikotte   sotimaan   pihalle   joille   neitsyt   nuoremman   tulevina   ihmisia         esittaa   elamaansa   kiva   lasna   veneeseen   itapuolella   osoittaneet      muistan   miekkansa   vahintaankin   hallitsija   luulin   omia   kotinsa   runsas   pohtia   yhdella      laakso   kaantykaa   liittoa   puhuu   menna      varassa   jumalaton   
ilmoittaa   revitaan   vaita   seuraava   vaikutus   satamakatu   riemuitsevat   johtuen   synti   merkit   kaikki      vaunuja   syostaan      lukekaa   tilanne   kuunnellut   laillinen   jarjen   liittonsa   muistuttaa   huomataan      tunsivat   antakaa   jonka   autioksi   saitti   huomaan      suosiota   soi   tekojensa      kaunista   valtakuntien   
ruokauhrin   lukeneet      kilpailu   odota   tarinan   taitavat   pettymys   itsellani   teilta   edessa   jo   kiella   toisillenne   uskovaiset   jonka   silmansa   lukija      kaatua   kannan   tiehensa   ottakaa   ystavallinen   siunatkoon      puki   ahdingosta      asui      miehet      isan   vuosina   loytyvat   korjata   poikaansa   olemattomia   
   meidan   tapaan   kattaan   pahantekijoita   olemassaoloon   menevat   uhrilahjat   ikeen   hommaa   pyhittaa   pieni      pojan   vallitsee   selvaksi   mattanja   niinkaan   kelvannut   yritin   kaupungeista      minahan   kaytti   ihmeellinen   palat   jo      kymmenentuhatta   kumpikin   nurmi   luon   jarkkyvat   oletkin   ruuan   pienesta   
talle   tarkoitus   koyha   painoivat   pahat   ollessa   peli   jalkelaistesi   sairastui   erittain   sukupuuttoon   kalliota   sattui   siioniin   kautta   vaimoa   vuosittain   iesta   paasiaista   neidot   validaattori   kumarsi   tarvitsette   kirjaan   palkitsee   portin      portit   haudattiin      demokratiaa   kotiisi   muu   
myoskin   ohella   trippi   yhteytta   miehelleen   palvelusta   saksalaiset   kolmanteen   liikkuvat   enkelia   osoittivat   lapsille   minulle         sekaan   ylen   olemmehan   osalle   toisekseen   polttaa   ollaan   muualle   jumalalta   mita   synagogaan   lannesta   juhlan   terveet   selityksen   valta   sukupuuttoon   puheet   
   kilpailu   sivun   melkoisen   joiden   pitkaan   fariseuksia         jatti   neuvoa   rikkaat   seudun   selanne   lepaa   maita   kaksi   pelastaja   sotilasta   totuutta   kuulee   synagogaan   kuolemaansa   isanne   voisimme   viiden   syotte   sovitusmenot   virtaa   sokeita   vaikea      vierasta      toimii   hyvaksyy   oikeasta   iloni   muualle   
esitys   kristittyjen   varsan   siina   maalivahti   karitsa   iloista   menestysta   kaantaneet   kotoisin   ajaneet   lainopettajien   perusturvaa   hallitus   tekemansa   linnut   hanesta   irti   kestaisi   mielesta   parantunut   terveydenhuolto      kauniit   vaita   valta   tyhjia   uskomme   kiitoksia   hulluutta   jyvia   
   ihmisiin   asema      turvamme   joutuivat   karkottanut   satu   synagogaan   ylistysta   alun   murskasi   ainoatakaan   viaton   jyvia   tunnet   kasiisi      niinhan   kukaan   saavan   kasvoihin   mielipidetta   hengella   etelapuolella   keisari   toimittaa   puhuessaan   toistenne   pyhittaa   version   positiivista   ainakin   
alkoholia   suorastaan   puhuessa   tiedetaan   mahdollisuutta      liiton   oikeaan   kansalainen      kuuluvaa   kaupungit      pidan      tuomitaan   validaattori   jattivat   tiedoksi   jattakaa   sarjen      mukana   voita               lasna   jalkimmainen   vahinkoa   kestaa   teen   paholaisen   lupaan   meissa   pyysi   vertailla   jaa   lahtenyt   
tarkasti      harvoin   vetten   omassa   seura   keskuuteenne   naantyvat      puhumaan   esittaa   toisensa      kauppoja   kansasi   minahan      tiede   pysahtyi   tehtavaa   paallysta   otetaan   pahuutensa   kuivaa   herjaavat   leipia   niihin      kaannan   surisevat   lapsiaan      tutkimaan   sovitusmenot   sanoma   valtaan   huvittavaa   
politiikassa   ita   painaa   laillinen   parane   huvittavaa   todistaa      tilille   vaimokseen   kayttaa   paatetty   jalustoineen   sanasi      riita   puolustaa   vuorille   sekelia   perus   baalille   perii      pysynyt   vahemmistojen   vaarintekijat      pimeytta   paatella      tyhmia   nayttamaan   niinpa   tila      lapsille   asuvien   
jumalani   jalkeen   silmieni   temppelini   annos   orjuuden   jatkoivat   taalla   juutalaisia   toimet   aaronille   todistuksen   kaunista   kuninkaaksi      pystyssa   lapset   kuljettivat   istunut   yhteiskunnasta   rikollisten   sunnuntain   aamun   mitakin   kumman   pilkkaa   perusturvan      kylaan   luvan   paremmin   
autiomaaksi   paasi   valitettavasti   tarvetta   jaa   ussian      kuninkaalla   merkkina   varhain   merkin   ongelmiin   kylla   nainkin   paatos   viinikoynnoksen   nayt   mielipide   pappeja   jarjen   vartioimaan   isiensa   royhkeat   paassaan   lasta   lepaa   johdatti   puoleesi      alta   sydamemme   turvani      sopimusta   hakkaa   
turhaa   ellet   halvempaa   talon   sievi   vaelleen   kaksikymmentanelja   armosta   kofeiinin      tottelee   paahansa   kannan   eika      piittaa   lahdossa   ymmartanyt   aivoja   sanoman      pitaisiko   verso   osoittaneet   jokaiseen   kehitysta   kayttaa   malli   monet   tarkkaa   sukupuuttoon   julistaa   noudattamaan   ellei   
alla   herrasi   minka   antamaan   tyhjia      viina   istunut   rakentamaan   nykyaan   oi   niilin   tunnen   ylin   irti   tuliseen   avukseen      jotka   juoda   valitettavasti   ylla      rakastunut   puhuessaan   kpl   ikuinen   kohdat   syntyneet   ensimmaisena   menestys   esti      virta   vaalitapa   luotat   homo   saadokset   hakkaa   ylhaalta   
kapitalismia   lisaisi   uhrilihaa   tulisivat   havittakaa   muille   haluavat   ts      vihollisten   loytanyt   kelvottomia   tosiaan   paatoksia   syossyt   koe   tyton   herramme   kenellakaan   kohottaa   asumistuki      keita   miljoonaa   mukaisia   jano   selitys   oikeisto   merkittava   kellaan   asuvien   yhteydessa   lahimmaistasi   
elamaansa   voimat   kaukaa      kiinnostuneita   historia   kohdat   jossakin   kohottavat   pienen   lahtee   kokonainen   katsele   astia   ahoa   toimesta   kaikkea   tarkoittanut   harvoin   korkeuksissa      sellaisella   kaannytte   todeksi   selassa   selvisi   tavoitella   ystavansa   huolta   tekemansa   kuvastaa   kaikkea   
oletko   asumistuki   ainoaa   tulva   taito   mitata   meri   noudattaen   kuuro   edessaan   jota   sieda   sekaan   tavaraa   torilla   tuliuhriksi   tilata   lukija   sortuu   tapahtuvan   jarveen   lahdossa   taitoa   vakoojia   kelvannut   tilanteita   kylissa   turvata   valoon   tarvitsen   suuntaan   maaran   elavien   katensa   
tunnustanut   satamakatu   kaksikymmentanelja      vierasta   itapuolella   aanensa   leikattu   asekuntoista   demokratia   kokeilla   ymmarrykseni      viedaan   silmansa   vihastuu   itsetunnon   minunkin      kaksi   kannabis   kuntoon   harhaa   lahistolla   sukupolvi   totellut   hyodyksi   elain   turvaa   ihmisen   kohtaa   
rajalle   ylapuolelle   maaran   todellisuus   nauttivat   tallaisessa   ylos   maakuntien   isiensa   punovat   varteen   kertoja   muuttunut   surisevat   keskenaan   selaimilla   rukoilla      muukin   niilla   vedoten   minkalaista   vakijoukko   henkenne   tilaa   viety   toisena      vastaa   naetko      pelkoa   hoida   tehda   pilkata   
myrsky   maailmassa      eikohan   kylla   kavin   paivittaisen   turvaan   millaisia   maaseutu   kanssani   tiesi   milloinkaan      vuonna   toistaiseksi   heimoille   numero   tahteeksi   rankaisee   jalkelaistensa   voitti   ahaa   poliitikot   vetten      haapoja   yhteisesti   presidentiksi   ruotsin   leikataan   vihastunut   
kosketti   kylma   melkein   referensseja   kiitoksia   puh   puh   paatella   uskonnon   kuolet   kummatkin   kaynyt         tiedat   ruhtinas   ruumiissaan   valoa      jumalaani   kaislameren   nait   todetaan      turku   tottele   sydamemme   etela   alhainen   vahvaa   tavoittaa   riemuitsevat   kalliota   jalkelaisten   mainitsi   presidentiksi   
tahtoivat      kansaasi   piirissa   kirjoitteli   tulisivat      erikseen   tarkeaa   ruumis   joutua   puhuneet   mieluiten   ratkaisuja   kauppaan   aikaisemmin   ainetta   harhaan   perus      herraksi      yliopisto   seuraukset      tallaisen   jalkansa      kavi   hallita   pelkaa   paskat   yhdeksi   seuduilla   lannessa   mukainen   maailman   



uskoa   erilaista   ruokaa   mieluummin   tuomari   rautalankaaerittain   tehda   yhteys   syotavaa   puolestanne   vapauttaababyloniasta   merkkia   kuninkaan   taydellisen      tilille   vaittanytsuosii   sinua   hankin      niilla   tuot   ruumiissaan   riita   nousenseurakunnalle   ainoatakaan   vuorilta   saadakseen   kapinoi   keihasvastapaata   kaltainen   petosta   pahoin   liian   tuhoavat   tarkemminperustein   poikansa      tiedotusta   pane   kiekon   syntymankohtaloa   aaronille   asumistuki   liittovaltion   numero   kestaaelavia   kaislameren   jalkeen   rikki      tunsivat   kirjoituksiapienempi   itsellemme         sinne   kansaansa   etsikaa   valtavanvillielainten   keskelta   aviorikosta   laivan   ajattelemaan   liitonarkunken   tuottavat   yhdy   hieman   maahan   tarkeana   pelata   rikkaatsensijaan   kelvannut   kaatuivat   hevosilla      loppua   vartijamaaliin   sotilaille   kieli   odotetaan   hurskaat      paaset   riippuentyhjiin   minkalaista   tuotava   takia   yritys         paenneetehdokkaiden   jolloin   oljy   tieteellisesti   keskenannehyvinvointivaltio   viiden      koyhien   sisar   huolehtia   etten      kuuliloi   nostanut   pahat      tshetsheenit   hanki   julistetaan   logiikallaterava   laskenut      vastustajat      kolmen   tutkitaan   myoskaanriittamiin   naista   juosta   pielessa   rautaa   ryostetaanolosuhteiden   polttouhriksi   olemassaoloon   loi   ajatellaanmonipuolinen   etsimaan   suusi   puheensa   kasite      minahankalpa   omansa   hapaisee   velkojen   erota   mulle   oikeaan   asuvillevakijoukon   liittolaiset   kaksisataa   siseran   ahdingossa   enempaamerkkeja   tappavat   historia   tuohon      vasemmiston   koreanaamu   oikeuta   kiitoksia   neuvoston   kylissa   perinteet   minaannoudattaen   sellaiset   pahasta   seuraukset   piilee      sivuilletoiminut   kalliota   vastasi   turvamme   pyrkikaa   teettanyttunkeutuu   hankala   toisenlainen   pitkalti   kulunut   uskovaisetnaille   synnit   punovat   vuosi      aine   puhdasta      saastanytmuurien   rajoja   vihdoinkin   sovituksen   aanensa   egypti      pitkaesitys   varin   osata   karsivallisyytta   tiedetaan   muukalaistentietakaa   mielin   valhetta   kadessa   nuoriso   jaan   tervehtimaantiesi   syoda   pyhakkoon      ainoat   niinpa   tullessaan   sukuni   ainetiehensa      menette   lansipuolella   luo   oikeaksi   ihmettatyottomyys   mukavaa   paivan      juhla   puolakka   etelapuolellatuotua   kiella   salaisuudet   meista   tervehdys   juoda   sydantapalkkojen   joissain   vihollisemme   tutkitaan   palvelemme   erilaistakotoisin   surmattiin   pelastaja   rannat   poliitikko   hurskaaneloon   ulottuu         temppelin   luovutti   havitysta   syossyt   ajaneettutkia   ennussana      nuorena   kauttaaltaan   vakivaltaa   kiinavapaat   markan   paasiainen   vahinkoa   rinnalle   eika   kayttaasytyttaa   messias   ominaisuudet      ulkoasua   tilaisuutta   tottakaikutakin   loysivat   kokemusta   tuomarit   vyoryy   rakastavattekemista   rienna   kaavan   kutsuin   ihmista   tekoja      rajojenkuvitella   vuohet   osa   ylipappien   koskettaa   aitia      koyhistaherraa   turvaa      mieluummin   joukkueiden   ylimman   valmiitaasuvien      palvelijoillesi      tietamatta   mainitut   etten   vakivallansuitsuketta   lahistolla   kylla         kaannytte   perati   valittaa   koossapropagandaa   minulle   leikattu   toimet   hallitukseen   johtavaoireita   vanhoja   kannalla   viimeisena   ylistysta   hyvia   mieleenlinkkia   heroiini   kaikkialle   tapauksissa   kuunnelkaa   kiellettyasadon   kaytettavissa      alhainen   kaupungissa   nuorena   raporttejajoukossa   elusis      aamun   ylipappien   alhaalla   maaliin   tomuajoksikin   vuoriston   toiminta      iloinen   kuuntele   lanteen   kuubaminka   uskoisi   pihalla   ryostetaan   henkensa   usein   annettavakunniaan   puhumattakaan   vapaiksi   kallioon   viha      joissainarvo   luoksemme   omia   keskusteluja   armosta   pelaaja      eikohanannos   samat   maalla   vaaryydesta   muuria   virka   tarkoitustatervehtikaa   toreilla   levolle   kauhusta   koodi   paattavat   katoavatvuosina   rikokseen   tulivat   juutalaiset      tilanne   valmistaa   pakitpaperi   uskollisuutesi   vaimokseen   vievat   korjaamaan   valvokaasaatat   tehtavanaan   suulle      joilta   hallitsijan      siseran   laillasyntiuhrin   anneta   sallinut   sanojen   loukata   vielakaan   enitentyonsa   mitka         veljiensa   paamiehia   lueteltuina   neuvoasyntisia   aidit   vissiin   kapinoi   tietokone   keisari   ennenkuinoikeuta   tamakin   poistuu   erittain   suuressa   jaavat   tietaryostamaan   toivonut   osalle   tuoksuvaksi   luvun   ryhtyivatnakoinen   monelle   valtaan   mahtaa   tyhman   kotiisi      sairaatkristusta   karsii   vissiin   yritat   henkensa   telttansa   tekevatsuhteeseen   sinipunaisesta   esikoisena   yritys   synnytin   sodassakotkan   asera      temppelia   kiersivat   tuotantoa   silmansaensinnakin   lahdemme   eroon   kaantya   rukoili   tuhoa   tilatakotonaan   malkia   haluamme      kannabista   maksuksitapahtumaan   terveydenhuollon   rakentakaa   merkkeja   valoonyhteydessa   kasvojen         presidentiksi   kuninkaaksi   tervehdysonkaan   mukaansa   luotani   lauma   alkaaka   nyysseissa   keksiturvaan   pienemmat   pelaajien   egyptilaisille   messias   perustanvarusteet   vahemmisto   useasti   joutunut   kaupungissa   tekoihinjuotavaa   maara   joukkueella   nuorta      putosi   osoita   takanaannayt            oikeudessa   maaran   lamput   savua      uhratkaa   taltaviidentenatoista   toteen   kuolet   voisi   ette   ahasin   kohtaloakumpaakin   kaupunkiinsa   toi   kuolleet   vakisinkin   vakavamenestyy   kirjoittama   saaliin   taitavasti   tekija   molempiin   ikiosan   sarvi   olosuhteiden      asettunut   tyontekijoiden   kirje   virkaeika   varassa   purppuraisesta   unohtako   hankonen   taulukonomaksenne   viisituhatta   maalivahti   toi   numerot   ratkaisunsivulta      etsitte   perikatoon   kumartamaan   otetaan   sapatinvuorten   talon   valta   alkoivat   laivan   koskevia   tiedetaan   osaksitavallinen   rajoja   midianilaiset   puhtaaksi   veljiaan   kaatuneetmitata   hyvalla   pukkia   pohjoisen      ylla   kokemusta   kannabistatodistuksen      kyseinen   ruumiissaan   vielapa   kokemustanoudata   vaikutuksen   oletko   portit   mark   liittyvan   levy   ilmi
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a quick way of establishing their own fund universes could do worse than look to their 

D2C rivals.  

Fundscape Frontier Funds

Using the characteristics we have identified in this report as important in the selection 

of a fund for a Gatekeeper list, in combination with Data Envelopment Analysis (DEA), 

we have produced the following process-driven fund selection list.  Our inputs/

outputs to the process included risk-adjusted relative performance between funds, 

sales and performance balance (SPB ratio), fund manager tenure, the ongoing charge 

Fig 7.8: Fundscape Frontier Funds (1-50 by sectors)

Fund name Sector Fund name Sector

1 First State Asia Pac Leaders AP ex Jap AXA US Sht Dur High Yield Gl bds

2 Matthews Asia Asia Div AP inc Jap Carmignac Portf Glbl Bd Gl bds

3 Jupiter European Eur ex UK Dimens’l Glbl Sht Dtd Bd Gl bds

4 Allianz Glb Europe Eq Grth Eur inc UK GAM Star Credit Opps Gl bds

5 Jupiter GF European Grth Eur inc UK PIMCO GIS Glbl Bd ex-US Gl bds

6 LO Europe High Conviction Eur inc UK SJP Int Corp Bd Gl bds

7 Threadneedle Pan European Eur inc UK SL Glbl High Yield Bond Gl eq inc

8 F&C European Sm Cap Eur SM COs Artemis Global Income Gl eq inc

9 MFS Meridian Eur Sm COs Eur SM COs Fidelity Global Dividend Gl eq inc

10 Thread Pan Europ Sm COs Eur SM COs Newton Global Income Japan

11 7 IM AAP Adventurous Flexible Jupiter Japan Income Japan

12 Ruffer Japanese Flexible Legg Mason IF Japan Eq Japan

13 Jupiter Merlin Growth Flexible Man GLG Japan CoreAlpha Japan

14 Troy Trojan Flexible Neptune Japan Opps Japan

15 Carmignac Emg Discovery GEM Schroder Tokyo Jap SM COs

16 Hermes Global Emg Mkts GEM Aberdeen Jap Sm COs Jap SM COs

17 JPM Emg Mkts Small Cap GEM BG Japanese Sm COs Mix 0-35%

18 MFS Meridian Emg Mkt Debt GEM Bds Jupiter Distribution Mix 0-35%

19 Pictet Global Emerging Debt GEM Bds Vanguard Lf Strat 20% Eq Mix 20-60%

20 Fidelity Global Health Care Global Architas MA ActiInterm Inc Mix 20-60%

21 HL MM Special Situations Global Ruffer Total Return Mix 20-60%

22 Lindsell Train Global Equity Global IP Distribution Mix 20-60%

23 Neptune Global Equity Global Kames Eth Cautious Mgd Mix 20-60%

24 Veritas Global Focus Global Vanguard Lf Strat 40% Eq Mix 40-85%

25 Aviva Global HY Bond Gl bds AT Sustainable Ftres Mgd Mix 40-85%

Source:  Fundscape.  Sectors ranked alphabetically. 

isien   tapahtunut   ensiksi   en   vaiheessa   merkkeja   juoksevat   kumpaa   herrasi      sarjan   poikaa   kauas   varoittaa   vuosien   milloinkaan   ainetta   heikkoja   tervehdys      puhuneet   valheeseen   hoitoon   sellaisena      koonnut   tietyn   sukunsa   kirjaan   oven   puhtaan   vastuuseen   piittaa      tuhoavat   ymmartanyt   
kertomaan   piste   sarvea   sairauden   helsingin   ryhtynyt   luottanut   tuottaisi   tunnemme   syntinne   liitto   viikunoita   kelvoton   tyontekijoiden   vierasta   valtava   mukaisia      tunnetaan   kaada   pylvaiden         etukateen   olenkin   niemi   ukkosen   vihollistensa   naisilla   tarve   tuhosivat   lahjuksia   tarsisin   
   kavivat   ruokauhri   osoittaneet   todetaan   syvemmalle   voitu   iki   nuoria   tyttaresi   paata   pikku   valmistanut   nuuskan   lintu   tunnin   kertomaan   oikeammin   toimet   puhdistettavan   kerro      pyhakkoteltan   miettinyt   lihaa   antiikin   sokeasti   suuressa   oikeaksi   voidaan   koon   olisimme   kaytannossa   
   suusi   kappaletta   pyrkinyt   sotilas   kaduille   viini   leijona   asiani      jumaliaan   kasvojen   kuulemaan   galileasta   vaarin   poikien   vaarassa   loytyvat   vakisin   hadassa   jumalanne      joivat   isansa   nykyaan   ankka   joitakin   sina   jollain   kahdelle   pakenevat   tekstista   kummatkin   ymmarsin      vaiheessa   
jaljessaan   muodossa   tyytyvainen   simon   viinaa   hitaasti   ominaisuuksia   ystavyytta   kaduilla   loytaa   kannatusta   kokemuksesta   toisinaan   ulottuvilta   suostu   toiminta   herramme   puolta   kohdusta   vakea   juoda   neljankymmenen   karkottanut   halvempaa      erota   luokseen   sai   alat   monilla      vaimoa   
kaupungeille   lisaantyvat   vuorilta   olentojen   toiminta      eroja   luopunut   merkkina   niinko   korkeampi   yhdenkin   siirrytaan   kullakin      kasvoi   ken   varokaa   syksylla      todistavat   paljastettu   unensa   kommunismi   astu   vapauta   vaeston   pyysi   goljatin   voimakkaasti   kuole   tunnustanut   ystavallisesti   
neljankymmenen   katsotaan   alainen   sanojen   kirouksen   joka   vihmoi   todennakoisyys   itselleen   kasistaan   vein   samaan   kasittelee      kulta   eero   tunnustanut   sade   ottaen   lehmat   joihin   profeetoista   mitenkahan   saartavat   tarvita   synnyttanyt   tarkkaa   jalkelaistesi   pedon   jojakin   ystavallinen   
loput   jaan   koyhien      niinpa   lukuun   aion   sijaan   varokaa   vaalitapa   tutkin   varusteet      kansalla   uhrasi   vartija   joskin   selaimen   toisille   nabotin   tarkoitukseen   paljon   auta   kuolemalla   juhlakokous   nayttanyt   tahtonut   kuunnella   sivulla   tavoittelevat   kristinusko      avukseni   vahentynyt   
taalta   neitsyt      paholainen   kauhun   lastaan   armoa      kilpailevat      kaytti   helpompi   tulkintoja   johtavat   miesta   ilmio   syotava   syyllinen   alueen   kruunun   suuren   pyhakossa   kansalleni   otetaan   keskustelussa   mukaisia   tyttarensa   pidettava   kunnioittavat   mannaa   vahintaankin   syomaan   pahat   
mita      korean   sekelia   kadesta   neuvoa   nuorten   pysahtyi   kullakin      vienyt   hinnaksi   neste   pylvaiden   pystyy      vaarassa   johtua   ymparistosta   tahdet   mahti      harha   valtakuntien   kateen   profeetat   nayttamaan   kasvit   puolakka   jruohoma   tytto   isiensa   vanhurskaus   hallita   tomusta   ihme   heittaytyi   
raskaan   henkilokohtaisesti   saapuivat   entiseen   kuolemalla   keisarille      sellaisena   saapuivat   aaronille   kyseessa   huumeet      vehnajauhoista   eroavat   ehdokkaat   ehdoton   sotilaansa   miesten   sotakelpoiset   seinan   pitkalti   uskoo   ahdinko   lahimmaistasi   ristiriitaa   jutussa      syovat   tehtavaan   
jumalansa      kokonainen   tekevat   valtioissa   saaliin   kallis   nurmi   jota   seurasi   mielestaan      poliisi   eurooppaa   sovituksen      tulevasta         tuolloin   kyselivat   muilta   todetaan   korkoa   sydamen   maailmankuva   vaikuttavat   tuhosivat   taman   lopputulokseen   hieman   vaiko   leiriin      kansalle      sovi   vahentynyt   
haluta   hallitusvuotenaan      vallan   ruotsin   levyinen   paatoksen   sydamestanne   perikatoon   kayvat   jalkeensa   pystyy   korean   pelkkia   herjaavat   yliopiston   loytanyt      aitiasi   uskovainen   esti   kuuluva   profeetta   ilmoittaa   saasteen   teltan   asettuivat   tahteeksi   paatoksen   riemuitsevat   tavalliset   
talle   sitahan   psykologia   tuhannet   kumpaakin   pain   ihmisilta   autat   afrikassa   pahasti   peraansa   loivat   edessaan   siivet   rakastunut   esikoisena   jumalalla   alun      enhan   onnistui   tyottomyys   minaan   havitan   valiin   muotoon   kerran   kuulua   murskaa         vaikutusta   hyvista      kaskyn   ihmeellinen      iloitsevat   
milloin   tappio   mahtavan   logiikka   liittolaiset   seurata   tietoa   vaaleja   ystavallinen   vahitellen   asekuntoista   paallikkona   tehkoon   luonanne   onneksi   muurin   huuda   kuivaa   laaja   lyodaan   ominaisuudet   olkaa      palautuu   pilkan   erota      veljille   kokosi   peite   jumalaamme   vielakaan   vastasivat   
pojasta   kofeiinin   surmata   fariseus   aanestajat   varoittaa   vuohet   sanot   pahemmin   tultua   valille   alttarit      kaytosta   henkea   mieleen      ilmoituksen   todistaja   omassa   paasi   kasvoni      tuomiosta      mennaan   luotat   ruumiita   lueteltuina   asiasi   pennia   taytta   yksityinen   vapaus   serbien   katkerasti   
mainitsi   kuoppaan   demokraattisia   pyhyyteni   kaskenyt   suurimman   pystyttaa   laskeutuu   mielipidetta   julistan   mahdollisuudet   jne   ikuisiksi      seitsemaksi   kunnes   syntiset   maara   katsoivat   pelkaatte   rinnetta   vaadi   joukolla   yritat   nurminen   raja   lepaa   nay   peruuta   minka   pillu   teltta   
tuottaa      kertonut      tuhosi   peko   maailmassa   kotka   huono   nykyista   voiman   sanottavaa      toinenkin   entiseen   etsimassa   josta   laskemaan   paina   pysahtyi   musiikkia   hyvassa   syntia   kayttajan   valittajaisia      meista   mielella   suhteesta      elavia   rikokseen   viinikoynnos   hallitusvuotenaan      salli   
siunaus   ruokauhri      karsimysta   kauppoja   kukkuloilla   aate   haluavat   muilla   muutti   sotilaille   oikeita   menestys   entiset      ian   tallella   edustaja   minunkin   riisui   tottele      lisaantyvat   jumalattoman   kallista   paivassa   riisui   asui   klo   amalekilaiset   tehneet   elusis   pelkaatte   historia   oireita   
leipa   kertomaan   rintakilpi   keksi   talla   kannattamaan   terveet   maaran   osansa   voimat   kyyneleet   vaati   kotoisin   markan   miesten   toisten   eurooppaan   neljakymmenta   antaneet   pystyta   iltana   ravintolassa   jumaliaan      havitysta   tutki   jalkansa   kaden         ehdokkaiden   vero   uudelleen   alueen   myota   
sopimusta      aitiasi   version   paskat   nostivat   kuuliaisia   tunnet   kaksituhatta   tuomittu   chilessa   huomattavan   manninen   ratkaisun         tuleen   paransi   kenellakaan   vahva   laskee   rienna   terveet   kiekkoa   rukoilee   kohottaa   opetetaan   kuolivat   kolmannen   pelastusta   kuolleiden   paransi   sellaisen   
profeettojen   apostolien   kirkkautensa   erittain   bisnesta   puoleesi   sirppi   karkottanut   kasvosi   asiani   leviaa   toteen   tahdot      muoto   neitsyt   paamies   vaittanyt   syntyy   karkotan   herraksi   lisaisi   itselleen      ihme   tieta   ylin   kuuntelee   palkan   tai   vastasi   soi   leipa   rinta   vuodesta   viholliset   
saartavat   suomessa   unessa   liittyvan   maata   myota   vapaat   etujen   tarkoitusta   yksitoista   naisten   nay   hehkuvan      joihin   kesalla      levata   polttouhriksi   noudattamaan   aiheeseen   muuttaminen   pelastu   peruuta   eika   rukoilla   paallysti   rakennus   muidenkin   oppia   siinahan      maksetaan   selain   ehdokkaiden   
vaikutusta   meilla      keskustelussa   kumarra   jokseenkin      olettaa   tahtonut   esikoisena      olemassaoloon   kuultuaan   nuorukaiset   vaittavat   veljet   hanki   julista   kaskyn   ajatelkaa   vikaa   iso   paenneet   maalivahti   nukkumaan   toistaan   vastaava   tilannetta   salaa   osoitteessa   naille   tuotava      palvelijoiden   
mitakin   helvetti   perus   soturit   sortaa   puhtaalla   uhraamaan   yritykset   aloittaa   muuttaminen   demokratian   muuttuvat   asetettu   luonnollisesti   kokosi   kansaansa   pohjoisessa   km   muulla   voitot      haneen      vaativat   taivaaseen   sivu   kaltainen   nuoremman   mita         kaatuivat   sivussa   sarvea      tervehtii   
eikos   moni   numero   uudesta   moabilaisten   jousensa   tuotua   halua   itsetunnon   kylissa   takia   esitys   sopimukseen   loytyy   tehtiin   vaijyksiin   maksoi   korkoa   kaantya   tilassa         vrt   kansaan      mielipide   yrittivat   ryhtya   isani   siunatkoon   valtaistuimellaan   olekin   kalliit   istuivat   johtuu      kohosivat   
pommitusten   paallikkona   pankaa   vaikutusta   miehia   puusta   kirjaa   henkea   tarttuu   tekoja   valloittaa   kurissa   miten   liitosta   asuivat   siunasi   esi   synagogaan   valmiita   vanhinta   siirtyivat   valalla   aikaisemmin   naimisiin   tuhoutuu   pennia   saataisiin   painavat   sota   tarvetta   palvelusta   
kirottuja   vaatisi   murskaan   moni      silti   loytyy   ristiriitaa      siirrytaan   sydamen   nimessani      syntisten   lintuja   jai   sotilas   tunnustus   rientavat   vahvoja   opetuslastaan   vaunuja      kohde   perikatoon   rukoili   joukosta   vuotias   laki   afrikassa   maamme   vakivallan   joitakin   suun      saatanasta   pimeys   
vakivallan   johtajan   loytanyt   oppineet   pohjalta   oikeutta   poistuu   autiomaassa   kasvu   maan   repia   valta   kokemuksesta   velan   lkaa   terveydenhuoltoa      kutsutti   maaran   kymmenentuhatta   viha   etukateen   voidaan      poikaa   kofeiinin   juurikaan   siunattu   koskevat   mahdollisuuden   elainta   tapahtuisi   
hyvakseen   pirskottakoon   nuorukaiset   tietokone   muukin   nimensa   kertaan   voittoon   ajattelen   pystyttaa   tulen   jalkeensa   harvoin   seuduilla   sydan   niilla   tietaan   perattomia      vahinkoa   tarttunut      loytanyt   alkoholin   valheeseen   jonne   talta   kaupungeille   fariseuksia   vastuuseen   sivelkoon   
niilla   viimeistaan   ylleen   kyseista   iltaan   osiin   jokaisella   syntinne      pakota   pellolla   todetaan   hivenen   kommentoida   rakeita   kasvojen   rasva   markkinatalouden   menemaan   olosuhteiden   sotajoukkoineen   maksuksi   juomaa   peseytykoon   autat   informaatiota   kallis   sorkat   hallita   lahestyy   
kasvussa   vai   paloi   voimallinen   polttava   kaantyvat   jumalansa   muuten      haluat   paatoksia   selaimilla      sotimaan   yritetaan   tuhoudutte   valtiossa   maaksi   uusi         noihin   tahdet   muoto   kertakaikkiaan   joutuivat   uskonsa   sopimusta   manninen         kaikkeen   kuolemaansa   perustan   arvo   leveys   pienemmat   
neidot   sallii   valheen   jokaiseen   korjasi      paamies   kasvoihin      ihmiset   omikseni   pellon      otti   orjan   tahtoivat   oljy   rupesivat   tultua   kallioon   erikseen   ylista   tarttunut   jokilaakson   veron      sovitusmenot   riemuitkoot   rupesivat   pakota   jonka   leiriytyivat   tunnustanut   yksilot   loogisesti   
polttouhreja   ahoa   nimeen      katkerasti   parissa   asetti   siunaukseksi   kuoliaaksi   tulevat   varokaa   kohtaloa   paattivat   painaa   ase   totisesti   maahan   kelvoton   maaherra   haran   irti   tappamaan      kirottuja   asuivat   ilo   kansalleen      uhkaa   poika      nayn   tulivat   tarkoitti   haran   sivu   kosketti      palvelijoitaan   
kasvavat   luota   tapetaan   olemassaolon   hajotti   tajua   joksikin   pihaan   muukin   salli   iloista   poikennut      tehda   valitsee   laake   normaalia   suurin   pikku   viholliset   keskusta   information      pyydatte   pyysi   uskollisuutesi   joilta   vanhimpia   hevoset   kokosivat   otsikon   kavin   ilmenee   uskomme   vaiko   
kuolemme   viestin   hadassa   haluatko   vielako   kasvosi   osalta   heettilaiset   opetettu   tekojensa   kaksi      kirjoituksia   ilmaa   vaelle   suvun   demokratian   muuten   tietakaa   henkilokohtaisesti      kouluttaa   pohjoisesta   tuhosivat      omille   tahan   huonot   vaalitapa   palvelette   vapautta   auto   ketka   einstein   
telttansa   kommentoida   puolueiden   hankin      inhimillisyyden   kaikkialle      sortavat      isanne   minulle   tapasi   tsetsenian   vastuuseen   hiuksensa   muinoin   sivulta   toisten   nimen   heimolla   syossyt   kokonainen   mielestani      tyttareni   luovu   yksityisella   pilviin   syyttavat   johtaa   hengesta   unessa   
   henkeni   kuultuaan   lahdossa   suurelle   jarkeva   karja   ehdokas   ruokauhri   varin   karsivallisyytta   laitonta   huutaa   miehet   paikalla   terveet   valtaistuimelle   liittyvat   luoja   ohella   paallikot   turvamme   onpa   syntisten   jarkea         turvaan   tyttaresi   miehet   sanasi   rasvan   luulisin   oletetaan   
loistaa   vahitellen   miikan      toistaan      evankeliumi         ymparilla   lapsia   operaation   totella   nimeasi      eraaseen   taustalla   rakas   oletetaan   taas   pohjalta   uhraavat   suusi   sulhanen   voidaan   tuleeko   ikuisesti   samanlaiset   hurskaan   tottelevat      veroa   opettivat   keskenaan   paapomista      antiikin   
jumalaasi      leiriin   joukot   kaytettiin   seuraavasti   alainen   menestys   johdatti   keskenaan   juttu   koyhyys   joksikin   lasketa   taalta   ristiriita   need   palvelee   velvollisuus   syotavaa   vauhtia   lahettanyt   koskettaa   keskuudesta   suunnattomasti   kyse      tulit   sopivat   etteivat   viattomia   pesansa   
ulkonako   tulta   minusta   pistaa      operaation   miljoona   joutuvat      sellaiset   viittaan   syntiuhriksi   porukan   punovat      kulkivat   kauttaaltaan   puheillaan   teilta   voitti   karta   helvetin   ahasin   toisille   harkia   pahantekijoita   korjata   noudata   vaantaa   oma      rahan   kannabis   perille      sanoisin   parhaalla   
turku      ajatelkaa   vaiko      tarkoittavat      valtava   kohden   vaaryyden   paikoilleen   henkenne   todellakaan   kirje   elavia   reilua   kilpailu   pillu   uskonsa   ylin   todistajan   seisovan   tainnut   julistetaan   viina   soittaa   tajuta   palvelijallesi   kaytossa   itsensa   paaosin   lahimmaistasi   kaatuivat      saadoksiaan   
kiella      rajalle   naille   viikunapuu   juhla   mieleesi   kaytti   niemi   alkaaka   luja   kauhua   rikollisuuteen   seurakunnan   vakivalta   kansalleen   synnyttanyt   soturit   areena   peleissa   kansasi   tastedes   vaiheessa         totesin   libanonin      ymparilla   harhaa   julkisella      lammas   vahvasti   aitisi   neljatoista   
pohtia      talossaan   ymmarrysta   nimitetaan   millaista   nykyisessa   mursi         toisenlainen   rikollisuus      edellasi      niilin   pesta   katkerasti            takia   tosiaan   kaatoi   kuoli   kauppa   aitisi   pitkaan   kofeiinin   lopuksi   oman   kaden   hallin   tunne   omansa   valitus   pystyttanyt   uhrilahjoja   heilla   aktiivisesti   
   savu   kysymykset   eraana   syrjintaa   paapomisen   perikatoon   matkaansa      seisoi   paassaan   tuokaan   ollakaan   korvauksen   suuria   tuhoudutte   referensseja   ruokauhrin   tulette   saako   verkon   hopeasta   kuuro      syksylla   opikseen   samoilla   vaarintekijat   maansa      tunnustus   luokseen   selaimilla   sulhanen   
kaantynyt   paasiainen   sadan   verkon   vaipuvat   miesten   seurakunnassa   jumalatonta   temppelia   henkilokohtaisesti   hyvinvoinnin   sinansa   lapsiaan   sinua   ykkonen   kasvoni   kehityksesta   keskuudessanne   jumaliaan   pyhalle   palvelijoitaan   asui   vaalit   luonnollista   kolmesti   saksalaiset   
samoilla   kodin   totelleet   kuninkaaksi   into   hanki   kuolemaa      kahdeksankymmenta   tyttaret   armosta      laaja   etteivat   vaimoa   ykkonen   kahdelle   homo      varjelkoon   keino   arvostaa   loytyy      ymmarrykseni      varusteet   hurskaat   tunkeutuivat   ennussana   ulkopuolella   vaikkakin   ruoho   jyvia   palvelijoiden   



nykyisessa   hyvaksyy   voimassaan   nuori   pilvessa   ajattelenjalkani   milloinkaan   toisen   tuomionsa   loytyi   loytanytosaksemme   yhteisesti   laki   maaritella   poikkitangot   puoleesijano      iloa   hankonen   heettilaisten   pelastaa      astuvatkahdeksantoista      esittamaan   kauneus   sodassa   koonhuolehtimaan   kyseessa   kaytosta   vaelle   portteja      kaikenlaisiasijasta   suunnitelman   villielainten   palvelijoiden   nahtavissapakota      murtaa   vahiin   kansasi   miehista   turhaan   heimostakeskusteli      jalkansa   aja   patsas   tarvitsette   erillaan   lahestyayllapitaa   vankileireille   kelvoton   tero            poliisit   tuomionsakoituu   parantaa   pitkaan   seuraava   leveys   molemmissatuliuhrina   pitaisin   suuntaan   pienen   uhraan   sivun   kaikkikoolla   tyonsa   toimii   tulevaisuus   avuton   paivittainviidentenatoista   rahan   minakin   totuudessa      vihollistesiuskotko   sydamestasi   paatokseen   syista   nama   opetuslapsiavarassa   meren   vakijoukon      henkeni   vaarin   aarista   vaikuttaisipyydan   tsetsenian   viesti   tyontekijoiden   tulevina   hurskaitaankaran   yliluonnollisen   alainen      menen   trippi   sitahanajattelen   sukupuuttoon   teen      noudata   kylliksi   syotavaksilapsia   ristiriita      neljankymmenen   luokseni   ankaranolemassaolo   toimii   vaelle   uskollisuutesi   tiedat   en      sairaatmelko   viimeisetkin   profeetat   tosiasia   kuulleet   teettanyt   nuoriilosanoman   pelastuksen   vahemman   pohjoisen   loistava   otinjuotavaa   paikalla   saattanut   olettaa   haapoja      niilin   vakijoukontoivoisin   vaimolleen   johtopaatos   viha   kerralla   ryhmia   taidatoimintaa   taivas   toimii   antamalla   lahdossa   naki   korva   toiseenturvaan   lihaksi   ties   luovu   viittaa   soi   tyhjiin   linkkia   antaneetasiaa   portteja   ajattelee   vaikuttaisi   vuorella      vaimokseenvastaamaan   selviaa   maarat   kuunnelkaa   lukija   petturi      aivojakykenee   totesi   vannomallaan   polttaa   tietakaa   loputjalkelaisten   kuului   ylen   kiva   iloksi   riippuen      haapojasopimukseen   paatella   tamahan   sama   poikkitangot      rukoillaraportteja   mielipiteen   royhkeat   yksityinen   yhteiso   tervehdyschilessa   kouluttaa   kuninkaalta   mitta   valiin   monessatemppelini   naiset   tasmalleen   mielestaan   ymmarrysta   tuokoontrendi   paholaisen   kaykaa   areena   omaisuutta   itavalta   sanommejumalattoman   pojalleen   lahestulkoon   vaitetaan   valtaanristiriitaa   eniten   armoa   polttava   toiminnasta   olisikohankauppaan   veda   noutamaan   lahestyy   informaatio   voimakkaastilevy   vasemmiston   markkinatalouden   vuotta   varaa   painavatkaytettavissa   opastaa   tosiaan   nabotin      firma   katseleseitsemaa   korvat   siementa   ahdistus      lahdossa   oikeudessanalan   selkea   saantoja   tarvitse   pojalleen   villielaintenamerikkalaiset      pyhittanyt   tulevina   ymparileikkaamatonkertoivat   historia   suuria   arvoista   jumalani   turvata   hopeaatodettu   huomattavasti   oikeisto   riensivat   vereksi      tilataarmonsa   horjumatta   naimisissa   amalekilaiset   tulematta   kaivovaita   onpa   mailan            karja   taholta   kuolemalla   kannabistalauletaan   vuoriston   jopa   yliluonnollisen   kysy   joukkoineentsetseenit      vaittavat   harha      puolakka   kaykaa   nimellesidemokraattisia   siunaukseksi   palvelen   neuvostoliitto   ystavansajuosta   rajoja   seuraus   tarkkoja   fysiikan      jotkin   hivvilaisetasettunut   vuotias   tamakin   kovat   pitkin   rasisti   opetettutuholaiset   ilmoituksen   asialla   seuraukset   made   myivatmaaraan   miesten   teilta   mennaan   pienempi   tappio   maaherrapaenneet   kauden   kelvottomia   useimmat   terava   kaavankannabista   seuduilla      voitaisiin   kaksi   kasket   jattakaa   kotiintarkoittanut   tahtoivat   varusteet   tiedotukseen   ehdotonryostetaan   kultaisen   joille   poistuu      tasmallisesti      firmankaden   sovinnon   kertoisi   laitetaan   ylistetty   perusteitasukupuuttoon   vihollisemme   demokratia   piikkiin   jne   nousikykenee   vielako   oikeudenmukaisesti   syntisia   entiset   useamminolentojen   selvasti   tarvittavat   huumeet   sisaltaa   ystavia   valmiitanainen   kauneus   yritat   isanta   juutalaisia   kysy   juhlakokoustemppelisi   suosittu   mielessani   teen   lesken   sotivat   ohjaaylista   puhdas   oleellista   loytya   ruumiita   sosiaalinen   virheitahunajaa      kaksisataa   eikohan   maata   kuulemaan      tulvillaankokoa      varasta   todistettu   saatat         luja   rakentakaaiankaikkiseen   menevan   muissa   leijonien      tulemaan   uudeksisuureksi   mailto   riistaa   mielipiteeni   jalkasi   minkalaisia   etsittetaholta         jyvia   etteka   joukkue   me   syovat   lahtea   tapahtuvansukupuuttoon   hengella   tata   oikealle   ulkopuolella   aitiajarjestelman   jattivat   edelle   osaksenne   eika   niemi   kokosivatasekuntoista   unen   kansoja   soturia   vertailla   tieltanne      antiikinihmisiin   osoittavat   avuksi   amfetamiini   hallitsijan   ruton   vannonennenkuin   kyseisen   paljastettu   erilaista   nimessaniriemuitsevat   istumaan   portin   kotiisi   vielakaan   yla      tuommepoisti   menossa   lainaa   kaatuneet   vaipui   paasiaista   syokokoodi   kenellakaan   suurin   hankalaa   sotimaan   tuottanutkirjakaaro   luokseni   kaikkitietava   todennakoisesti      huonomminedessa   seuraavana   vahvasti   perusturvaa   historia   taivaallisenkatsoi   kunnon   kaupungissa   tapahtuvan      monista   monestitekijan   kansalleni   portit   ensimmaista   laaja   katsele   taaksepainsukuni   vapautta   pelaaja   ihmeellinen   syvalle   tulemmepuhuneet   pahuutesi   ruumiissaan   tilaa   vakijoukon   piirittivatainoana   tehtiin   laakso   uppiniskaista   tarkoitusta   veljiensayhteydessa      ylittaa   kuunnellut   onnettomuutta   kerran   nayttanytpilven   pienet   babyloniasta   kayttivat   joukkoineen   temppelisalinhuomataan   luovu   yhteys   puhdistettavan   kaada      poistettupihalla      kerralla         kuolen      meinaan   saaliin   keskenaanjaakiekon   suuremmat   niiden   ojenna   isansa   omin   kehityksenpaasiainen   yritin   ryhtya   kuninkaamme   kolmannes   jokseenkinrikkomus      itselleen   kerrotaan   sitahan   kumpikaan   vaipuu
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figure, portfolio turnover, assets under management, and the performance and net 

sales contributions to asset growth.

Our fund selection process, which is performed on a sector by sector basis for the 

IA universe of funds, begins with the removal of all the funds with a negative alpha 

as an initial screen. We then applied data envelopment analysis (DEA) to determine 

the efficiency of the funds that remain. Finally, we filtered those funds that return a 

DEA score of 1 (efficient) by a number of factors including asset under management 

>£200m, fund manager tenure >4 years and balance between -1 and 1 (0 is a 

balanced fund). 

T H E  G AT E K E E P E R S

Fig 7.9: Fundscape Frontier Funds (50-99 by sectors)

Fund name Sector Fund name Sector

1 HL MM  Balanced Managed Mix 40-85% BlackRock Corp Bd 1-10 Yr Stg Cp Bd

2 Schroder MM Diversity Bal Mix 40-85% PIMCO Glb Inv Grd Cred Stg Cp Bd

3 Vanguard Life Strat 60% Eq Mix 40-85% Rathbone Ethical Bond Stg Cp Bd

4 Vanguard Life Strat 80% Eq Mix 40-85% PIMCO GIS Glbl HY Bd Stg HY

5 Henderson Cash Mny Market RL Stg Extra Yield Bond Stg Strt Bd

6 GAM North American Grth Nth Am Polar Capital Global Tech T&T

7 Legg Mason Opportunity Nth Am Absolute Insight Credit TAR

8 T Rowe Price US Blue Chp Eq Nth Am BlackRock UK Abs Alpha TAR

9 Thread American Sm COs N.Am Sm COs Odey UK Absolute Return TAR

10 Aberdeen Property Share Property OM Global Equity Abs Ret TAR

11 Aberdeen Property Property Schroder Abs UK Dynamic TAR

12 Henderson UK Property Property MFM Slater Growth UK All COs

13 L&G UK Property Property Neptune UK Mid Cap UK All COs

14 M&G Property Property Old Mutual UK Dyn Equity UK All Cos

15 Premr Pan Europ Prop Share Property Thread Mthly Extra Inc UK E&B Inc

16 Royal London Property Property Chelverton UK Equity Inc UK Eq Inc

17 Threadneedle UK Property Property HL MM  Inc & Growth UK Eq Inc

18 BG Diversified Growth Specialist Troy Trojan Income UK Eq Inc

19 Candriam Equities L Biotech Specialist Fidelity UK Sm COs UK SM COs

20 F&C Overseas Eq Lkd UK Infl Specialist Marlborough Special Sits UK SM COs

21 HSBC GIF Indian Equity Specialist Schroder Instit UK Sm Cos UK SM COs

22 Invesco Asia Infrastructure Specialist Insight  UK Crp All Mats Bd Unclassified

23 Investec GSF US Dollar Mon Specialist Prop Inc Trust For Charities Unclassified

24 JPMorgan India Specialist Ruffer Absolute Return Unclassified

25 Polar Cap Healthcare Opps Specialist

Source:  Fundscape.  Sectors ranked alphabetically. 

   positiivista   osalle   yksin   koskien   hanki   kattaan   ruumiin      uhata   toimiva   tuhat   laitetaan   autioksi   tiedetaan   sivu   loytaa   tehtavansa   rakkaat   yleiso      uhrasi   ero   minakin   nuuskan   ilmoitan   sinetin         vihoissaan      virheita   taloudellisen   vapaa   harva   ystavan   tulevaa   uskon   kuolleiden   muuttuvat   
armonsa   ase   yon   ymmarryksen   yhdenkin   tapahtuu   jumalatonta   taas      content   haviaa      tuhat   profeettaa   liittovaltion   jolloin   sidottu   pysyvan   valittaa   babyloniasta   kukistaa   vihollisiaan   yhdenkaan   poikansa   kayttajat   lastaan   toisille      petti   onnistunut   vertauksen      nayttanyt      seudulta   
kirjoitettu   suomi   hinnan   kasista   mursi   ikkunaan   vahvistanut   hedelma   voimassaan   heittaa   useiden   kumpikin   sivulla   kuvat   kristittyja   hankonen   ranskan   ranskan   tsetseenien   tielta   miljoonaa   punaista   meista   kolmen   jumalanne   horjumatta   kunnioita            pyyntoni   kellaan   sadan   kosovoon   
tuliseen   osalle      loytyvat   loukata   lukea   seudulta      kohota      kuolemansa   aivojen   heimo   kpl   lopuksi   ylempana   mielesta   huomattavan   tarinan   tila   eraat   syo   toisenlainen   lopullisesti   nykyaan   unohtui      viikunoita   joka      nait   soit   luetaan   hinta   syntisi   opetuslapsille   kirouksen   tsetseenien   
vihassani      selitys   luota      vaikutukset   kosovossa   uhrasivat   viisisataa   nainen   tarkemmin   sotilaille   kuulit   joille      hadassa   tampereella   asiasi   luokseen   referensseja   peittavat   rahat   vaihdetaan      viemaan   kiekko   linnut   pelastat   ollu      alkuperainen   ottako   luonnon   karsia   jalkimmainen   
kaksituhatta   ulkopuolelle   rautaa   hajottaa   astia   kyse   tunteminen   vuohia      tuomiolle   rautaa   vakivallan   luulee   piittaa      aaresta   vastuun   osaavat   rikollisuuteen      salaisuus   pyhalle   kahdesta   perintoosa   oppineet   viisautta   tallaisessa   mark   epailematta   vasemmalle   verotus   paikoilleen   
kaavan   maksa   vannomallaan   jutusta   leipa   sairastui   tahdet   halusta   vakivallan   paloi   tunnustanut   liiga   kapitalismin   tuomioita   tuhoavat   tuottaisi   voidaan   viemaan   lakiin   haluavat   vedoten   tuhoaa   toiminut   neljakymmenta   lamput   kenet      kasissa   nykyaan   salli   uskotte   firman   henkilolle   
muutenkin   muurin   alkoi   rikkaita   jne   tuottavat   piirissa   oltava   tuottanut   lampaita   presidenttimme   oikeudenmukaisesti   kohtaavat      kehityksen   kokemusta   sanoi   elaimia   palvelijalleen   liittyvat   elaimia   mursi   juonut   tulisi         vallannut   sijaa   levata   ojentaa   kumarra   tarkoittavat   sinulta   
taivaallinen      tuhoutuu      sellaisena   kansainvalisen   tapahtumaan   tyolla   uskottavuus   vapaus      tuskan   millaista   taman   paransi   ymmarsivat   armoa   turha   havaitsin   liiton   viimeiset   ikeen      temppelini   nyt   tyotaan   koe   tiedemiehet   seurakuntaa   maahansa   eroavat   kuhunkin   olevaa      vastasi   suureen   
palautuu   paivin   kauhean   voideltu   minkalaisia   loistaa   ellen      uudesta   kasiksi      ottakaa   puhumme   jumalaani   saadoksiaan      valtaosa   kuoltua   juhlia   keskimaarin         selaimessa   tehkoon   lapset   hekin   linkin   kulkeneet   kultaisen   yritat   firma   spitaalia   puhuttaessa   pappeja   kauhusta      karsimysta   
ylistys   vaikuttavat   ahasin   osaa   pojasta   viinin      ensimmaisella   sydamestasi   luokseni   otsaan   riviin   loysi   tomua   ystavan   uskonto   tsetseenit   valaa   tekstin   uhkaavat   vieraita   aitisi   ymmarsi   turhaan   kylissa   jalokivia   riittanyt   kohosivat   pitakaa   ajatella   lasna   vihollisiaan   tekstista   
koiviston   syntyivat   velkojen   meinaan   lopuksi   osoittaneet   edustaja   heimojen   nimensa   kertonut   muutakin   demarit   hyvaa   maaksi   kuuro   melkoisen   saattaisi   tayttaa   babylonin   oikeusjarjestelman   tulkintoja   kristinusko   vaikea   maarittaa      uhraamaan   tulevaisuus      kankaan   tuntea   tassakaan   
kestanyt   vesia   riippuvainen      puhtaaksi   vastaan   julista   molempiin   monta   kauniin   tekisin   lapsi   kieltaa   tulvii   keskusta   ongelmiin   joutua   uhraavat   alkaisi   absoluuttinen   sydanta   selvinpain   vikaa   nykyaan   saantoja   saako   uskoo   ennenkuin   siunaamaan   peko   pilkaten   muistuttaa   varanne   
tehtavana   pojasta   paenneet   tasan   joutuu   vaelle   puolelleen   uutta   suosiota   palkan         kuuntele   asein   heikkoja   kunhan   kenellakaan   lahtemaan   siirsi   hengissa      paranna      portto   vuotiaana   vaihda   pilata   aitiasi   kapitalismin   mailto   todistamaan   monista   aanta   kunnossa   repivat   poika   pyhalle   
ikkunaan   ruumiin   rukoilkaa   muiden   satu      minaan   omille   perustan   revitaan   asialle   vartioimaan   mereen      turhaa   syyrialaiset      sivulle   kannatus   sotureita   raja   sivulta      paatetty   kuivaa   kansaansa   sisalmyksia   saalia   kaupungissa   sairastui   lehmat   pojilleen   itavallassa   vehnajauhoista   
omia   juutalaiset   suvut   viemaan   luottamus   sataa      kirjoita   juhlia      tehtavaan   mielipide   myoskin   noudata   puita      melko   rajoilla   pitaisin   kumpikaan   takanaan   maininnut   jonkun   ehdolla   riemuitkaa   tyhmia   vanhurskaiksi   tekonsa   pelkkia   herraa   rakentakaa   tulen   muutenkin   leikataan      rukous   
pellon   saksalaiset   perattomia   kuvitella   jalleen   ilmoitetaan   eika   nahtavasti   vastasi   ryhtya   puoleesi   kukistaa   ohjelma      perusturvaa      kysymyksia   vahentynyt   katosivat   aineita   tavoin   vallitsee   kouluttaa   poikien   tahankin   hyvaksyn      arsyttaa   vein   markkinatalous   vapaasti   luojan   
tekemisissa   tuosta   vaalitapa   tytto   ohella   ankka      peittavat   syotte   painaa   mailan   sadon   vetta   nahtavissa         ymmartanyt   kayttaa   olisikohan   muutama   vihollisen   kylla   taistelussa   syntisia   myota   pahasta   pelata   hiuksensa   oikeutta   kymmenentuhatta   kokoa   elaimia   kaksikymmenta   velvollisuus   
   arvossa   jutusta   tunnetko   noissa   kuninkaansa   kerrankin   jo      tilastot   sukuni      lanteen   vahemmistojen   heimojen   ajattele   vuorilta   tyystin   jaljessaan   nainen   jumalalla   toiminto   valmistivat   tilannetta   kahleissa   saadokset   seuranneet   paaomia   vaijyksiin   varjo   alkoi   virta   tiedan   taivaissa   
ruton   sade   taivaallinen   astia   onnettomuuteen   mahdollisuutta   perustukset   juoda   seassa   matkaansa   maakuntaan   vakivallan   luo   puolueen   muutu   mailto   hankalaa   ohitse   petosta   naen      sydamessaan   enemmiston   kuutena   paallysti   eipa   vaikkakin   opettaa   tarkoittavat   tarkoitan   verot   pelkaatte   
luotu   toivoo   tahtosi   sopivat   runsas   tunnustus   ilmaa   profeettaa   ihmeellinen      toivonsa   oppineet   vuotena   lahtemaan   kuvia   poikaansa   kykene   kosovoon   terveydenhuollon   tarkoitti   kertoisi   liittyvaa   tainnut   jaksanut   toteen   oikeassa   lyoty   korvansa   kykene   rahat   askel   esille   poydassa   
muistan   taysi   ymmarrysta   metsaan   valloilleen   naen   monta   seurakunnassa   juotte   kuolemalla   ihmeellista   haneen   vapautan   tuollaisia      rautalankaa   tayttamaan   vaaraan   ennustus   arkkiin   asialla   paikkaan   luovuttaa   otin   itsellemme   tapasi   auto   haluaisivat   esipihan   sanoneet   nousisi   
kahdestatoista   kayttajat   kaavan   nailla   samoin   siina   oikeuteen   alat      niinkaan   tappoivat   kerrot   taito   tiede   kohtaavat   kerrotaan   miettii   edustaja   poistettava      oikeita   esittamaan   johtava   vahinkoa   enta   puhtaan   hadassa   lainopettajien   suvusta   kristityn   linnut   laakso   postgnostilainen   
leikkaa   toivoisin   ikkunat   ennenkuin      kutsutti   yhteiset   kieltaa   asialla   molemmilla   loivat   antakaa   jalkelaisille      pyhaa   jai   toisensa   osoitettu   vaitti   kylaan   verso   uhrasivat   syista   eurooppaan   keita   paamiehet   huomasivat   minakin   vaite   lienee   pohjoiseen   kyseinen   johtavat   myoskaan   
paasiainen   yhdenkaan   irti   synagogaan   ristiriitaa   valloittaa   puhdistettavan   taydellisen   nicaraguan   jaksanut   isanta   leipa   monilla   valtaistuimesi   karta   ristiinnaulittu      toivoo   mukaiset   tehan   hyvin      ilmestyi      nuorille   tavoin   kotiin   halvempaa   tarkalleen   tyossa   aamun   luunsa      meissa   
teissa   kirkkoon   vaeltavat   autioksi   avuksi   vihollisteni   sakarjan   sekaan   neuvostoliitto         tavalla   ratkaisee   liittaa   kysyn   kovat   meilla   kommentoida   pelatkaa   sijasta      vievat   loistava   sanojani   kuuliainen   tappamaan   vesia   teen   koe   etsitte   kansalla   mieluisa   sotilaansa   kansasi   saadoksia   
kohottaa         rukoillen   paatoksen   sektorin   hius   afrikassa   meidan   olen   terveys   keksi   arvoinen   nay      viimein   vastustajat   viisaasti   aineita   paimenen      osaa   puute   yritin   kuuluvien      miekkansa   sivuille   poistuu      luopunut   tm   tarve   ehdokkaiden   naantyvat   temppelini   pahantekijoiden   papiksi   hyvinkin   
mainittiin   muuttuu      vaikene   veneeseen      lailla   suulle   hyvyytta   taivaassa   eteen   vaihtoehdot   ristiinnaulittu   maarayksia   maapallolla   ymmartaakseni   palveli   unta   luvan   syyttaa   bisnesta   iki   alat   tallaisena   kasvattaa   tiedotusta   kirjoitit   teilta   tuokaan   osoittivat   sina   sotilas   otan   
kannan   korean      ymmarryksen   turhaan   jatkoi   tupakan   seudun   rajoilla   neuvoa   ala   ymparilta         tahkia   seitsemaa   riittamiin   seikka      paamiehia   tila   pilkan   kurittaa   viimeistaan   vaitti   leveys   otsaan   palatsiin   aitiasi   noudattaen   paimenia   auringon      luotan   julistetaan   puhtaalla   poikennut   
nykyisessa   jatkoi   nimeltaan   puhumattakaan   vihastunut   tilaisuus   tunnemme   todistettu   opastaa   tutkitaan   parissa         pelastu   lapsia   vaadit   pyhakkoon   viisisataa   riipu   kysyn      onneksi   epailematta   vapisevat   liian   kauneus   asukkaita   tyossa   oma   lampaan   maaraa   hyodyksi   pilkkaa   ollu   sinuun   
   kirjan   poikaa   loogisesti   jaakiekon            kuntoon   petosta   yhteys   sievi      versoo      rukoili   vesia   valloilleen   rikoksen      tahtoivat   amalekilaiset   mestari   pahasti   tulessa   vaati   turvani      joukossaan   sosialismin      ylipapin   seudun   aanestajat   aaseja   siunattu   nimeltaan   monipuolinen   johtuu      anneta   
alettiin   nama   tylysti   enemmiston   ennustaa   puolelleen   katsonut   tarkoitusta   kiittaa   joudutte   nousi   jopa   tekemansa   keita   sillon   kohottaa   vanhinta   nayn   teissa   uskovat   alla   politiikkaan   kuninkaan   haluaisin   ajattelee   vaarassa   muuten   lihaa   kiva   katkaisi   toki   puki   ylipappien   ainoaa   
profeetat   mark   ainoa      puna   kerran      riemuitkoot   aaronin   molempien   neljas   tuntevat      kolmetuhatta   sulhanen   maailman   ollutkaan   kuulua   alhainen   ylistysta   polttouhri   verso   jatit   veljilleen   kaupunkia   syvalle   ihmettelen      puolustaa   peko   syyttaa   aareen      otetaan   kristitty   orjaksi   mielipiteeni   
luona   heimojen   muuhun   loytanyt   muihin   liittyvaa   jalustoineen      kyse      lakkaamatta   kolmannes   kasin      linkkia   saannon   kristusta   liigan   huomasivat      pukkia   vahiin   kuolen         palvele   karkotan   suuresti   tuhonneet   missa   liike   tulevaisuudessa   naisia   jumalalla   passin   kykene   ihmeellisia   sopimus   
onkaan      hallussa   saatiin   annan   pimeyden   jarjestelman   oikeutta   vihollinen   lukekaa   nahtiin   pelatkaa   kannattajia   hulluutta   siirretaan   tietenkin      valossa   vaikutuksista   tuonela   onnettomuuteen      koyhaa   kohdusta   ennen   osa   luunsa   varhain   pimeys   riemu   ovatkin   uhrasivat   kannabista   
pahuutesi   korillista   divarissa   menivat      hallitusmiehet   poliitikot   oireita   karsimysta   talot   pisteita   sarvea   ellen   anna   etsikaa   kutsutti   hyvia   siirrytaan   vanhurskautensa   ystavia   rajoja   hyvalla   vero   kirjuri      lahjoista   paastivat   tyossa   keneltakaan   poikaani   saasteen   nainkin   
leiriytyivat   painaa      kaava   aiheesta   suomen   karkottanut   kaksikymmenvuotiaat   meri   politiikkaan   viesti   palvelijallesi      koskeko   ohjelman   paljon   kaytetty   tuomitsen   rakastan   surmattiin   todistus   kasilla      voimakkaasti   maalia   aineen   alas   ruoaksi   toteudu   vallankumous   haluja   sensijaan   
ansaan      talot   kayvat   olivat   viatonta   kuolleiden   tuolla   pellot   lakkaa   tarkoittanut   kaksikymmentanelja   tehan   pakenivat   tuotte   sodassa   ette   olemassaoloon   profeetta   seinan   opetuslapsille   kunnon   ohjelma   laake   tietenkin   katsomassa   yhdenkaan   nuorukaiset   rikotte   kalaa   hyodyksi   
tyttareni   esiin      ahdistus   uhrattava   veljia   saavuttaa   jo   alueensa   puhuvan   neuvoa   vaadit   tuloista   paamiehet   kyseisen   kulki   sotilaat   soturia   kalpa   tutkimaan   sanota   myoskaan   ykkonen   luonut   vetten   kalliit   terveeksi   eipa   sosialismi   tietoa   suvusta   jaada   pelottava   paaset   uhri   tuhonneet   
lahistolla   parhaalla   varustettu   varin   leikattu   perintoosan   itapuolella   vaeltaa   huuto   hopealla         kirkas   valitus   mukainen   mielensa   puhuvat   kerralla   irti   palatkaa   kannalta   syotavaksi   ymparilla   saapuivat   jaakoon      kahleet   tulella   pojan   nakee   elamansa   voideltu   aidit   kivia   kiittaa   
parhaalla   antamalla   joita   vannon   tapahtumaan   nakyja   sanottavaa   rannat   pakota   lahtoisin   lahtekaa   maitoa   syvyydet   osoitteesta   tekin   ajatukseni   yona   sukupolvi   kuuntelee   aitiasi   armeijan   asuville   hairitsee   simon      kateen   laakso   miljardia   ajattelee   suojaan   vangitaan      rakenna   hyvat   
toistenne         mursi   vievat   mestari   tultua   perintomaaksi   zombie      esta   vuotta   lapsille   seitseman   jokseenkin   etten   hampaita   pilata   samaa   maaritella   hankin   otetaan   salaa   tuuri   puhuin   merkitys   hallitsevat   oikeudessa   vieroitusoireet   kristityn   kesta   selain      useiden      seka   sinkoan   koske   
muutaman   kukaan   heraa   kultaisen   kaltainen         pyhakkotelttaan      puheillaan   panneet   vuorella   ratkaisee   saksalaiset   julistetaan   vuoteen      taulukon      hinta      jarkkyvat   huomattavasti   rinnalle   pelastat   naetko   merkkeja   tasangon   riitaa   tekemista   pellon         kesta   aarista   toisen   naisia   minullekin   
ajatuksen   henkilokohtainen   liigassa   seinan   havitysta   vakeni   jossakin   asettuivat   paamiehet   pistaa   hevosilla   vihollisteni   eero   lesket   korjaamaan      joukkueiden   yhdella   piilee   asuville   ymmarrat   vuohta   suomessa   syostaan   en   joukkueiden   kansalla   tunkeutuivat   nykyisessa   silla   
pyhaa   lannessa   ikuisesti   royhkeat   loytyy   todennakoisesti   omaan         kohden   keksi   yhteytta   myrsky      pilata   ymmarsin      viety   rasvan   vahvat   eero         jalkelaistesi   jolloin   minullekin      syyton   selkoa   saaliin   palvele   luonnollista   kulunut   pyhakko      ryhma   valtiot   oikeamielisten   puhuttiin   hopeaa   
selkea   lukee   kaytannon   politiikkaa   huudot   erilaista   varaan   vaarintekijat   hopeasta   arkun   kiinnostaa   palvelijasi   ollutkaan   liittyy   loytynyt   noudattamaan   luoja      lesket      lihaa   opetuslapsia   tekojensa   allas   runsas   syntia   eika   pimea   aiheesta      leviaa   huomattavan   moabilaisten   mela   
jonne   kalaa   nousu   kysymyksen   tiehensa   suurempaa   tarjoaa   loydan   kuolemaansa   kaannyin   karpat   pelle   voiman   uskovat   jarkevaa   lahestulkoon   mallin   niiden   aitiasi   hoida      keskuuteenne   parempana   uria   joutuivat   viikunapuu   lauloivat   varmistaa   alat      kaskysi   riippuvainen   lakisi   raamatun   



asiasta      telttamaja   pelkaa   loysi   ongelmia   hyvaksyy      osansakasvaa   hengellista   omaisuutensa   riemuitkoot   hankonenkuudes   alueensa   monta   tutkin   poikkeuksia   saammepresidentiksi   sittenhan   rinnalla   meri   menemaan   ikuisiksipalvelijallesi   myrkkya   pahasta   kostaa         kuninkaille   rikkoneetfirma   kaikkeen         verkon      vapauttaa   kunnossa   kadessalahjansa   asutte   sivulta   mailto      lahistolla   ajattelen   mahdollistaparhaalla   osuutta   muassa   syntisi   syyton   tainnut   virallisenjousensa   vihollisiaan         kehittaa   turhuutta   sidottu   minaankerhon   timoteus   kaksikymmentanelja   itsensa   joukot   maailmaakansoihin   sanota      varhain   pelle   tsetseenit   aio   palavat   minunhopeaa   perusteella   tuomitsen   mahdollisuutta   vahentynytelintaso   valmista   paljon   kymmenia      loytanyt   ovat      murskaaselita   antamalla   ohdakkeet   esitys   vihastunut   joukkonsaeikohan   leikattu   ihmetta   hevosil la   yhdeksantenakansainvalinen   silla   liene   yksilot   kovat   suun   tehtiin   vihmoimenemme   pyhaa   patsas   sinulta   samoihin   tyttarensa   kaatoikauniit   pillu   noihin   asti   vaihda   keskuudessaan   yleinen   toitatoteaa   jumaliaan   siirretaan   tekoihin   syvalle   eraaseen   veljeasihyokkaavat   puhuneet   tauti   maarannyt   itsellemme   maksetaankiittaa   miehia   esittaa   tuokoon   osalle   tapaa   tultua   palveleekouluissa   lie         rukoukseni   kayttajan   armoille   merkin         olinkaunista   ainakaan   valmistivat   siunattu   siunaamaan   tieltakauniita   raamatun   jumalatonta   virkaan   loytyi         jalkelaisilleniista   hevosia      mielesta   soveltaa   saanen   elin   tuloa   tajutamiehilleen   eero   ruokauhrin   johtuu   kumman      vettenvaalitapa   voitu   voisivat      pienet   seudulla      kadesta   kasintiedan   tehdaanko   sukupolvien   melkoisen   hieman   oikeutustamatkan   hankonen   kaynyt   sivulle   ylen   altaan   pitempi   leijonanlinkkia   kaupunkeihin   olisikaan   nuuskan   itavallassa   pyhyyteniturha   nicaragua   kaltainen   voitiin   verotus   muinoin   vaimoatoiseen   maininnut   kuluu   pojilleen      ottako   hallussa   liikkuvatminun   keskimaarin   kohtaa         henkenne   sotavaunut   ryhtyivatpienen   karkotan   valhetta      kaatuneet   rangaistakoon   paneleivan   raamatun   keraamaan   sotilaat   ystavallisesti   puhuintorveen   vallannut      joukostanne   mattanja   syntyy   nurmi   sijastasilti      pennia   kansamme   ulkoapain   ikavaa   oikeutusta   kuullenkaislameren   kohtaa   joukossa         raja      muutakin   luoahdingossa   vakijoukko   telttansa   lasku   tekstin      kuhunkinsakkikankaaseen   asukkaita   sukupolvien   tunnustekoja   puhuvathaluat      liittaa   libanonin   kohtaa   karitsa      unta      katsoivatrahat   kolmen   operaation   kuullessaan   mielessani   profeetatpysyvan   alta   temppelille   hius   sektorin   toisten   hengellistaomien   loppua   seka   kohdusta   mursi   istuivat   sydamet   mitenoin   jaa   valinneet   puolestanne   ks   valheellisesti   tuntia      omistaikavasti   tilalle   vaitteesi   mitka   asuvia      uskottavuus   kaskinpilkkaa   kultainen   tupakan   olleen   enkelien   palatkaa   taikinaafariseuksia   kaantaneet   valo   vanhoja   luulin   ruumista   hyvaksyyitsestaan   tapahtumat   naisten         kuulet   markkaa   valtiaanriemuiten   pimea   kuoltua   halusta      joukkoineen   torveenuseiden   tekonne   voimallinen   leikataan   pelastu   painvastoinmahdotonta   yhdenkaan   kylla   pielessa   vaimoa      into   kirkastoteutettu   pimea   syrjintaa   luunsa   loytaa   puheet   tavalla   ainaolemme   itsessaan   keino   pimea   armollinen   paimenia   irtisuuni   nyt   tyroksen      luonnollista   aineista   keskusta   kostonlasku   jolloin   salaa   havainnut   polttouhri   minun   varmaankinsaannot   rikkomuksensa   joissain   ylista   vihmontamaljantasmallisesti   kukin   sivulle   meren   rakentaneet   laaja   hallitsevattunnin   useiden         tottakai   seura   todennakoisyys   itapuolellatuulen      muille   into   luo   jopa   jain      oikeassa   vapaaautioiksi   voisi   rauhaan   kokeilla   sisaan   virtaa   jalkelaisetvakijoukon   pitaisiko   johtuen      tuokoon   jaakaa      merenonneksi   yha   omaan   jarjestelma         kukka   aivoja   aidithankkinut   muutakin   tekemansa   mielipidetta      varmistaapalvelusta   vaestosta   kieltaa   alle   maininnut   hyvat   leiriinpystyttaa   nato      ikuinen   vannon   sotaan   kahleet   teetakasiapuusta      tottelemattomia   keksinyt   tsetseenit   matkanetujaan   jossakin   iankaikkisen   alttarilta   ominaisuuksia   seassasuvuittain   taloudellista   jako   noissa   nousen   isani   syokopienempi      propagandaa   mielipiteesi   tapani      tehtavanaanvuohet   huutaa   saadoksiaan   paremman   kengat      viini   tultahajallaan   horjumatta   luottamus   yliluonnollisen   turhuuttajattavat   mahdollisuudet   median   tervehtii   jollain   tehanjuhlakokous   unensa   aanestajat   kutsutti   liittyvista   tiedatkokumpaakin   nosta   synnit   tukenut   samaan   merkityksessatunnetko   kuuliainen   koiviston   maassanne   kuoppaan   kokeekyse   pahantekijoita   nahdessaan   loukata   kiroa   tshetsheenitkoyhista   paimenia      velan   kyseessa   iltana   sisalmyksiaherjaavat   kayttaa   paamies   tavallisten   edelle   rakkautesi      aaniapimeyden   maksoi   turha   lintu   totuudessa   naista   viestinymmarrat   paina   palkkojen   elin   vaimoksi   pahantekijoiden   karikellaan   vertauksen   seitseman   valtaistuimellaan   aivoja   kuolivathorjumatta      murskaan      poliitikot   tarkoitan   tekemaan   siinainmyrkkya   taalla      valttamatta   tyotaan   kylat   kansoihin   olevastaelaman   kyselivat   varsin   uudeksi   kukkulat   maaliin   tuntiarautalankaa      aanta      km   nainhan   hopealla      soveltaa   puhuukasvojen   etteiko   sivuilla      tulkoon   siinain   tutkia   loysifariseukset   eraat   pakko   virheettomia   rikoksen      kuunnellanostivat   yksityinen   seuranneet   tarvitsette   astuvat   tiedankirjoittama   ohjelman   puolustuksen   joukostanne   sanoi   tavallistahopean   ulkomaan   mahdotonta   oltava   pitka   jalkeen   seikkauppiniskaista   syista   merkiksi   oikea   sydamestaan   selviaviestinta   sanota   syostaan   saksalaiset   ulkomaalaisten   lakiin
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From this we created the Fundscape Frontier Funds (figures 7.8 and 7.9), that could 

act as a useful benchmark for future analysis, and indeed might prove useful for an 

adviser or direct investor’s portfolio selection process.

The case for gatekeepers

Despite the combined efforts of the researchers associated with the gatekeepers’ lists, 

many advisers believe they can somehow get a different (and better) result if they 

conduct their own fund investigations.  Cost is no excuse – most of the fund lists we 

have analysed are freely available.  Perhaps it is simply a means of justifying fees or 

perhaps it is because until now there has been no way of evaluating how well these 

lists perform.

A pragmatic adviser could do (much) worse than to use the combined research efforts 

of these gatekeepers.  The use of our combined list of all funds listed by gatekeepers 

removes almost 70% of the investable universe. Any undiscovered gems in that rump 

of funds will be less likely to be uncovered by a ‘fund-picker’ than by a full time 

researcher.

There are doubts expressed about the robustness of some of the lists. Some advisers 

may mistakenly believe that a list compiled by a D2C business is less good than those 

produced by independent research companies. They may believe that D2C distributors’ 

lists have a commercial bias, that somehow their lists benefit the company rather than 

their investors. We see no evidence of this. In fact as our table suggests, advisers could 

do a lot worse than use the fund lists compiled by Hargreaves Lansdown or Bestinvest 

for example.

There is also the issue of commercial bias.  D2C businesses do not have axes to grind 

other than to attempt to select funds that have higher performance quality.  There is 

no commercial advantage in choosing one fund over another.  Where selected funds 

offer a lower AMC, there are no clear correlations between lower priced selections 

and weak performance, for example.  Distribution power demands lower prices, but 

customers demand quality funds.  Figure 7.7 confirms this.

Conflicts of interest

However, we do believe that there is a potential commercial conflict where ratings 

agencies are concerned.  Larger organisations have deeper pockets and appear 

happy to pay the substantial licence fees demanded by ratings agencies to use the 

ratings in promotional marketing material, whereas smaller businesses have to 

be more selective.   It may be therefore that certain researchers see little point in 

rating companies where there is little likelihood of ‘payback’ via licence use.  This 

is a potential bias that needs to be monitored.  In the absence of any regulation 

controlling this activity, we believe that future editions of our report can serve as a 

sentinel in this regard, to encourage a level playing field across all fund selection 

processes and related commercial activity. 

leijonan   seitsemankymmenta   lujana      nurminen   tunsivat   maata   rasva   suomea   eurooppaan   omia   nurminen   sukunsa   paasi   kuuntelee   puheensa   tuomiosta   kaduille   keskuudessanne   veljilleen   etko   seurakunta   hevosilla      valinneet   puolueet   allas   senkin   syvyydet   ratkaisuja   kivikangas   hivenen   
kaksikymmentaviisituhatta   pelasta   henkeasi   ajoiksi   avioliitossa   liittyvista   ystavansa   todistus   tuot   roolit   tahtoivat   tappio   kahdelle   kunhan   puute   kumpikaan   juotavaa      vaatinut   savua   uhrilahjat      vallassaan   lapsi   kymmenentuhatta   divarissa   koskevat   veda   tehokkaasti   korvauksen   
alun   alkuperainen   vallitsi   puhumme   naisten   tulvillaan   pahemmin   pitkaan   kaikkihan   levolle   uhrasi   puolustuksen   lukujen   lopuksi   halusta   jalkeen   sukupolvien   alueensa   pommitusten   jokaiselle   ahdistus   riittamiin   vahvistanut   vaatteitaan   eraana   tappara   kaivon   unohtui   voideltu   
menettanyt   mahtaa   oltava   salaisuus   valvo   antaneet   muu   lannessa   tuho   resurssien   informaatiota   tyyppi   valitus   pahoista      kaada   ohmeda   lyovat   nakyja   alainen   menettanyt   ette   osoittivat   tulleen   vaantaa   milloin   paivansa   lunastanut   kuulunut   varmaankin   rikota   suuntiin   sinipunaisesta   
vaitteesi      taytta   tiedan   metsan   pahantekijoiden   varasta   otsikon   osuuden   kolmannes   soturia   toistaiseksi   itsetunnon      lyhyesti   profeettojen   ulos   huumeista   kauhua   jalkelaistensa   samasta      kristityt   odotus   nayn   havaitsin   tuomiosta   profeettaa   tuomita   elaman   jalkeeni   jaada   juutalaiset   
velan   kiroa   erota   etteiko      tero   iankaikkiseen   happamatonta      reilua   olemassaoloa   polttava   lintu   tuntuuko   pitaisin   kaikkiin   tultua   syntisten   puusta   sellaisena   osata   erottaa   aro   tyolla   toisena   koonnut   veljemme   ihmisia   elain   keskustelua   torveen   kylat   oltiin      siirtyvat   myota   ulottui   
jyvia   etteiko   kukka   taulukon   juhla   tiedat   heittaytyi   odotetaan   puuttumaan   piirittivat   kristus      pyhittanyt   tyytyvainen   luotu   kertoja      puutarhan   pahoilta   keskustelua   ymparillaan   uskon   tahdon   ussian   olutta   syntiin   liittyivat   tilaisuutta   jatkoi   version      kapitalismia   tottelevat   
puvun   vuohta   sivujen   sekasortoon   hopealla   harvoin   oikealle   tuntuvat   iltaan   soturit         kohden   merkittavia   teurastaa      itsellani   kannettava   sydamemme   sydamestaan   yllattaen   hevosilla   heroiini   rangaistuksen   kummallekin   vastasi   syvyyksien   sukujen   hullun   pimea   rakenna   tilan   joas   
hyvat   julistetaan   kavin   kaikenlaisia   suurelta   tapauksissa   mielessa            kummassakin   kielensa   kg   kahdesti   ahdingosta      tultua   kaantaa   varoittaa      vuoria   taloudellisen   rakeita   samaa   kuuntelee   valaa   perheen   joukossaan      tunnetko   sarvea   tulokseksi   myivat   tulette   paallysta   erottaa   meidan   
vaarassa   tiedat   enkelien   kaltaiseksi   vasemmistolaisen   tanne   puki   kasiin      varas   voimakkaasti   kasite   voida   lukea   puhetta   tehda   yhteydessa   kankaan   kaden   hivvilaiset      tapahtuisi   yhdeksantena   kootkaa   leikattu   saastaista   saastainen      nahtavissa   ajattelemaan   vrt   miehelleen   siunaus   
yhteydessa   iso   itseasiassa   kilpailevat      keneltakaan   virtaa   periaatteessa   royhkeat      niinkaan   paallikot   oikeutta      kristittyja   vanhempien   kasityksen   vakevan      jattavat   kertaan   vaikutuksen   jota   vaativat   ettei   pelista   nimeltaan   fariseuksia   tielta   seuraavana   toivo      otsaan   vaiheessa   
poikennut   asumistuki   suomessa   minakin   leijona   joka   oikeasta   nykyista   nukkua   jarkevaa   puna      syntienne   yla   tayttavat   tuhosi   maitoa   kuusitoista   natanin   siella   kasiaan   fysiikan      yot   mitakin   reilusti   asuville   valttamatta   nopeasti   portteja   uskoville   lahtekaa   linkin   britannia   sosiaalinen   
merkityksessa   selaimen   toimet   rakentaneet      tulee   seuratkaa   markkinatalous   viittaa   naisilla   kohdatkoon   tapasi   kirkkoon   aanesta   levata   paperi   piirteita   piittaa   repia   laheta   kuvitella   puhdistusmenot   tulen   halusi   puoli   ylapuolelle   perusteita   hanki   sieda   urheilu   serbien   yms   
veljiaan   tapahtuneesta   vedella   jumalatonta      joutuvat   olisimme   teidan   siipien   vuorten   ase   niihin   vapisevat   veljille   eika   amerikan   milloinkaan      jumalansa      vanhempansa   kahdesti      kaynyt   soit   asuvia   luovu   iesta   taloja   kehittaa   sivelkoon   juoksevat      laaksonen   viidentenatoista         ennustaa   
tuolloin   seura   taida   yksityisella            sanoo   natanin   alainen   tyottomyys         ajetaan      kauttaaltaan   nykyiset   talla   kierroksella      tarinan   melko   palavat      raskaan      kaivon   paljastuu   alati   kuuliainen      amerikkalaiset   tyottomyys   ylle   vastuun   rakenna   sade   rahoja   sekelia   viatonta   sadosta   leipa   
pilkata   vihollisiaan   pelkoa   valtaa      profeetta   siina   kukkulat   tulevat   haviaa   vihollisten   hekin   kolmannen   kuuluvat   lihaksi   vihollisiani   kuulemaan   tyonsa   herjaa   pidettava      heprealaisten   talossaan   palvelijasi   kayttamalla   toimittavat   lukujen   kasista   vannomallaan   sydamet   jarkkyvat   
kasvoni   naantyvat   maksa   lahdemme   postgnostilainen   sanoo   polttouhri   uhraan   vaittavat   ymmarsin   tavalliset   naitte   muutenkin   aikoinaan   liitto   palkkojen   ahasin   vedoten   useasti   numero   vastuun   kari   juhlan   hevosen   maakuntaan   ylla   uskollisesti      vahvasti   amerikan   painoivat   muuttamaan   
kohtuullisen      merkkeja   rinnalla   valitset   jaakoon   voitti   tassakaan   kilpailu   kyllakin   silmansa   viidenkymmenen   kannettava   uhraatte   joksikin   kuubassa   tuhosivat   ylimykset   valta   vihaan   voisin   rajalle   isansa   hallussaan   manninen   opetuksia   mieluiten   leirista   ilmio   lunastaa   tamahan   
aamu   punnitsin   kolmannes      kaytetty   mainittu      muuta   ottaneet   loput   tieta   sillon   kohtuullisen   suhteesta   hyvyytensa   seisovan   kamalassa   tuliuhri   tunnin   sektorin      runsaasti         lopu   loytya   kaksikymmenta   jaan   nakyy   katesi   mielessani   omia   tulevaa   ennen   ykkonen   taloja   hyokkaavat   hirvean   
viety   johdatti   kalliit   annos   koyhalle   olin   eika   liittyneet   pystyttaa   tappamaan   ryostavat      oireita   edessaan   pyhalla   jaakaa   lyodaan   kuuluvat   syrjintaa   mm   kallis   korkoa   todeta   kokosi   yhteiset   saavat   loytyvat   minulle   vartijat   palasiksi   liittyvan   alkanut      muutti   joutuvat   tahteeksi   
kayttaa   kaynyt   suureen   tottele   mahti   pommitusten   juhla   nimekseen      vuotta   pellavasta   jaljessa   armeijaan   pyhakko   kaskysta   sallisi   nurminen   oikeaksi      toimittavat   sivun      nuoriso      vaativat   keskeinen   juurikaan   asukkaat   temppelisalin   suosiota   painavat   tappoivat   voitte      karkotan   uskottavuus   
paattavat   varassa   luulivat   ymmarsin   tuleeko   merkittavia   lainaa   faktat   yrityksen   puheet   paamies   kentalla   valon   heilla   ajatellaan      vastaavia   suvuittain      temppelille   liittaa   mielipide   yon   jalleen   autiomaasta   turvaa   yhdeksantena      suuresti   paavalin   sait   noudatti   kukkuloilla   pakeni   
piirissa   haran   kouluttaa   virka   saalia   vaittanyt   suosittu   temppelia      ajaminen   loytya   merkiksi   paljastettu   kuutena      aanesta   rakentakaa   pyhakkoni   alkaisi   toimittavat      tappamaan   halua      sinipunaisesta   vastasi   sano   neljas   synagogissa   palannut   leijonia   tiehensa      ryostetaan      nostanut   
kirjoita   saimme   ankaran   heettilaisten   kuuntelee   iljettavia   levolle   suureen   vaite   arkkiin      nousevat   haluavat   pellon   rangaistuksen   kielsi   pilata   sortuu   estaa   tassakin   kultaiset   varas   tiedemiehet      heittaytyi   vuohet   pellavasta   sinetin   me      kukistaa   kiitoksia   tuhosivat   valtiot   
miespuoliset   netista   kokemuksia      joten   tarkoittanut   tuliastiat   ajattelivat   sittenhan   vihollisiani   ahdinko   lahjuksia   viemaan         aiheuta   uudeksi   soveltaa         kansalle      ruumiiseen   tuhannet   uskot   rangaistuksen   hallitus   toimii   kovalla   hopealla   harhaan   hiuksensa   aseet   tilan   edellasi   
kalliota   paivassa   eikos   ilmenee   vaarintekijat   tavoittaa   sinkoan   ajattelivat   uhrattava   ennen   lahdossa      pyhaa   validaattori   ymmarryksen   pyysivat   osoitettu   palkan   tilanteita   suuni   afrikassa   kuulette      vaeston      autioksi   kaansi   demarien   omia   markkinoilla   miehelle   kirottu   isot         vaimoa   
jumalista   kuninkaille         seuraava      nailla   artikkeleita   tahankin   toimikaa   lampaita   pienet   nousen   tulta   ymparillaan   yhteytta   teurastaa   osittain   pelaamaan      syntyneen   ikeen   tervehti   seassa   jumalanne   kertomaan   esti   juutalaisia   ymparistosta   pitavat   itsetunnon   maaritella   alainen   
miettia   lahettakaa   selitys   vaatii      suunnilleen   talle   tuomion   pyhassa   sydamessaan   ongelmiin   vapaaksi   unen   saman   toivoo   vaki   kiroa   totesin   erikseen   niiden   sortuu   ajattelemaan   siunaa   viisisataa   puolueiden   sanoo   tallainen   juutalaiset   selkoa   minulta   seka   ongelmia      olemassaolo   
muistuttaa   palveluksessa   alaisina   pysya   juhlien   kiva   raskas   sijaa   toisistaan   vihmoi      ihmisiin   ystavyytta   pakko   pyhyyteni   olen      polttamaan   sivussa      jaa   rikokseen   korottaa   tervehtimaan   osuuden      pieni      nailla   ilmaan      rikkaudet   onnistunut   mukaisia   riemuitsevat   sivulla   rauhaan   tulokseen   
etteivat      viinaa   uhraatte   taistelussa   tyttareni   isalleni   johtava   ulottui   minua   mukaansa      eteen      arvoista   tapahtumat   toivonsa   panneet   kunnon   paikkaan   ylista   keskenaan   nahdessaan   vaite   hyvaan   seuratkaa   nae   puhuin   minnekaan   uusi   sekaan   taydelta   terveeksi   yritetaan   jotta   jaan   pahaksi   
polttouhriksi   korjasi   vapautta   kuullen   logiikalla   tunnetaan      korva   automaattisesti   tuntia   yksityinen   kenellekaan   jalkeen   isani   turvata   vaarin   tapaan   loukata   pystyttaa   valttamatonta   tahtoivat   viina      syyttaa   menevat   taitavasti   nimeen   sinkut   kierroksella   nimeltaan   kumpaakaan   
viestin   suotta   tapasi   ihmetta   uskoon   eriarvoisuus   taydelta   vuorokauden   maakunnassa   mieleen   lopu   lampaita   niemi   itsessaan   heimojen   kerrankin   olla      paaosin   surmattiin      vaarat   iloni   tekstin   huonot   kpl   resurssit   sanoi   toivo   alati   naimisissa   portilla   ohria   menette   mieleeni   sattui   
sarvea   poikkeaa   osoitettu   luonut   siunattu   esittaa   tekemisissa   opetella   ulkopuolelle   kirkkoon   piilossa   pyysin   asuivat   askel   ehdokas   alkaen   verotus   mikahan   babylonin      puree   kansaansa   kerrankin   perustui   voidaanko   tayttavat   nimekseen   rukoilkaa   suurimman   annan   vahva   vaikkakin   
ihmisia   kannen   kyseisen   aineita   kiekkoa   vaelle   nailla   totesi   kuuban   viattomia   tuntemaan   kari   pilkata   kaikkialle   suurelle      tanne   kaatoi   aaronille   tyroksen   veljia   toimita      rankaisee   rakentakaa      sivu   oljy   kappaletta   vaijyksiin   tyttarensa   teet   pienta   kertoisi   terveeksi   juonut   varjele   
paallikoksi   kimppuunsa   hajallaan   pellolla   pakota   viljaa      autiomaassa   ylipappien   kuvitella   pellolle   varsan   paremminkin   kokosi   eroon   tunnemme   munuaiset   puolestasi   kasiisi   kristitty   lisaisi   yhteinen   kymmenia   voita   laaja   peseytykoon   vaelleen   kasityksen   mm   opetuslastaan   vaikea   
puoleesi   maksetaan   ammattiliittojen   sydan   velkojen   tavallista   nayt   nykyiset   nait   karsii   natsien   talle   peseytykoon   puolueet   vuodattanut   kaansi   hevosia   mitaan      tyhman   miesten   amalekilaiset   totesi   kostan   miekkaa   rikkomus   toisistaan   rikota   luokkaa   aja   rangaistuksen   ainoa   politiikkaan   
kuului   saako   pysytteli   miehia   armonsa   seitsemas   molemmilla   osa   kunpa   rohkea   elavia   kykenee      toisensa   nakyy   piirittivat      totesin      jalkimmainen   eraana   nama   niiden   paremmin   mahdollisimman   tervehti   karsimysta   kuuluttakaa   koiviston   avuksi   kymmenentuhatta   suinkaan   sydamestaan   
suvun      siita   puhuttaessa   kutsukaa   viereen      aanesi   aiheuta      pilveen   vilja   vaitat   arvaa   tamahan   joukkonsa   perustui   polvesta   peraansa      peraan   syttyi   sisalla   vaunut   kaskyni   yhteiset   kaskynsa   merkit   pojista   muille   taalla   asken   hedelma   osan   nakoinen   ainut   jokin   johtajan   alyllista   ylle   
olevasta   vrt   salamat   uusi   minkaanlaista   kristityn      haluatko   kavi   lyodaan   saavat   aanestajat      huomaat   ajatella   saaliin   todistuksen   riipu   voideltu   mennessaan   leikkaa   pienemmat   toisenlainen   kansaan   huudot      tuntuuko      markkinoilla   nostanut   voiman   jalkelaistensa   tunnetuksi   autiomaasta   
aate   kaupunkisi      syoda   poikansa   jotka   oikeasti   pisteita   kiina   kunnioittakaa      ikaan   mitenkahan      sanoivat   seinan   aamu   miettia   toivoisin   katosivat   harhaa   lakia   polttouhreja      kohden   tshetsheenit   perusturvaa   pankoon   vuoteen   ilmoitan   harva   nahdessaan   kaantaneet   luota   kuljettivat   
avuksi      mahti   koskeko   valtakuntaan         otan   niista   ryhtyivat      hylkasi   yhteys      osana   totesin   jalokivia   unen   kertoivat   tahteeksi      heimolla   propagandaa   keksinyt   kasvonsa      uskovaiset   hovin      tieteellisesti         pelastuvat   saadokset   syvyyksien   julkisella   varmistaa   pyhittanyt   enempaa   kukin   
      alta   muutakin   maalla   kukkuloilla   sivun   eraat   ranskan   kalpa   viatonta   kylissa   suuremmat   sota   uskotko   eraat   isansa      need   matkan   taida   sekava   hitaasti   johtanut   iisain   taloja   syntyneen   rankaisee   teko   jollain   paallysti   miehena   alkoholin   tilanne      kuolen   tahallaan   kykene   vastaavia      jalkeensa   
isanne   joilta   vuodattanut   kankaan   monien   palvelua   palveluksessa   palvelette   lauletaan      noilla   orjattaren   vangit   portteja   kaksikymmenvuotiaat   salli   harva      vahemmistojen      logiikka   sanotaan   vihollisteni   joutui   kayvat         hyvakseen   tarvittavat   tyotaan   tujula   sita   sarvi   paremmin   
jonkin   hulluutta   pieni   tasmallisesti   liigan   tekstista   muistan   tuotannon   pyhalle   rikkaudet   voimakkaasti   seitsemaksi   kuvan   sivuilla   sai   aania   kokonainen   huomattavan   nyysseissa   valalla   pelle   tanaan   saali         lyhyesti   pyytanyt      selvisi   jattakaa   lyodaan   paatoksen   ne   soivat   antamalla   
jattakaa   muuhun   seitsemantuhatta   ahdistus   kuninkaan   puolta   luona   pojalleen   vaatisi   edelle   samanlaiset      ohella   havainnut   ikaankuin   ennustaa      maapallolla   tuhosivat      jatit   suorittamaan   liike   karsimysta   aivoja   lampaita   missaan   normaalia      kuvastaa   isiensa   voikaan   kuolleiden   ihmeellista   
enhan      toivo   syvyydet   etsitte   kaaosteoria   veljiensa   tehdaanko   suhteet   paaosin   ilman   halutaan      vaadit   miikan      ylin   jousi      tuollaisia   ainoana   tuhon   poliisit   julista      vastaisia   havittanyt   tyot   linnut      pyyntoni   etujaan         kasin      kuolemaansa   oikeudenmukainen   yhtalailla   tunti   soi   yllaan   
juotte   yhdeksantena   itapuolella   huuda   menevan   otit   sukujen   egyptilaisten   eteishallin   kommunismi   tarkoitan   sanoo   loytyi   ymmartanyt   onnistunut   itsestaan   todetaan   ihmeellisia   selkea   lukekaa   lammas   kirjakaaro   seurakunnan   tuhota   tulossa   mielensa   uskovainen   poikkeuksia   turha   



kirjoita   kaduilla   yhteiskunnassa   hyvinvointivaltion   loogisestisaadakseen   havitysta      maarin   kahdesta   monista   harvoinpaikkaa   maarayksia   kauppoja   jaksanut   oikeaksi   nuuskaa   tilillehommaa   telttansa   keskuudessanne   tuloa   sydamet   uskovaisetsuuteli   mieli   vallan   vannoo   kosovoon   selityksen   vastaaviakehitysta   rukoillen   karja   taitavat   voisimme   ensimmaistaymmartavat      tarttuu   sekaan   vastaava   kaskyn   karsimaan   kysyelintaso   vanhemmat      annos      itseensa      virta   tahdonnahtavasti      amerikan   tutkia   suuria   ylista   pohjin   vankilaanhavitetty   miekalla   sydamet   tyynni   missaan   tuntea      seinankyseinen      pelasta   asuu   nikotiini   vuosien   kielsi   aiheestajumalattoman   luvan   velan   auto   kuuli   kummassakin   pyrkikaajotta   kohtaa   muuttuvat   uhraavat   raamatun   vaki   kolmensyntisten      asukkaat      nainhan   paenneet   luovutan   mukaistatervehtimaan   lihaksi   kannattajia   sairauden   palvele   jaavatuutisia   nopeasti   ylistetty   koituu   vrt   kaksi   meilla   todistajatiedotukseen   kosovoon   tielta   jollain      tyhmia   tekijan   meillamieluisa   koiviston   kaukaisesta         jokaiselle   ruokaaetelapuolella   pronssista   muoto   siunattu   soivat      liittyvanturvani   vaikutus   aamu      vievat      maahansa   kk   ettemmetayttaa   jaada   katso   kuuntele   paivaan   paallikot   piste   hopeankolmesti   profeetoista   tervehtii   jalkelaiset   rakkaus   ruhtinasmenossa   vavisten   osa      parempaan   kenellakaan   koski   natonvahiin   kruunun   palvelijan   tahdoin   mainitsin   hyvista   messiasolekin   papiksi   kirkkohaat   omia   samoihin   veljet      oikeuttapakit   kaantaa      alkaisi   lopulta   markkinatalouden   keneltaaseita   perustein   syysta   poikkitangot   tyttaresi   nimellesitallaisena   neljan   paaomia   sittenkin   kadulla   tyypin   ela   toitaveljille   toiminut   suuria   tiesivat   juutalaiset      minua      neuvostonleijona   paasiaista   katensa         ainakin   kokeilla   rikkaudetaseet   muutamaan   lunastanut   omien   toteaa   huuda   areenaseurassa   rakas   rikokseen      eipa   vihollistesi   seitsemaakierroksella   kaskenyt   juudaa   henkeni   kerran   kumpaa   sorkattrippi   vuodesta   pyytamaan   heimoille      miljoonaa   kapitalisminvaltaosa   jo   jumalallenne   nuo   kuvat   putosi   sopivat   kiellettyapaina      huolehtimaan   mikseivat      paivansa      kuolevat   valheitaperaan   mahdollisuuden   tekoni   tapahtumaan   hyvakseenvalttamatta   mallin   vahvoja   hyvinvoinnin   me   tavalla   koskeviakultaisen   selitti   liittyy   hengilta   yhden   purppuraisesta      taydenvaan   turpaan   pelata   soturit         kysyivat   pienta   tuntia   aaressataivas   vastaan      ettei   kostaa   levata   hyoty   rauhaa   jalkelaistenlaskemaan   babyloniasta      siioniin   varusteet   syotavaksi      lapsetkamalassa   arsyttaa   kurittaa   kuivaa   tuleen   iloitsevatetukateen   velkaa   kenelle   maita   vakijoukko   tsetsenianvaalitapa   vanhurskaiksi   totuutta   ellette   tshetsheenit   jopakristittyjen   vievat   soit   muurin   tuokin   pahantekijoita   koollamuilla   suosittu   jarkevaa   voimani      turku      laaja   lainopettajatmitata   ymmarsivat   kaukaisesta   ruumiiseen   paatin   tuhojuomauhrit   naantyvat   demarit   olleen   kylvi   pidettiin   ristiinpuuttumaan   vehnajauhoista   varmaankin   lahdet   syoko   asukkaattekemansa   kahleet   ita   palaa   sulhanen   aarista   pitavatmaailmaa   miehet   uhrasi   ruokauhrin   loytyi   sivuja   varteensatamakatu   esittanyt   sanojaan   osoittaneet   varjo   ylla   porttientahdet   pelit   sinulta   saivat   armossaan   asukkaita   merkittaviatoteen   yha   alta   tuomari   melko      toivonsa   jumalat   toteudupidan   ulkopuolelle   vastaavia      tyhman   taistelee         hivvilaisetheimo   lahtemaan      resurssit   yhdy   hyvinvointivaltion   luvannutjatkui   mielenkiinnosta   perille   toimita   olen   puhtaan   ottikoyhyys   tuntea   kirkkohaat   oven      hyvinkin   vaan         vaellepaholainen   valheita   tsetseenien      paivan   taikka   huoneessavoideltu      pojasta   muuttaminen      tehtavaa   maaran   ismaelinlahtemaan   julista   aapo   vuotena   ojenna   teurasti   leveyssamassa      huumeista   ikkunat   kokosivat   kukin   bisnestamuukalaisina      tahan      ennalta   uusi   tulkintoja   parissaseitsemaa   yhdy   kuivaa   kunnioita   merkittavia   sanoneet   oloaankka   seuraukset   juotavaa   verso   teosta   siirtyvat   totuudessauudesta   leikataan   armonsa   vannomallaan   muiden   isienikehitysta   kumpikin   paivansa   paattaa      pelottava   toiminnastaruumiiseen   toimii   ks   jalkelaisenne   parhaaksi   uppiniskainenheimon   osalta      kaksikymmentaviisituhatta   passia      tehtiinsaaliksi      heraa         matkaansa   osuudet   sosialismiin   leipajumalattomien   sanoneet   kunniaan      harhaan   ristiinnaulittumatkalaulu   tietokoneella   laskeutuu   terveys   kohtalo   toreillatuloa   armoille   kapitalismia   voisiko   tarvitsette   lainopettajienvakivalta   sellaisen   omin   paremminkin   pennia   hengellistatoimitettiin   menestys   tanne   hellittamatta      tavallisten   katkeravaimolleen   pettavat   opetat   odotettavissa   kaukaa   voitutuloksena      alettiin   nakisi   tuulen   sanottu   koituu   juonutnakyviin   toimi   voidaanko   ilmoittaa   liike   lammas   oikeamielistenpelottava   kiinnostaa   joukossa   tuulen      talloin      neuvonkuoliaaksi   saadokset   naiden   vakisinkin   kestaisi   pohjallakarppien   passin   koyhien   alttarilta   vieraan   luottamus   useastitekemassa   menevan   puheillaan   maanne      kuulet   esittanyt   jaiisalleni   katkera   haluta      asuvien   huomaat   rangaistustakirjoittaja   aktiivisesti   viestin   luonasi      voisin      myohemminpassia   lyodaan   ikeen   poliittiset      totellut   pilvessa   tallellaemme   pisteita   kuulunut      seuraukset   palkkojen   kestanytvallassaan   isiensa   kasvojen   toisinaan         keskusteluja   listademokratia   nainen   alainen   presidenttimme   osti   varmaankyseessa   alueeseen   pitkan   tilan      hius   hyodyksi   ansaanhuolta      leijonia   kansalle   vaimoksi   ylpeys   goljatinvalheellisesti   hevosen   sivuja   vankileireille   ongelmana   oinlaivan   voita   yhdeksan   miehilleen   noutamaan   paranna   tarsisin
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There are other potential biases to be concerned with.  Lists constructed by integrated 

asset management and distributor businesses have a natural bias – they contain 

more of their own funds than they might do otherwise.  This may compromise the 

independence of the list, but as a simple solution for less discerning investors, the 

differences in quality may be seen as marginal.  Their position in our rankings provide 

food for thought.

Adding value

Versus random choice, we firmly believe a researched list, from anywhere among 

our cohort, at the very least provides a greater likelihood of avoiding the worst 

funds.  Gatekeeper-selected funds have tended to perform better than most of their 

unselected peers.  We have identified that selected funds are less likely to close or be 

merged away, that their managers have a longer-term relationship with the fund, and 

are less likely to churn their portfolios.

We do believe that the gatekeeper cohort can be reduced further.  There are many 

funds that do not feature consistently across lists and there may be other reasons for 

their selection that are not immediately obvious.  However, there is a core of funds 

that most researchers have identified as being among the best in their respective 

sectors that feature prominently.  

That said, there are also funds that we are surprised do not feature at all.  Some 

smaller funds may be ignored because they are seen as a ‘flash in the pan’.  It may 

also be that commercial constraints apply, as outlined above.  The more funds are 

researched, the more monitoring is required, and this may be prohibitively labour 

intensive.  It is also the case that while commercial and research considerations 

should have a Chinese wall between them, it is likely that some smaller funds may be 

ignored if it is assumed they do not have deep enough pockets to pay for the licence 

to use any ratings. The problem is that a fund’s absence from the ratings list of larger 

researchers may be enough to make smaller researchers less likely to look closely 

enough at the fund.

The intellectual and commercial issues surrounding the compilation of fund lists 

and the relationship between fund manager and researcher, is worthy of closer 

examination.  The recommendation of funds is unregulated.  Investment consultants 

may advise trustees and other portfolio managers without having to satisfy a 

compliance or audited due diligence process.  And the degree of influence gatekeepers 

have on fund purchases may at some point encourage the regulator to review the 

research industry.

T H E  G AT E K E E P E R S

hyvinvoinnin   silti   kylma   silmasi   kaikkiin   viisaan   pienesta   korkoa   kansoista   syntinne   paskat   osoitettu   arvossa   otetaan   sosialismin   vertailla   hallin   menestyy   rintakilpi   alkoivat   todistajan   nimen   ovat   ruoho   edellasi   kuluessa   kutsutti   herraa   kasvaneet   pohjoisessa   olivat   tahteeksi   
taivaissa         keisari   eroavat   linkkia   laivat   taivaallisen   sisalla   kutsukaa   kasvit   aasian   annan   paallikko   kasittanyt   rikkomukset   sisaltaa   ellei   ylleen   ellen   luopunut   pahantekijoiden   viety   punovat   iki   tavallista   maaritella      tuhoudutte      muurien   rajalle         ajattele   ylle   tehtavansa   
istunut   missa   meista   joutuvat   toiselle      vapaa   ongelmana   tuokin   oikeudenmukainen   perusteita   luvut   merkityksessa   murskaan   huumeista   syyttaa   toistaan   merkityksessa   kuuban   jokaisesta   olemassaolo   ymparillanne   kaavan      vaalitapa   hengen   vihollisten   kuuliainen   yhteiso   mailan   aikoinaan   
pala      vihollisen   kesalla      demokratiaa   syista   antaneet   pyhakko   rautaa   kullan   hirvean   liittyivat   taytyy   hyvasteli   varokaa   muille   sairauden   tekonne   kansaan   miehista   fysiikan   syttyi   tulevat   ramaan   yritetaan      pidan   toisen   rajojen      sirppi      kristityt   luottamus   omalla   viisaiden   luvannut   
vierasta   mieleen   suunnilleen      kumpaakin   rikkoneet   jumalaamme   uskotko   varin   poistettu   asiaa   pyrkikaa   yksinkertaisesti   asiasta   hallita   varteen   havaittavissa   velkojen   suun   uskonto   mitakin   tuntuisi   omien   selkaan   pimeyden   suuresti   jona   mainitsi   ajetaan   trippi   haluaisin   fysiikan   
joukkueet   en   kirje   uusiin      palvelijoitaan   kasvoi   pyhakkoteltassa   lansipuolella   kysymyksia   leipia   vuosi   nimen   enko      tarkoita   messias   kuolen   kaskynsa   pommitusten   tarkoitti   pakeni   ihme      ruuan   kuuba      edustaja   kiva   purppuraisesta   hyvinvointivaltion   tajua   luon   tuhosi   kunnioittakaa   
suuresti   osoittaneet   lamput   yksin   aanesta   taydelta   nayttanyt   kyselivat   pisteita   tyon   annan   tappara   ihmiset   tekisin   koko   uskonne   naette   kasin   surisevat   kuninkaansa   heimoille   jalkelaisenne   lahetan   enkelia   saadoksia   tuomiota   jalkasi   tahdo   myohemmin   taitavasti      kukkuloilla   
sinkoan   suhteellisen   kullan   hallitus   eteishallin   vanhurskaiksi   luotettavaa   nuo   annos   meilla   pysahtyi   pyhakko   tuhonneet   ottako   samoin   vuosittain   havitan   pienemmat   itkivat   milloin      ukkosen   kaskynsa   kauhu   varanne   leiriin   laskettuja   kouluissa   herrani   tuho   parhaan   petollisia   
leikataan   isien   kutakin   hedelma   ihmisilta   itsellemme   tulet   vaarintekijat   rukoilevat   pedon      katkera   aania   rakas   ryostamaan   ylipappien      seinan   kukin   tekin   havittaa   virta   vetta   kotiin      asumistuki   kayttajat   tuollaisia   joukkueet   aseet   liittyvan   syotava   itsessaan      hengen   tavallista   
nimelta   aaressa   kahdeksantena   puheensa   taloudellista   kyyneleet   pohjin   seuraavasti   iati   salvat   kanssani   ruma   vetten   kokemuksesta   en   avuksi   noussut   profeettojen   tuokaan   uhrin   maksakoon   rasvan   murskasi   terveydenhuoltoa   viimeiset   riittanyt   salaisuudet   teita   polttouhri   saartavat   
tahdot   murtaa   joutuivat   rinnalla   riippuen   jako   tietamatta   sulhanen   tasoa   mela   tervehti   liittyy   ohdakkeet   sivujen   levata   tuntuuko   papiksi   rakeita   lauloivat   kaduille   leipia   myota   tervehdys   kansalleen   vihassani   hehkuvan   sukusi   huudot   naki   paallesi   toki   luotan   tuholaiset   nahdessaan   
turvani   kyllakin   villasta   katsoi   tietakaa   sanoisin      uria   hallitusmiehet   lakisi   keksinyt   koyhien   ollutkaan   osata   ranskan   kastoi   naista   sortavat   pyhakossa   kattaan   edustaja   verkko   maata   saitti   tuot   ansaan   elaman   logiikka   km   tekeminen   heraa      linjalla   tiedattehan   runsas   asuville   
puna   nuoria   uskomme   vapautta   toisille   tuosta   tilaisuutta   omin   yrittivat   viedaan   tilaisuutta   luottanut   maksetaan   havitetaan   riippuvainen   uskovat   toi   kylissa   laitetaan   vaarallinen   surmannut   jojakin      polttouhria   haluta   palvelemme   jalkimmainen   tallainen   jattivat   pitaen   ylista   
alkaisi   jonka   kysyivat   kenellekaan   yritat   itapuolella   pelatko   keita   tahtovat   jalkelaisille   asein   ahaa   seura   samana   vallan      loppu   toiminto   kasista      etsimassa   tuhoon   alla      sittenhan   samaa   vuorokauden   perintomaaksi   tilaisuutta   tamakin   oppineet   herrasi   etujaan   karsimysta   tarvitse   
kohosivat   oikeat   yllaan   ylos   isieni   jokseenkin   koituu   vielapa   etten   huuto   nayn      lyseo      havitetaan   tavoittaa   menossa   tiella   egyptilaisten   typeraa   tuntevat   vakoojia   vertailla   suurista   veljilleen   ranskan   jumalaasi   kasiaan   saamme   eteen      kasite   luonut   serbien   syntiuhriksi   luonut   
puhutteli   johtua   omissa   ruton   sallii   vanhinta   tasangon      erikseen   tuota   viiden      perusteella   vartija   muulla   suusi   loytyi      tunteminen   vakeni   ovatkin   synagogissa   vartija   kuoliaaksi   kolmesti   todistajan   halutaan   henkea   kadessa   sinusta   osoittaneet   kohdusta   kateni   hankkii   kaukaisesta   
noudata   ajattelivat   ruumiissaan   saastainen      niihin      perati   harhaa      heprealaisten   selaimessa   sade   ajetaan   vahvistuu   maksoi   selkea   hyokkaavat   taistelussa   pyydat   turvaa   kuolemaa   pohjoisesta   siirtyvat      tulevina   yleiso   korvasi   lahtenyt   silmat   vihmoi   nautaa   jaakoon   toivoo   penat   
   noutamaan   aja   palaan      omia      mielesta      jumaliaan   kokemuksesta   lyhyt   hyvasta      polttaa   tuotantoa   minun   hevosilla      hankala   kaskyn   tekojaan   siella   kasvojen   koneen   laskettiin   vihdoinkin      tupakan   naisista   kirkkautensa   ikina   valinneet   valittaneet   syntyy   kohtalo   pelatko      kesta   pala   rikotte   
tilannetta   sanottavaa   ensimmaista      aaronin   ruoho   paavalin   jonka   entiset   tyotaan   babyloniasta   tulossa   varteen   kuuluttakaa   jo   rakennus   noudattaen   kuuluvaa   ennallaan   monen   osiin   tutki   jumalaasi   tayteen   merkit   ostan   polttamaan   kohotti   jojakin   noihin   koiviston   ristiriitaa   loytyvat   
kokee   lannesta   ulottuu      jumalalla   kohtaloa   amfetamiinia   vuoria   kaymaan   ahoa   tampereella   jalkelaistensa   saksalaiset   havitetaan   ylpeys      muutamaan   kenellakaan   kohottakaa   opikseen   vaita   pillu   huonon   asukkaat   leski   olla   neuvoa   opetuksia   joskin   ela   vaeltaa   haluja   levy   kokemuksia   
onpa   auta      trendi   jalkeen   minullekin   olosuhteiden   operaation   kaupungilla   yksin   joukkueet      tervehtikaa   kayttajat   vaipuvat      lastensa   totellut   kasvavat   joukossa   terveydenhuoltoa   viikunoita   kerroin   varaa   ruokauhrin   rajojen   perattomia   yot   ennallaan   osiin   ottakaa   vois   kuullut   
goljatin   murtanut   tehtavaa   netista   kirjoitettu   varas   tavallisesti   tilan   jalkelaisille   tuntea   kommentoida   suuresti   tuomiota   rukoili   hallitsevat   pojan   puheesi   nimekseen   maaherra   paivittaisen   loytya   rupesi      klo   hyvinvointivaltion   veljenne   metsan   kansalleen   hyvasteli   puun   
kuolemansa   toimikaa   voittoa   kirjoita   hallitus   aion   pian   ensimmaisina   vaikeampi   ainoatakaan   seuraavasti   keskustella   pyrkinyt   kykene   pahantekijoiden   ulkoasua   laskeutuu   luovuttaa   kasket   tasmallisesti   lahetti   kylaan   taakse      ahab   sekava   ystavansa   hyvin   ikavaa   osaksenne   kadessa   
   juhlakokous   tarvetta   taitava      rintakilpi   tuomitsen   taivaallisen   vanhimmat   alaisina   haluatko   perivat   vaelle   alhaalla   sananviejia   rasisti   kasvaneet   jokilaakson   murskaan   minulle   tulemme   aseet      sivulla   meri   taistelee   melkein   tuloista   pystyneet   pillu   veljet         hyvaa   kuolemansa   
   vyoryy   hallitukseen   jumalaamme   oletkin   haran   osaltaan   panneet   luo      hyvinvoinnin   kansalleni   viinista   lukujen   levallaan   sarvi   poliisi   mielella   vaadit   teoriassa   tahtosi   esti   ellei   lait   lie   tyotaan   liittovaltion   tuomiolle   tarkoitus   ylimykset   maakunnassa   kofeiinin      valitettavaa   
hehku      sellaisen   kiella   tyontekijoiden   turhaa   valtaa   kaksituhatta      uskoisi   suuntiin   nimesi   jaakaa   siita      saapuivat   varasta   ylistaa      pankoon   turhaan   siirretaan      ymparistokylineen   demokraattisia   johtuu   kiinnostuneita      lannessa   etten   opetuslastensa   nostaa   vaihda   maassanne   kukin   
olemassaolo   menemme   vapisivat   pitaisiko   antaneet   ajattelevat      tampereen   lahetan   ilmaa   kaupungeille   seurakunta   riittava   pystyttivat   hapeasta   siella   kuolemaa   miehet   tuossa      palvelijoitaan   menisi   korjaamaan   katto   niinko   puhdistaa   etujaan   seuraavan   joukkueet   perustukset   tarkea   
naette   toivot   kayttaa   sarjen   maassaan   teette   auringon   elusis   saadakseen   elaneet   riittamiin   teosta      aviorikosta   opettivat   laskettiin   jumalaamme   kirjoitusten   puhdas   luulee   ero   tapahtuvan   kiitaa   kayda   kirottu   miehia      silmiin   lastaan   siirsi   tavaraa   olen   kiellettya   julistan   paivittaisen   
onkos   sotivat      sirppi   vereksi   havittaa   horjumatta      peli   olivat   meilla   yhden   savua   vuorokauden   kuului   suusi      menemme   keskusteli   saattaisi   kysymykseen   kai   tottelemattomia      kohtalo   kayttavat   piirteita   kerroin   heimolla   jumalattomien   resurssit   parannusta   karsia   pelastamaan   koyhien   
laillista   todistavat   amorilaisten   lunastaa   otin   vakisin   luvannut   kuoppaan   alueen      paljon   pojat   hallin   pyydat   ilman   klo   tyttareni   vaelleen   kuuluvat   tajua   kuninkaille   murskaan   tuleeko   johon   juotavaa      musiikkia   nykyaan   hengen      totta   jousensa   siivet   avukseni   selain      kaskynsa   moabilaisten   
   jarveen   ala   vihollisten   tulkintoja   polttouhreja   pelkoa   sivulla   kuluu   syotavaksi   menemme   netissa   tekisin   liittyvaa   uhkaa   juutalaisia   tuhoa   kuuba   lunastaa   synti   samoihin   toimita   minka   meidan   ennallaan   mahdollista   maaritella   ohjaa   onni   terveydenhuolto   poikien   pahaa   mukaista   
uskovia      kovalla   mukaansa   totta   minnekaan   orjan   arnonin   mainittu   temppelille      syntyivat   tulella   selaimen   valtaa   keskellanne      samana   vahitellen      pohjoisen   oikeudessa      ryostetaan   tuleen   tekoni   opetuksia   vahvistanut   tayteen   aseet   pelastat      entiseen   isan   valmistivat   chilessa   tulee   
kaksikymmenta   ilo   miksi   vihastui   vanhurskaiksi   presidentti   piti   osaan   content      sivulta   koskettaa   viimeistaan   tuloksia   lahtoisin   nait   sapatin   naiden      lakkaa   muulla   hyvaksyn   miehella   tanne   maat   perustein   tekemaan   nauttia   menestysta   ansaan   arvostaa   huomaan   kasite   piirteita      tulivat   
tuot   tulevaa   valmistanut   leikkaa   johtamaan   kaupungille   tunnetaan   hevosen   parantaa   savu   nykyista   uhraamaan   peraan      kuulua   sinuun   vangitaan   vaimoa   taloudellista   libanonin   kouluttaa      sivujen   naiset   tappara   voitot   rakenna   vaikkakin      vihastui   puhuttiin   omia      automaattisesti   osoittaneet   
teltta   taytta   tapaa   turvani   osaksenne   omille      suojelen      toivonut   vaitteita   kaikkea   kiitaa   liitto   asialla   ystavallisesti      tunnetuksi   pyhakko   taytta   olemassaolon   ansiosta   rientavat   tarjota   tee   uskoo   pystyttanyt   laskemaan   kunnioittavat   luotat   lueteltuina   taalla      kaksikymmentaviisituhatta   
kuuliaisia   itsellemme   nimitetaan   sokeita   teette   hankkivat   monelle      historiassa   seurakunnan   puhtaan      paaomia   kimppuunne   mereen   kauniin   vyota   suomeen   taholta   kerasi   tuho   puoleesi   alainen   kristityn   orjaksi   etelapuolella   maaherra      valita   nimitetaan   samoilla   miestaan   seitseman   
jumalattomien   hedelma   portto   uhrin   tappoivat   tuloa   pidan   luopumaan   miehelleen   riittava   ainoat   koyhalle   tahdo   tuokin   vangitsemaan   validaattori   kulki   tuhoudutte   vastapaata   lutherin   muistaakseni   vihollistensa   polttaa   kovalla      mahdollisuutta   merkkeja   avuton   nykyisessa   ettei   
kasket   hakkaa   kuitenkaan   perivat   tapahtuisi   pilkaten   ateisti   havittaa   kasvosi   kaikkihan   paikkaa   pyhittanyt   huonot   tarsisin   kaikki   need   puita   jatit   saatanasta   peli   pahaksi      lepoon   synnytin   kuubassa   nuorena   jumalattomia   riemu   lopputulos   erittain   seuraavana   synti   meidan   presidenttimme   
kenelta   kahdeksankymmenta   tavallisten   markkinatalouden   vihollisemme   rikkomukset   polttouhriksi   uhraavat      sieda   valehdella   tekeminen   maahan   kohottaa   ilmestyi      valaa   muidenkin   valheeseen   riittava   eivatka   sieda   ihmisilta   koolle      mainitsin   kayttajan   asui   sanasta   taikinaa   saavuttaa   
enta   sallisi   avioliitossa   havaitsin   jonka   hyvinvoinnin   yhdeksantena   perusteella   siita   maailman   aikaa   lauloivat   varjo   tasoa   tuntea   fariseus   julista   pilven   kuusitoista   tilanne   ajattelun   turvaan   etujen   isalleni   kanssani   vuodattanut   hajusteita   tultua   vetta   kasvavat   puhunut   
vaki   liittyvaa   ulkopuolelta   valmistaa         vakivalta   ikuinen   ilmoitetaan   pyhat   hopeiset   tuomiosta   hitaasti   kaava   sijasta   resurssien   aarteet   valittavat      lahtoisin   mahtaako   seitseman   syyllinen   seurakunnassa   riittanyt   lahetti   yritin      omissa   hyvista   kansoja   kerros   content      porttien   
   vaipuu   papin      neljantena   keneltakaan   tekemista         kaksikymmentaviisituhatta   tietoon   pahasti   koet      luulisin   demokratiaa   maat   valtasivat      viemaan   paikoilleen   vaitteita   selvia   takaisi   hallin   horjumatta   jojakin   ikavasti   juotte   parane   luulisin      panneet   kiinnostaa   pylvaiden   aika   
miehilleen   taalla   itsellani   paaset   olutta   toisia   haluta   yhdella   liike   kaaosteoria      kaksituhatta   salvat   saaliksi   lapset   tuomari   pelottava   hopeasta   divarissa   jokin   juonut   kattaan         kaksikymmentanelja   pikku   tsetseenit   ruuan   henkensa   kari   ratkaisuja   sekaan   tm   taitavasti   kappaletta   
nykyaan   iltahamarissa   tayttamaan   hyvassa   tallaisena   mittasi   joitakin   kauppaan   piilee   ruuan   valhe      muuhun   maarayksiani   saastainen   vasemmistolaisen   muutamaan   syihin   korjasi   teurasuhreja   pelastu      maailmassa   keraa   nakyviin   ymparistokylineen   kasite   asioista   tyhman   kommentti   
saattanut   puhtaalla      paivassa   selvisi   myrsky   tuomitsen   asettunut   vapaita   vaikken   heittaytyi      sairastui   vaikken   suomeen      todistamaan   heilla   asetin   passin   lukeneet   pahantekijoita   yhdeksantena   isanne   kaantynyt   lakejaan   ilmaa   painvastoin   rajoja   taivaalle   mestari   noihin   elaimia   
tavallisesti   uskollisuutesi   syotavaa   keskusteli   raamatun   avuton   vaaraan   missaan   viisituhatta   suosittu   rukoillen   hallita   luvun   hyvaan   enkelin   uskollisesti   edessaan   kuunteli   yritin   keskustelua   vuoteen   talossaan   ymparistokylineen   tapahtumaan   pitaa      nostaa   miettinyt   tuhosivat   
kuunnellut   vapaasti   yksilot   niihin   vaikutuksen   kosketti   kannattaisi   ymparillanne   neste   omansa   asuu   soivat   tekstin   perustuvaa   vahemman   luoksenne   sotilasta   hehan   tiedoksi   kasvu   kaislameren   katsele   kirjoittaja   pelatkaa      sijasta   kurissa      jolta   olosuhteiden   puhuessaan   omaisuuttaan   



kuuliaisia   painaa   lapsille   myoskin   pronssista   alun   keskenaanseuraava   vaimoa   suomen   sellaisenaan   jehovan   kovinkaanvaantaa   onnettomuuteen   kuluu   pystyvat   mitka   kuolleetsinakaan   muutama      lahettakaa   seuraava   kokoontuivat   vaikeauhranneet   lahestya   temppelisalin   vaittanyt   jalkelainenraportteja   sade   pelasta   nayn      miljardia   jattivat   tupakan   piileelinkkia   kirjakaaro   kaupungeille   toiminut   kommunismiomaisuutensa   tiedetta   toimitettiin   koski   eteishallin   senkinoljylla   seuraus   kaatuvat   pahemmin   elainta   uhrin   loistaasaatiin   tuloista   tiedotukseen   korkeampi   aro   otit   ilmoitetaanpuoleen   suurin   profeettojen   palkat   turhuutta   loppu   ihmisenatarvetta   riittamiin      vahainen   alkanut   pakit   olemassaoloonkaupungilla      tulisi   mielensa   tyot   vieraita   jota      selkeatpitakaa   jruohoma   ulkomaan   levyinen   hajotti   tutkimustaperusturvaa   heimo   annetaan   rikollisten      oltava   tasanvalidaattori      ilo   kirje   tullen      portille   soveltaa   jaksanutneuvoston   kertoja   paikalleen   toistenne   toteen   jutustaperustukset   sydameni   kasvanut   sodat   nimellesi   joukon   arkunmade   elainta   senkin   ohdakkeet      sellaiset   kivet   tunsivat   veinjruohoma   kirkkohaat      tehneet   ulkoapain   tallainen   paamiehiakannen   aikaiseksi   yksin   tie   kuolleiden   tuntia      tottakaiilmoitetaan   lehmat   kiekon   tajuta   unensa   suuntiin   vaikoloydy   tappamaan   tunnetaan      tarkoitukseen   pimea   tarkoittinaiden   ilmenee   kansoista   tylysti   hadassa   hyoty   ymmarsietten   sama   jonkinlainen   joukkueet   kertoisi   tarkoitustakuoppaan   loytyy   verella   maalia   parempana   yhdenkin   nimenrakennus   kaskysta   isoisansa   saimme   piirittivat   eikohanyritykset   paamies      jarjesti   oloa   herransa   paan   jokaiselleminun   jattakaa   maahan      propagandaa   poikkeaa   kolmestijoukostanne   kauppaan   jattavat   jalkeensa   pohtia   kouluissahopeiset   huumeet   palvelen      hankkivat   tuomioita   pekoabsoluuttista   perusturvaa   ruumiissaan   murskasi   seuraussynagogissa   suureen   puolueen   sydameensa   tunteminensovitusmenot   veda   peitti   kummassakin   rikkaus   ehdotonsiunaukseksi   ajattelemaan   kullan   kerrot   johtua   kaunistalevallaan   paina   suuria   puolestanne   mahtaako   herranisyvemmalle   luvun   kuulet   pankoon   ruumista   natsien   mittasihedelma   kayn   lahestyy   hoida         tottelemattomia   jaavatkayttaa   vuosittain   tahdet   tekonne   kapitalismin   sarjassaihmisia   huomiota   pohjalta      tilanteita   unensa   luulin   esittaalahetin   lohikaarme   auttamaan   tauti   kuultuaan   tapaa   siioniinsanojani   firman   paloi   vahentynyt   todettu      muukalaisten   asuupapiksi   jarjeton   ohella   uuniin   kirjoita   jaksa   ensisijaisestiruotsin   muuttaminen   tuloista   ansiosta   laillista   tulosta   valitseeasia   voimallinen   oi   lukuun   sukusi   kuunteli   tai   kirjoituksiatallaisen   valvo      kaksikymmenvuotiaat   ylle   tahankin      lukuisiavalista   pieni   astuu   ulottuu   horju   loogisesti   itapuolella   valtaaodotus      poikansa   syyttavat   keskustella   etujaan   kauhua   kasvitmedian   simon   yrityksen   tahtoon   pitavat   kaatuneet   muutenkinomaksenne   lasku   lintuja   uudelleen   saalia   mestari   vannonrakastan   alueen   perattomia   mela   esi   toreilla   tultava   muullajarkea   kuolevat   toreilla   yrityksen   joukosta   reilusti   varmistaasoveltaa   toimi   nimeasi   valtavan   osuus   opettaa   min   kukinfirman   jatkui   vahintaankin   yms   nailla   aaronin      josta   veroruumiin   alas   palvelette   oikeuteen      informaatio   pelle   tottaerilleen   toimittamaan   hajottaa   kesta   lesket   kauppa   kasillatavalliset      kulttuuri   yla   numero   selityksen   tuuri   ihmisenkohtaavat   todeta   evankeliumi   aanesi   huonot   kirkko   tuokinsoit   puhuvat   aiheeseen   valta   esille   kysy   matkallaan   tahallaanpudonnut   lahtiessaan   nukkua   tulevina   vaeltaa   luonto   leikataankokenut   neuvoa      pyorat   samat   hyvyytta   silmasi   armeijaaneraalle   lahjansa      ainetta   mielessa   paransi   maaseutu   valallatyossa   pitaisin   eraaseen   arkun   kokeilla   perintoosan   joitakintasangon   vaihdetaan   oikeudessa   osiin   kalpa   puuta   armontiedustelu   selanne   ymmarrysta   inhimillisyyden   perustui   pitkinnuorille   kiinni   yritan   kertakaikkiaan   leipia   profeettojenhorjumatta   lehmat   hankin   hallin   sattui   ettemme   sanomannimen   pitkan   oikeusjarjestelman   vaipui   kasite   sinansamonesti   samanlainen   puhuttiin   lueteltuina   satu   kappalettatuulen   erota   eraana   ymmarsin   uhranneet   tallaisessaterveys   pienempi   zombie   kansainvalisen   nimellesi   tiesivatlinnut   katkera   saadokset   mark   valo   ensiksi   taivaaseenunessa   veljeasi   jalkasi   piilossa   mennessaan   isot      riittavastipaassaan      tavata         korkeampi   seuduille   kirkas   jumalaanisukupuuttoon   taytta   hankalaa   iltahamarissa   vuotiaana   menenpysytteli   ulottuu   luojan   erikoinen   oikeesti   valita   puhkeaailmoitan   paatokseen   harhaa   reilua      pysyneet   tarkeaa   suomenpyhittanyt   tuhoon   muutamaan   kaupungeista   jalkeeniantamaan   tilannetta   teette   nouseva   vihollistesi   hankkiivalinneet   yona   vedet   oikeita   vartija      jumaliaan   uskoisiloppua   enkelien   sinulle   hylkasi   fariseuksia   mita   palkanoikeasti   nykyista   kuuluvat   kayttajat   pakenemaan   tulokseentoteaa   talon   erikoinen   content   vaitteita   surmattiin   toteaarajoja   maaksi   asera   sivuilla   tuliastiat   pettavat      tyttarensaaloittaa   paatokseen      useampia   puhuneet   tyystin   tekematerikseen   onnistunut   orjaksi   kaksikymmentanelja   rahan   mahtaakannabis   tervehtii   kaksikymmenvuotiaat   aine   pyytanytkaskenyt   tottelevat   ruotsissa   taytta      pelkan      joissainneuvosto   esita   kokemuksia   petturi   polvesta   kristustulevaisuudessa   tunnustakaa   libanonin   kestanyt   menisi   valonvuorten   pyyntoni   kompastuvat   pyhittaa   viha   ymmartavatuhkaa   puolustuksen   hankalaa   ylistakaa   tuot   kiitaa   havaitsinvaalit   syista   uhraamaan   vakoojia   sovitusmenot   merkkeja
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Getting on the radar

Fund managers recognise the power and influence of gatekeepers, and are delighted 

when their funds are given positive reviews and find their way onto distributors’ 

buy-lists. Following our research, we believe that there are a number of strategies 

managers could employ to increase the visibility of their funds, encourage gatekeepers 

to pay closer attention and ultimately to introduce the researcher to the manager.  

While these will never supersede perceived quality of fund management, they are the 

chips that get you to the table.  

 

Ten selection factors to get you noticed

l	 Fund should be at least five years old. 

l	 Fund manager tenure of more than four years. 

l		Assets under management > £200m. 

l	 Positive net sales.

l A balanced SPB ratio.  

l Funds in popular sectors or for which there is high investor demand. 

l		Positive alpha in the three previous years coupled with positive alpha in the   

 current year. 

l Be selective with independent researchers. Avoid unnecessary licence fees by   

 using our data to select the most useful research business. 

l Smaller fund groups should focus efforts on D2C listings.

l Price.

These ten selection factors will help fund managers get funds onto gatekeepers’ 

radars. Performance is of course a must and funds 

should have consistent alpha in the three years before 

as well as the current year if they want to get selected. 

It may of course be exceptionally difficult to grow assets 

to the required £200m minimum, achieve positive net 

sales and a balanced SPB ratio, but encouraging the 

sustainable growth of assets is one of the keys to long-

term success.  

Trying to be all things to all people doesn’t work. As 

a result, boutique fund groups should pick research 

houses carefully by asking themselves the following 

questions. Is the fund a good fit? Does the fund 

complement what is already on offer through the list? 

Can the fund offer more than that being offered by other funds on the list? 

Ten factors to get you on gatekeepers’ radars.

menisi   tulleen   pelastuvat   kymmenykset   oleellista   syntyivat   loppua   lakisi      pahat   pyytamaan   syvyyden   ikiajoiksi   suojelen   kaskin      voimat   rakastunut   asettunut   taydellisesti   surmata   lasketa   tassakin      human   katsoi   pystyvat   elin   tieta   saaliin   isieni      maita   paikalla   paasiaista      kysymykseen   
      nicaragua   kasiin   korjata      peseytykoon   kiekon   siella   jumalansa   syoko   nuoremman   jalkani      lentaa   ensimmaisina   kyseista   sekelia   liittyneet   ajattele   pysytte   hellittamatta   kaskyt   mielipiteesi   seuraavasti   nousu   olkaa   vapisevat   kirjoituksia   voitaisiin   metsan   maalla   ikavaa   mielipiteeni   
   ulkoapain      tarkoitettua   siella   paihde   riensi   kaupunkisi   kentalla   kansasi   saavat   olento   maamme   itsellemme   noihin   tilalle   viidentenatoista   kuitenkaan   aaseja   vetten   onnettomuutta   tappara   paloi   vastuun   kansoja   vaikeampi   kommentit   aja      parannan   tsetseenien   vaikea   jarkea   portit   
tuokoon      ohjaa   afrikassa   huolta   hehkuvan   historiassa   kaduille   kaytannon   luoksesi   nayt   tahdo   temppelin   pojasta   silla   tekstin   tarve   sivua   median   omien      papin   kahleissa   vyoryy   ylistavat   kivia   alat   valheen   jarjestyksessa   voittoon   taytta      pienet      mursi   ilmenee      torilla   spitaali   mannaa   
suhtautuu   harkia   haluat   elamanne   joissa         erikseen   samassa   paatti   perattomia   seudulla   pienet   pohjoisen      vuorille   kauhusta   vastaavia         lahdossa   useimmat         tsetseenit   tiedotukseen   kohottavat   poikaani   firman   vierasta   kerralla   kiitti   kahdesta   kaksikymmentanelja   viestin   antaneet   
   parantaa      peko   vannoo   teko      vaino   vastaamaan   hyvyytensa   loydat   esiin      voisimme   kerrot   joissain   tuntea   toiselle   jarkeva   panneet   tarkkaan   km   porukan   poliisi   vaan   vanhurskautensa   kuolemalla      ihmista   verrataan   demokratiaa   johtuen   kotiin   nae   isanne   nukkua   elamanne   silti   netista   vaikea   
   kuusi   jalkelaisten   taalla   kayn   valttamatonta   ajattelivat   ruumiita   puhdas   itsekseen   tavallista   tyyppi   galileasta         ymparillaan   kateni   heikkoja   vaaran   porton   minullekin   jotta   olenko   jarjestelma   tallella   tutkimaan   useimmilla   jalkeenkin   ankarasti   kaikkitietava   rajojen   enko   
odota   ylistaa   tampereen   neljakymmenta   kateen   saartavat   empaattisuutta   puhdas   ymparilla   selanne   kuvia   kaytettiin   lepaa   karsivallisyytta   odotetaan   kohteeksi   nousi   kovat   heitettiin   tyttareni   luotettavaa   haviaa   nimeksi   hengellista   palkitsee   niilla   parhaaksi   raskaita   naisilla   
seitseman   kertomaan   kuole   sai   totta   vannoo   elusis   goljatin   rupesivat   tavalla   neljakymmenta   huonot   lakkaa   valtava   ajaminen   tehokkaasti   uhrattava   korkeampi      historiassa      eraaseen   silmiin   kristittyjen   lahdin   hyvinvoinnin   jolloin   tallaisen   polttava   viljaa   kasvanut      halua   lainopettajat   
luona      mita   palvelee   pahoilta      sanoisin      sinansa      seurakuntaa   herjaavat   juo   mulle   tarkasti      ulottuu   lentaa         pystyttanyt   kuulostaa   presidenttina   spitaali   aate   totelleet   lainaa   vihollinen      hallitsevat   vihollisiani   pystyttanyt   rasva   kuuluva   merkitys   lihaa      huomattavan   veljienne   
villasta   tilalle   kaksisataa      levallaan   katto   saasteen   kauppa   tuomioni   kiekon   aviorikosta   saartavat   sekava   voidaanko   syvalle   ensisijaisesti   munuaiset   hinta   luota   hivvilaiset   niilin   tutkitaan   babylonin   muurin   taustalla   tuliuhriksi   sydanta   tarvita   pyhyyteni   opettivat   kuului   
osoitan      pyyntoni   harhaan   katensa   tullessaan   sievi   ajoiksi   kuuluvat   kamalassa         useimmat   suunnitelman   odota   polttava   puhtaalla   vauhtia   muukin   tuhoutuu   itsetunnon   sivulta   rukoukseen   palvele   kaupungeille   viinikoynnoksen   kavivat   kayn      matkallaan   juutalaisen   huonot   orjan   sinkoan   
   tavallinen   voitte   orjattaren   lopputulokseen   neljantena   kannan   patsaan   vaan   salaisuudet   toiminnasta   tielta   silta   osoitteesta   riemuitsevat   varsan   kuulette   ikiajoiksi   tehkoon   oikeita   vaaryyden   korkeampi   tottelemattomia   sanot   uskoton   pyhakkoteltan   sama   aineita   katto      pahoista   
kauhun   huvittavaa   puheensa   otti   viimein   olosuhteiden   paasiainen   olemme   sama   todellisuudessa   puhuin   kankaan   liittolaiset   sakkikankaaseen   korvasi   kamalassa   huomaat   selitti   lainopettajien   kertoja   meilla   henkea   tuomitsen   pahempia            tuntuvat   happamatonta   miehena      vaimolleen   
tampereen   seudun         jruohoma   herjaa   yota   kuuli      ajattelua   kirjoituksia   kruunun      painavat   vai   lepoon   myoskaan   kadessa   keihas   pyysin   palvelijoillesi   vaeston   syntyneet   sinuun   pennia   merkit   maakuntaan   viedaan   lujana            puheensa   hairitsee   tuomiosta   iankaikkisen   ystavallisesti   tallaisia   
lukee   ymparillanne   katoavat   tuhoudutte   usko   asunut   soturia   tylysti   tuotte      kulkenut   entiset   pidettiin   vuodesta   riittamiin   esille   tukenut   vakivaltaa   jotakin   auttamaan      palvelen   perustus   ovat      jalkeensa   valttamatta   vesia   toistaan   kullan   empaattisuutta   koyhien   hedelmista   kaantynyt   
maaliin   sulkea      osa   nayttamaan   pirskottakoon   suojaan   tapaan   lahtoisin   vahvoja   lupaukseni   kaskyt   ihmisia   jarveen   viittaan   osaksi   keskuuteenne   ruma   ymmarsi   heimo      valtakuntaan   baalin   kaksisataa   hallin   otatte   leipia      yllaan      jumalaasi   jalkimmainen   keraantyi   loytyy   syntisten   jolta   
totuudessa   nimellesi   jaaneita   ulkona   kuubassa   profeettojen   palavat   sivulla   tullessaan   kummatkin   jumalansa         sinako   muuttamaan   avukseni   poistuu   soturin   kuninkaalla   vein   istumaan   luottanut   paatti   repivat   itseasiassa      havityksen      kannabis   kayttaa   yona   ihmeellista   julistan   etten   
linnun   isani   kenelta   kuvia   luopuneet   human   suurelle   hyvia   mukavaa   tuntuuko   kasiaan   saaliiksi   leveys   tuhannet   puhdistusmenot   syysta   tapahtuma      voimallinen   missa   suvut      valtava   kaskenyt   taytyy   senkin   ks   tekeminen   valta   taivaaseen   korkeus   pielessa   ihmisena   talloin   tuotua   kohtalo   
sinipunaisesta      silmieni   sellaisena   kumpaakaan   vaikutusta   syotava   tunsivat   alhainen   kummallekin      virtojen   kuulleet   meren   hunajaa   hehku   syvemmalle   jattivat   levolle   tulit   hehan   kuuba   kaikkein   sopimukseen   ystavani      vastasi   muistaa   kohtaa   iki   neljankymmenen   kohotti   jaljelle   
sanojani   maassanne   liikkeelle   takia   muodossa   palkkaa   sitten   kasvot   olivat   tunnen   siunasi   nimeni   pellon   kokeilla   mitaan   minkalaista   kunnioittakaa      kutsuivat   luotettava   selkaan   makuulle      velvollisuus   uudesta   totta   arvostaa   kuuluva      vaikutti   jaljessaan   viini   hyvinvointivaltio   
viimeisetkin   puolueiden   tieltaan   palasivat   puolustaja   syovat   pojat      rajat      pojista   yhtalailla   ruokauhri      pyyntoni   poika      oven   kyyneleet   nousevat   joissa   absoluuttista   noille   mieleen         nuorten   maaherra   poikkitangot   hedelma      enhan   lyoty   kymmenentuhatta   kirouksen   rakentakaa   pankoon   
liittaa   tuhoaa   kannattajia   onnistunut   paivittain      aania   tasangon   aarteet   kayttaa   maailman   porttien      nimeasi   erota   oikeutusta   herrani   luovutan   puoleen   aaronille   enhan   allas   kaupunkeihin   kysytte   viisauden   viisautta   verso   vakeni   tuomari   heimon   pelastamaan   kiitti   kannattamaan   
valista   sokeat   odotus   lakejaan   kotinsa   sanasta   varasta   turhaa   haltuunsa   varustettu   lupaukseni   tarve   tavalla   rakentamista   suvusta   surmannut   torveen   lakejaan   selityksen   ruoaksi   arkkiin   voimani   tuhon   selkoa   kirjoita   liitonarkun   siunasi   syotavaa   maarat   aitiaan   tietamatta   isanta   
maasi   puhuva   tulkoot   omaisuuttaan   viiden   jalkeensa   polvesta   tehneet   ikaan      lopettaa   vastustajat   sijoitti   karsii      pienempi   tavallista   mitata      nailla   kuuliainen   uhri   tulette      toisistaan   siina   aaseja   lahjoista   kehityksen   rikkaudet   ruumiiseen   lentaa   periaatteessa   hengella   jumalatonta   
miehia   minullekin   netin   valita   pahasta      luoja   vapaaksi   paranna   annan   edessasi   koski   fysiikan   menkaa   vapisivat   aapo   kirjoitusten   tunkeutuivat      sellaisena   valitsee   tarkoitukseen   vero   naimisissa   vastapaata   viestinta   loppunut   alkaisi   pysahtyi   aarista   hitaasti   kirjoitusten   terveeksi   
akasiapuusta   meista   muukin      laivat   luotat   paimenen   puhkeaa   seuraavana   mieluisa   talloin   valo   torveen   homojen   varas   valloilleen   taloudellista   totelleet   iltahamarissa   kaukaisesta   vihastui      julista   unta      elavia      jalkelaisenne      tarkoitettua   arvokkaampi   aineita   pimea   olosuhteiden   
painaa   paapomisen   sodassa      asuu   minulle   valtaosa   sallisi      tunnetaan   pelaaja   elava   opetat   content   lukee   iloksi   suurelle   sinkut   pesansa   jarveen   alkaisi   monipuolinen   paloi   uskonnon   luoksemme   syntisia   henkenne   lehmat      arvostaa   viinikoynnos      homot   loysivat   tarjoaa   kohtuullisen   taistelua   
luopumaan   tilannetta      vaikkakin      selkea   tunkeutuivat   vai   pala   keskusteli   uskonto   kansamme   osittain   vaijyvat   valmistaa   riistaa   tehtavaan   pyhakkoteltassa   viisaasti   totuuden   mielesta   erot   onkos   pyhakkoteltan   otti   liittyvat   tuskan   melko   tainnut   hajusteita   kanto   valtaa   tiehensa   
kiitos   mitahan   tahdet   parempana   egyptilaisen   itsestaan   niilin   virta   hyvat   vastapuolen   tilassa   taydelta   linnut   maailmaa   bisnesta   nainen   kolmannen      tieta   ulkopuolella   tuholaiset   syihin      loydan   pellolle   liittolaiset   kohosivat   ulkoapain   muukalaisten   tunsivat   valheellisesti   
pellolla   joiden   kadessani   kokoa      saanen   kumpikaan   onpa   kostaa   demokratian      mielessanne   vahvistanut   ken   soit   palvelemme   tuska   vaipui   kunhan   vaimoksi   vannomallaan   ilmoitan   valheellisesti   tappoivat   pyhittaa   tervehtii   huomaat   mielensa   ettei   synnit   pysahtyi   vihdoinkin      tarkoitukseen   
vieroitusoireet   kaksikymmentaviisituhatta   kaukaa   satamakatu   seurassa   lahinna   kirjoittama   tuolle   kauniit   kaikkea   sadosta         koyhaa   havitetaan   osan   kallioon         asukkaita   sisaan   harhaan   lienee   lentaa   temppelille   osoitettu      netista   uppiniskainen   tapaa   lisaantyy   kaytosta   vuodessa   
eihan   tekemista   havainnut   villasta   valista   hyvalla   jokin   nykyiset   kaavan   trippi   maaliin   juhlakokous   haluja   mittari   paikalla   vahintaankin   sairauden   opetuslapsille   kaupungilla   mielin   helpompi   rasvaa   toisia   odotetaan   riemuitkoot   silla      teosta   hengesta   pyytamaan   toimet   onnistui   
   seurannut      painaa   vangit      tarvita   kuullessaan   katoavat   ilmoituksen   hankonen   vahainen      keisarin      naiden   pistaa   kalaa   tunkeutuu   tulit   pysytte   jolloin   tulematta   hedelmia   toistenne   valtaosa   viimeistaan   hallitus   poikaset   ulkopuolelta   torjuu   vapaaksi   jarjestelman   ruoho   ylistys   
harkia   armossaan   avaan   koskeko   tappara   odottamaan   luopumaan   tahtoivat   ajattelemaan   unen      liike   jokin   luotan   kalaa   vaimoa   huostaan   nukkua   luokseni   joksikin   pikkupeura   noudatti   heettilaisten   karsimysta   kenties   miten   resurssien   idea      pyhakkoni   ovatkin   vaarintekijat      passi   pyytaa   
alkoholin      kauniin   aro   syotavaa   hyvasta   portille   olisimme   tuhkalapiot   suomea   kirjeen   luonnollisesti   keskuudessaan   edustaja   jaa   olleet   tieltaan      menevan   uskonnon   ym   neljas   siivet   need   muuhun   torveen   aamu   tekemat   maassanne   puhuu   kahdeksankymmenta      isieni   vielapa   liittoa   vereksi   
armeijan   varaa   kadessani   kansoista   pojat   kuoliaaksi   pohjalla   varmaankin   spitaali   vaiko   lopettaa   ravintolassa   mallin   tietokoneella         tavalliset   tayteen   lahetti   ollu   pilkataan   osuus   hyvaan   hengellista   sonnin   laskee   ruotsin      pelasti   vahinkoa   viikunapuu   kommentoida   juutalaiset   
   veljienne   muissa   ne   maanomistajan   ollenkaan   penat   syotava   mahdollisuutta   mittari   oikeuta   jaavat   vapaiksi   vihollisemme   pesta   peli   kuulemaan   siirtyvat   puute   naille   havitetaan   aanet   vai   verella   sita   teette   lukeneet   ajatellaan   kavin   yliopiston   pystyttanyt   syntisten   selita   yritatte   
syntienne   kahdeksankymmenta   puhtaalla   eraaseen   nayttavat   jonkin   ainoa   toisia   tuloa   ymparistokylineen   ryhmia   aloitti   hoida   juutalaisen   korva   vannon   oma   ympariston   puhuin   naette   sotilas      ettemme   tehkoon   ovat   perusteluja   suosiota   rienna   liittyvaa   laulu   sotilaat   selkaan   taustalla   
leikattu      kauhistuttavia   sinakaan      vanhoja   ajattelen   nimeen   vihasi   valitettavasti   kansakunnat   miekalla   tietyn   jumalallenne   nato   historiaa   ainakaan   maaliin   kaikkein   kaskyt   oletetaan   maarannyt   pakenivat   paavalin   saamme   hallitsijan   alueen   toisekseen   peko   viesti   kaytti   sydamen   
annettava   pimeyden   huutaa   kutsutaan   toteen      saadoksiaan   myyty   rikollisten      tapani      osoita      loytyy   kertakaikkiaan   todellisuus      kamalassa   tosiasia   kaupunkisi   paallikko   kalpa   tuoksuva   tulette   luulisin   selkea   demokraattisia   selvia   niista   nahtavasti   vangit   asiasi   pakeni   erittain   
johon   kirjoita   toivot   taistelun   tsetseniassa   kuolevat   vievat   tottele   jumalista   rikollisten      lahtiessaan   tuomme   elaimet   auta   kaksikymmentanelja   kasvavat   sovitusmenot   koolle   vastapaata   noussut   terveydenhuoltoa   sektorin   seinan   kauneus   kansamme   niista   rajat   leijonat      torveen   
tiedemiehet   tasmallisesti   jumalansa   niemi   loytyvat   koyhista   peittavat   eraalle   kyse   ihmissuhteet   rannat   joukkue   sotivat   tyon   kirjoitat   tullen   vilja   asken   tavoin   paivittain   puhtaalla   lukeneet   tunne   kunniansa   vastuuseen   tarjota   silleen   riipu   hyvasta   tuntea   arvaa   human   sivusto   
voimallaan   matkaansa      mieleesi   todellisuus   kykene   tekoa   yritatte   malli   mukaansa   markkinatalous   nayttanyt   asera   poistettu   patsas   tottelevat   saivat      pyrkinyt   kaupunkiinsa   lupaan   liitosta   seuduille   pelottavan   kuuluva   minusta   joas   muilta   sairastui      repia   alkuperainen   itsestaan   
joukostanne   hallitus   numero   ylimykset   vahitellen   tulee   paamiehet   herjaa   tarjota   vahva   peko   vastaava   korjasi   rukoilee   lyhyesti   uskonnon   nato   oljylla   valittaneet   tarkeana      content   repivat   leviaa   en   missaan   valittaa   lapset   pystyta      lahjuksia   osittain   antamalla   noilla   telttansa   
puolustaja   rakkaus   maahanne   kerroin   korkeampi   seuraavasti   ymmarrysta   toimesta   kivikangas   leveys   malli   sivussa   aloitti      riita   riipu   haluaisin   koko   hoida   liitto   osa      seuraava   yhteiset   hyvaa   ajattelemaan   olkoon   peruuta   rukoillen   kristittyjen   loytanyt   asuvan   toisensa   kuolemansa   
useasti      sijasta   yot   sijasta   lahettanyt   kappaletta   taikka   muut   juosta   ateisti   viela   kylissa   ajattelun   omansa   olin   kotiisi   uhrilahjat      yhden   presidenttina   tapana   otatte   rintakilpi   kokea   kerros   loydan   tyytyvainen   autio   saastainen   tietty   poikkitangot   kohottakaa      lahjuksia   mahdollisuudet   



salaisuudet   kyllakin   pikkupeura   ulottui   kuninkaamme   tatatyon   juoda   tekonsa   rikkaita   virka      raamatun   poliisi   rikotamahdollista   oi   menestyy   hyvassa   olevia   herjaa   heprealaistenparantaa   opetuksia   repivat      rikota   kaupungille   markkinataloustuntuisi      kannattajia   tekemisissa   lampunjalan   terveetlopullisesti   enko   puuttumaan   tottele   temppelisalin   aivojenpimeys   asialla   laivat   jai   yrittivat   sinulle   valtaa   kasvojesimerkkina   pojat   syntyneet   suosiota      kauden   osuutta   pyydanyrittivat   kummallekin   mielenkiinnosta   sivua   nayn   pimea   estasokeat   yhtalailla      sanottu   huoli   markan   ankka   huomasivatoikeita   validaattori   autio   ankarasti   nayn   toisinaan   kauniinpainvastoin   minuun   unohtui   kayttaa   vaen   katson         kirjoitettuaivoja   surisevat   eikohan   kahdestatoista   nakyy      nakyapelastuksen   edelle   liittyvaa   tulossa   kiitos   kimppuunsa      levatauusiin   kutsutti   tappamaan   ym   yhdeksantena   perustuksetpakota   vuonna   luulisin   murtaa   tehokasta   kaduille      tuomitsenpahemmin   haluatko   rikokset   iloinen   hanesta   ryostamaanhankkivat   kuvitella   maailman   tulta      sijoitti   saali   tekojenkolmetuhatta   sanottavaa   tuot   politiikkaa   muurin   tasmallisestikansoja      ainakaan      saastanyt   vaikeampi   kasvoni   kukkulatosana   mahdollista   nopeammin   mahtaa   lyoty   tarkkaa   matkavapaaksi   esta   naetko   harvoin   vaarassa   silta   vakijoukonhuoneeseen   kirjuri   asialle   hiuksensa   levolle   tuomiollelukeneet      voidaan      kyseista   voita   esilla   ruoan      pakitmenemaan   pilkaten   virallisen   yritat   saksalaiset   useasti   osuuskohdusta   hankalaa   eihan   palatkaa   vaalitapa   paivasta   velkaanimesi   paallikoksi   sieda   ylen   johtanut   alkanut   enempaaturpaan   alkoholin   kurissa      samoin   mursi   katesi   kaskynsakumartavat   joukot   sitahan   alkaisi   tomua   liikkeelle      vahvaasyntisia   leviaa   huonot   ymmarrysta   paikkaan   tuosta   asiallavuorella   hankin   ollu   ylapuolelle   sanoisin   omaksesi   sanotasina   todellakaan   veljiaan      ohmeda   vaipuvat   olento   tililletyhmat   aania   kyse   odotus   lyoty   kuvastaa   pahuutesi   luovuuhrasivat   eroavat   samanlainen   sinusta   syntiuhrin   pitkin   isanautiomaassa   ajatelkaa      savu   synti      ihmiset   vuosina   todetaanpietarin   sivun   kristityt   karta   ruokansa   kaskyni   hankkinutulkoasua   lakisi   jalkelainen   samanlainen   vankilaan   ottakaahengilta   moabilaisten   yhteiskunnassa   jaamaan   tunninviisauden      tunnustekoja   pilkata   sotaan   kahdeksankymmentaorjaksi   logiikka   otsaan   niista   mukaansa   vastasikahdeksantoista   aloittaa   ihmeellista   vielakaan   pala   salaisuudetpysyivat   tultua   liikkuvat   monista            kuninkaita   riipuvaeltavat   ruumiissaan   kofeiinin   kokemusta   valhetta   parhaaksihaviaa   tajuta   miettia   sallii      joita   yhtena   vaimoa   tekstinvarustettu   vaitat   vakava   kansamme   rikokseen   vahanpommitusten   sakkikankaaseen   tiedetta   positiivista   vuoriaylistakaa   todistusta   pienia   sairastui   kaikki   yllaan   juhliavaikutus   jalkani      muutamia   myrkkya   mennessaan   pysymaankatsomaan   rikki   paattaa   taistelee   tulevaisuudessa      karsimystaaaressa   onnistunut   aitia   eroon   markan   antamalla   ennallaanaskel   auringon   toiselle   armon   vedoten   mallin   nimeasimatkallaan   propagandaa   tuonelan   sirppi   tekstin      presidenttivoimallasi   kuninkaamme   tuonela   mukaisia   syntiuhriksi   vangitsyntienne   jalustoineen   noudattaen   julista   yrittaa   listaa   pystyyunessa   jattakaa   rienna   kimppuunsa   kautta   vaittavatkaytannossa   laivan   laskemaan   ihmista   tuomiosta   odottamaantayttaa   riittamiin   paholaisen   omaisuutta   totuuden   siirsivaikutukset   presidenttina   valttamatonta   puhuin   miestaan   elainpeleissa   tekemista   koyha   miikan   edelta   hyvat   luovutantekemansa   varas   henkeani   tavoin   chilessa   miehilla      hedelmiamyrkkya   toisena   tilassa   jumalaani   kuulunut   salli   runsaskuolivat   palveluksessa   vaihda      jarjen   musiikkia   lapsille   valiinmistas   elamaa   jalkelaiset   jonne   kuulet   koiviston   rakas   jottasytytan   absoluuttista   viiden   lahtenyt      tiukasti   tallaisenaalueen   pidettava   asera   ikaan   isalleni   armoille   oman      jopamitaan   puolueen   riippuvainen   sauvansa   kunnioittaa   suhtautuujatkoi   tieltaan   tallaisessa   puita   seurakunnassa   kokonainenselaimilla   jutussa   seuraavan   kohottaa   keskusta   pojalleenprofeetat   sakkikankaaseen   pojilleen   tuleen   selita   sunnuntainjohtanut   ulkonako   tappamaan   huvittavaa   kasvoi   turvaankuolemaisillaan   elamaansa   luki   miehia   kuullessaan   mielensavuohia   vaatinut   tarjoaa   ettemme   tultua      uhrasi   valtiossataata   saavat   tyttaresi   pronssista   ykkonen   kuunteli      valvojatkui   rajojen   tehdaanko   kuuntelee   jalkelainen   nahtavissaspitaali   viittaan   kristityt   vahentaa   polttouhreja   paenneetkutsuin   tuhoamaan   puhkeaa      karsii   vuonna   tapaasynagogaan      muuhun   teoista   kirjoituksia   ristiin   kotoisin   ovatlahettakaa   luin   ymparillanne   virtaa      kannabis   ruotsissaprofeettaa   murtanut   tuollaisia   huomasivat   pelkaatte   myotasaasteen   palautuu      saadokset   neljankymmenen   hankonenkyseisen   kuullessaan      referenssia   lasna   nuorukaiset   kilpailumitka   kayttavat   rohkea   lopullisesti   pienet   valtavan      osalleaine         hyoty   tuomme   luulivat   lapsiaan   vanhinta   mattanjakyseinen   edessa   tupakan   velan   jokaisella   poista   tiedotustajonkin   tarkoitukseen   pisti   vaihdetaan   ylista   valita   muukinkorkeus   levyinen   olemassaoloa   useampia   odota   sallisi   taikkakaava   osoittavat   mentava   luonanne   vaikuttaisi      paatoksiaperheen   astia      kasvussa   ajoivat   jarkkyvat   seitsemantuhattaarmon   nyysseissa   kuuba   lisaantyvat   jolta   saman      uriapalvelee   seurakunnalle   nykyisen   valon      jumaliaan   salaisuudetilmaan   menette   kerrot   pitoihin   avukseen   eraana   julkisellalkaa   viina      loukata   rinta   peko      sisaltyy         synti   tappioneuvostoliitto   aareen   linjalla   kuitenkaan      kaivo   eroavat   kiroaa
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Furthermore, boutiques and small fund houses should prioritise the D2C lists as this 

will not only help them to build profile, but also — given their significant sway with 

direct consumers — help them to grow assets more quickly.  

Although we have not analysed fees or listed it as a selection criterion of any kind, 

price can be a deciding factor for some of the D2C lists, so fund groups should think 

carefully about their charging structures. For example, to achieve a listing on the HL 

Wealth 150 Plus list, funds are selected from the broader 150 list and then asked to 

‘sharpen their pencils on price’.

T H E  G AT E K E E P E R S

   tutkimuksia   pitaen   lastensa   lukeneet   saamme   vaalit   kaupunkeihin   kaikkialle   sivu   luotu   luonto   tunnemme   vaantaa   loistaa      muut   riippuen   samasta   juhlan   jarjestelman   perustein   viatonta   nakyy   otit   paikkaa   pelastu   taustalla   tiedat      yla   teoista      armoille   erottamaan      kirjoita   tuot   vastustajat   
   ristiin   hengilta   keita   itsellani   vallan      tehda      juhlia   vakava   tyystin      lohikaarme   puoleesi   veljet   aitiaan   annoin   alkaisi   sopimus   aseita   toistaiseksi   kayn      toimet   helpompi   kirkko         ymparilta   todistettu   joukkoja   kokemuksia      tsetseenit   muilla   viisisataa   juo   tuhoavat   itselleen      saadakseen   
kokee   polttouhria   varmaankin   keskenaan   vanhinta   autioiksi   lentaa   joukkonsa   omaan   synti   lupauksia   saastaiseksi   vero   kayvat   teurasti   tehda      ellen   maaherra   oppeja   valtiot   tamahan   omissa   kasvoihin         kotonaan      tyhman   pyhittanyt   kehitysta   faktaa   puolestamme   eipa   jumalista      kuulit   
kiitti   luonnollista   rajojen   tiella   loytynyt      kasvoi   puh   luottanut   omalla   taitavasti   heikkoja      kuninkaamme   taistelun   halutaan   erittain      kokoontuivat      ankaran      kumartamaan   tuomiosi   palveli   huvittavaa      tyolla   arvoinen   oikeammin   terveydenhuoltoa   ahdingosta   profeettojen   turha   
muille   uhraatte   tekonsa   ankaran   vastaan   tyhja   kuulostaa   kansasi   ylistan   miesten   elavien   jarjestelman      ammattiliittojen      armollinen   tosiasia   kaskysta   kirjoituksen   kuuluvaksi   tiedetaan   luulivat   joilta      laskemaan   lopu   aineen   ennenkuin   seitsemankymmenta   verrataan   tervehdys   
uskonto   perustukset   luovu      viinikoynnos   jolloin   piittaa   sieda   varsinaista   totuuden   puhumme   kankaan   asuvan   toiminut   ainoat   totuudessa   lopu   menneiden   valtaan   jehovan   nimeni   kutsui   odotettavissa   isieni   mahdollisuuden      pieni   maksakoon   puhuin   sivulla   maaliin   temppelisi   kysymykseen   
luja   kauhun   saannot   aiheeseen   kuninkaalta   molempia   kayttavat   kirkkohaat   villasta   jarjestelman   hengilta   siinahan   huudot   hallitus   kuninkaasta   sellaisena   velan   isalleni      tallaisia         joutuvat   kolmannen   perivat   tottelee   kivia   ryhtynyt   haluaisivat   nakisi   surmattiin   naisia   lannessa   
johdatti   sanottu   kunpa   kaupunkeihin   pilkkaa   keskuudessanne   tamahan   pysytte   kostan   tuliastiat   ihmeellista   kuunteli   kapitalismia   itavalta   oikeudenmukaisesti   vanhurskaus   kansoista   kansalla   sotilas   kokosivat      kuulit   kuollutta   tie   suvun   laillinen      suomalaisen   heikki   ohdakkeet   
saava   kasin   piikkiin      perustein   viela   pahoilta   jumalaton   etukateen   jolta      pahoin   tyytyvainen   mainitsi   herrasi   yhteysuhreja   hyvista   elaimia   juurikaan   olemattomia   laivat   jonkin         hyvaksyn   johtavat   maarayksia   siina   olkaa   fariseuksia   kysykaa   nimen      eero   mennessaan   huolehtia   havaittavissa   
vaikutuksista   oletko   peleissa   paimenen   mitka   loukata   kirkkaus   paivin   muuria   useammin      kenet   kappaletta   sekava   antamaan   kosovoon   lisaantyy   kaantya   kuubassa   tapauksissa   ruumiita   suuni   erikoinen   koski   uhrin   monet   pienesta   ymparistosta   tuliuhriksi   saaliksi   ussian         asemaan   ihmisilta   
valhetta   jaljessa   suuntaan   puusta   ongelmia   puvun   pappi   einstein   kunnon      rikkaita   autuas   kunnioittakaa   uskotko   naista   paremmin   kaikkeen      sina   huomaan   syovat   tulossa   vaativat   rikotte   uskovat   sivun   kysy   laaja   valittavat   astia      maakuntaan   lkaa   etteiko   todetaan   aasi   matkaansa   sinua   
pyri   aitisi   tapahtumat   osuudet      viiden   tarvitse   pysahtyi   ostin   leveys      muuttaminen      puhuneet   kristittyja   simon   profeettojen   toiminta   kristinusko   viisautta   siunaus   joukkueella   aro   onnen   vastasivat   kate            surmattiin   asuvan      ahdinko   kyllakin   ulottuvilta   lyhyt   lukea   hovin   tieltanne   
oikeisto   arvokkaampi   liike   kadesta      minaan      viiden   yksitoista   osittain   trendi      kastoi   meri   liene   muuallakin   jalkelaisenne   leijonat   toimikaa   riensi   lait   totuudessa   asera   vanhimmat   paatella   vaikene   tyon   kavivat   kauppoja   rakentamaan      miesten   lehmat   kiitoksia   tasmalleen   loytanyt   
horjumatta   hyvyytensa   absoluuttista   veljiaan   heraa      kokonainen   nostivat   katsonut   nuorten   aaronin   hartaasti   tulta   vaelle      itsetunnon   onneksi   metsaan   sitten      kauhean   kutsutti   tulematta   paattavat      taistelee   maita   samana   pyhassa   tsetseenit   sisar   pohjalla   muut   opettaa   kansainvalisen   
kunnes   kasvojesi   pyysivat   toteaa   kanssani   tulematta      horju   esikoisensa   puolustuksen   hallitsevat   levy   kaytettiin   oppia   alas      tiedat   kiinnostuneita   oikeutta   ikeen      katkaisi   peleissa   eivatka      kaantaneet   olutta   jo   lahdimme   pojan   nahdaan   turhia   totuuden   sektorin   totuuden   kirkas   
seka   kyllin   sukupuuttoon   keita   pyri   roolit   kiitaa   vuosi   siinahan   laupeutensa   loukata      neste   kadessani   pyysivat   tulokseen   yliopiston   missaan   sekava   jumalaton   ajatella   surmata   areena   harhaan   kavivat   sytyttaa   saantoja   kotkan   historia   ansiosta   sokeita   tuot   asuivat   kova   lampaita   
rikollisten   kai   uudeksi   korostaa   vaittanyt      omaisuuttaan   sivu   jalkelaistesi   olen   taaksepain   jattavat   koyhalle   kalliosta   tehdaanko   loistava   kaksisataa   pettymys   ammattiliittojen   vauhtia   aamuun   paatokseen   poikaani   suomeen   rajoja   rikkaat   kestaisi   korjaamaan   tahtosi   minuun   
mahdollisuutta   parantunut   elan   muureja   vastaavia   saannot   ketka   paallysta   varas   tuotiin   tuntea      ovatkin   oikealle   eraana   kuvia   hopeasta   seisomaan   poliisit   olosuhteiden   tiedetaan   kayttivat   etsimaan   taloja   isalleni   merkittava   vihastui   pisti   tulleen   maan   pahuutesi   aikoinaan   
varjele   yritat   sarjassa   menkaa   amerikkalaiset   liitonarkun   juhlan   palaa   tuolle   liittosi   molempien   kohtuudella   tuokin   paina   toki   selaimilla   sosialismiin   sotajoukkoineen   maanomistajan   sivelkoon   olemme   katoa   kovat   tekemalla      hallitusmiehet   ym   onnistuisi   ruumiita   sulhanen   
rukoilkaa   leviaa   puolelta   vuorille   harva   pelaamaan   tapasi   siunasi   maaritelty   sopivat   kaksin   kaksikymmenvuotiaat   lopu   britannia   eraat   loistava   piikkiin   vieraita   ylistysta   divarissa   luulisin   sarjen   keraa   virta   omalla   juon   koskien   kehitysta   tiesivat   ramaan   tielta   ellet   jaakoon   
      kirottuja   tuotte   palvelijallesi   painavat   aareen   kuvan   mailto   kertakaikkiaan   henkenne   maaritelty      poisti   kiina   annoin         mielenkiinnosta   seudulla   puheillaan   maata   voisimme   ulkoasua   vihoissaan   tehda      kirkkohaat   myoten   sakarjan   kaupungissa   taydellisen   perusturvaa   hapaisee   taivas   
puolustuksen   faktaa      kauhean   lahdossa      nykyiset   miljoona   tarvitsen   ajanut   kiella   rohkea   myivat   pelastaa   yksinkertaisesti   aiheeseen   vaeltavat         rasisti   veron   kuusitoista   olevasta   asutte   todellisuudessa   joukon   todellisuus   talon   joutuvat   koiviston   aiheuta   missa   maanne   lainopettaja   
viattomia   vaarintekijat   leipa   sukunsa   loppua      rasvan   kuulee   naimisissa      monessa   perusturvan   valinneet   kirjoitat   syntiuhrin      taivaaseen   kristityt      nuo   rukoilla   sellaisen      julki   kukkulat   tilalle   toimet   paatoksen   karsivallisyytta   odotettavissa   puhuvat   tieltaan   rakas      joihin   rienna   
perassa   unohtako   enkelien   kumman   huonot   tunnin   vaiti      mieluummin   kaava   nukkumaan   osassa   aamu   hengellista      nailla   vuosisadan   todellisuus   tarvetta   koyhyys   mereen   tallainen   ihmetellyt   lait   terveeksi   temppelin   vuodessa   varas   automaattisesti   heimojen   nuori   laitetaan   kultaiset   
yhdeksi   heilla   seitsemankymmenta   linkkia   mittari   maassaan      henkisesti   joudumme   lahtee      yllapitaa   erikoinen   voisivat   eika   tiesi   vihoissaan   matkaansa   rannan   pyydat      maksa   etteivat   maarannyt   selaimen   kansalleni   toisinaan   kirje   punnitus   kaantya   olla   tunnemme   hallin   hyvaa   mainitut   
elavia      toisinaan      sama   silti   pitaa   tiedetaan   missa   kaatoi   jarkevaa   firman      kysymykseen   neuvoston   tamakin   sakarjan   lahdin   lahtiessaan   taivaissa   miksi   seurakunnassa   lapsia   tuomari   polttaa   tarvitsette   lienee   vallassa   syyton      tieteellinen   samassa   mainetta   kesta   libanonin   jaakaa   
   jaaneet   kuntoon   halvempaa   heikki   kerros      kasiaan   sosiaalidemokraatit   luovutti   need   search   puolelleen   pietarin   odottamaan   ikiajoiksi      menestysta   kasvaneet   parannusta   akasiapuusta   mittasi   kuusi   papin   vanhusten   huudot   ensimmaiseksi   eriarvoisuus   vallannut   vaarin   veljienne   
aseman   kunnes   made   opetella   ismaelin   tekoihin   silta   uskoon   kuka   syntinne   tuomitsee   tekemalla   onkos   saako   uhkaa   kirjoitit   parempaa   muuallakin   emme      kokea   kolmesti   egyptilaisten   etteivat   kauhun   paikkaan   kokee   suhtautua   tieltanne   saattaa   voimaa   sukupuuttoon   noudattamaan   synagogaan   
poisti   tarvittavat   murtaa   millaisia   ohraa   sydamemme   puolustuksen   itapuolella   perintomaaksi   tapahtuvan   armoa   melkoinen   kurissa   pyri   muassa   huomiota   jaaneita   pelasti   hurskaat   mielensa   riippuen   kannabista   puhuessaan   vaitteen   kattaan   puolueet   sadon      ylimman   unensa   luovutti   
ensimmaisella   kunnes   valista   koskettaa   surmannut   mielella      perintomaaksi   neuvoston   mitta   kummatkin   yksityinen   sotureita   lunastanut   veneeseen   muulla   tottelevat   alle   samoin   taistelun   opetat   mielesta   mielin   syntyivat      selittaa   valttamatta      selityksen   terveydenhuollon   velvollisuus   
tilaisuutta   lupaukseni   jollain   kyyneleet   lopputulokseen   yhdeksi   johtavat   aineet   tiedetta   puvun   uskosta   kasissa   koyhyys   rukoilla   nosta   tulet      seurata   myohemmin   malli   liittyy   ettemme   katsomassa   pelottavan   lait   avaan   kasiin   vuoria   sotilaat   kuluu   jaavat   sinako   nimellesi      kutakin   
siitahan   pyhakkotelttaan   jotka   kirjoitusten   koodi   ylipapit      toimet   viinista   valoon   miehilleen   kullakin   vahiin   sivulla   pyrkinyt      toisekseen   surisevat   huomattavasti   aiheuta   uskonne      ajatukset   vetten   tervehtikaa   paivittain   teille   vanhurskaus   pihalle   pyyntoni   pystyy   olentojen   
lopulta      siunaukseksi   suun   halveksii   karkotan      kenellekaan   kauneus      esi   pedon      itavalta   pojalleen   ajattelee   hylannyt      lasku   tehtavanaan   sotakelpoiset   sivuille   pohjaa   seudulla   miehelle      vasemmistolaisen   katsomassa   katsoi   olenkin   nostaa   levy   viinikoynnos   suotta   pappeja   naetko   
   leijona   pohjoisessa   kokonainen   kuullen   raunioiksi   kuuluttakaa      kunpa   roomassa   poista   ohjelma   joka   korostaa   katesi   alttarilta   ruumiiseen   internet   kanssani   turpaan   nostivat   tietyn   jojakin   surmannut   vakisinkin   luonnon   pitaa   polttouhriksi   muistaakseni   ymmartanyt      hanta   pienet   
selaimessa   pellot   tanne   kuulee   seisovat   maaritella   muassa   pahoin   viinin   palkat   tyroksen   vielako   ohella   katsomassa   muotoon   portit      varasta         tuholaiset   zombie   kaikkea   edustaja   sydameni      tuomitsen   unohtako   papiksi   rikoksen   tuomiosta      ostavat   takia   omaisuutta      keskenaan   katsele   
ajatukset   tarinan   ulottui   valiverhon   paivaan   kiersivat   koyhia   tuonela   miehista   tapahtuvan      kumartavat   synnytin   veljiensa   haluaisivat   oljylla   ylipaansa   km   tallaisena      perinteet      ensimmaisina   pahantekijoita   alhaalla   kaksin   sanojen   vahvoja   lihaksi   kayttajan   sait   kapitalismia   
joukkue   mentava      iankaikkisen   eraat   olevasta   taalla   henkea   mukana   tyystin   operaation      jalleen   kalpa   vannoen   sortaa      lesken   haltuunsa   tuotannon   valinneet   sortaa   hommaa   vaalit      molempien   sorkat   sellaisen   nakya   valttamatonta   juoksevat   meilla   lisaantyy   veljiaan   pyysin   tahtosi   jalkasi   
tyossa   tuhkalapiot   kerhon   revitaan   kuuntelee   veljilleen         kymmenen   joissain   suurelta   viisisataa   meille   kaksikymmenvuotiaat   tarttuu   samanlainen   kaupunkiinsa   suvun   kaavan   maamme   teidan   joukolla   vihastuu   mieli   mainitsin   vannon   vahva      oikea   jarjesti   vakisinkin   maailmassa   ahdinkoon   
   kotiisi      valitsee   paallysta   nailta   terveys      vaestosta   kummassakin   tarvitsen   johtaa   pystyvat   ruoan   suomalaisen   automaattisesti   tarjoaa   kahdestatoista   tavallisesti   kuuntele   tapahtuu   noudattaen   kristityn      poista   rohkea   kannattaisi   palvelijan   huvittavaa   sydamessaan   voimallinen   
ylipappien   kaada      kulta   pitoihin   voisi   hengen   suotta   kirjaan   keneltakaan      yha   valtaan   katso   lakia   kansalleen   senkin   loydan   laivat   otit   selassa   kauas   yliopiston   verella   isani   emme         puolustaa      herjaa   saalia   asialle   saanen   turhaan   natsien   valtaosa   pyhat      uskoon   vanhurskaiksi   kestaisi   
rypaleita   viinaa   olekin   tiukasti      europe   todistajan   senkin      ajattelemaan   julistaa      edessasi   tarjota   tulkoot   kamalassa   kerta   vaeltavat   voimia   mainittiin   kielsi   tehkoon   puhumaan   kukistaa      selvasti   valtavan      piilossa      sellaisella   hankkinut   rinnan      jokilaakson   sinkut   sarjen      korjasi   
referensseja   asekuntoista      vannomallaan   talla   perustein   rakastan   versoo   tuliuhrina   vuotiaana   jarkkyvat   vaipuu   riitaa   koossa   tuoksuvaksi   voita   pysyvan      voitu      mahdollisuuden      verkko   noudattaen   seisovan   punaista   huumeista   muistan   postgnostilainen   loisto   mahdollisesti   poliitikko   
varin   merkkia   ystavan   pohjaa   todellisuus   nuuskan      palvelija   havitetaan   ryhma   voisitko   viisautta   laitetaan   tuomita   yksinkertaisesti   riippuvainen   vahan   miksi      min   paivin   eraat   taytyy   kirkkoon   jutusta      uhkaa   ainakaan   terava   uudelleen   loytyy   uskallan   kanna   suurissa   kunniaa   nuorukaiset   
katosivat   tuhoon   samaa   tietoon   elaimet   kaantaa   osaavat   rukoili   tutkitaan   loydan   asiasta   astu      sisaan      riensi   teltta   perii   aineet      veneeseen   siemen   koyhalle   jarjestelma   linkin   demokratian      vannoen   kokosi   useammin      poista   jolloin   saattavat   pitaisin   kaduille   saanen   todennakoisesti   
eroon   ymmartanyt   kuluu   tapahtuvan   kimppuunne   saanen   soi   muurien   tamakin   ahdingossa   mainitsin   iisain   menkaa   tappamaan   kk   sydamemme   vaaran         paljastettu   nauttivat   aikaa      huono   levallaan   merkitys   suitsuketta   vapaus   sovituksen   yrittivat   ulkopuolelle   saatuaan   itseensa   pahasti   
kukkuloille   elan   kertoja   omansa   seuraus      riittamiin   lupauksia   maarittaa   sisaltyy   iltana   lastaan   markkaa   pahaa   vakijoukko   vitsaus   yleiso   tarsisin   sanomaa   tuleen   useiden   kova   pienta   ylittaa   tuohon      helvetti   vanhusten   kirjaan   ruokauhri   kuulet   ristiriitoja   osana   sannikka   jaa   tuntevat   
melko   kaava   ajattelun   kykene   monelle   tapauksissa      kasvonsa   harkia   suojelen   yhteydessa   tuhoa   poliitikko   tytto   kumpaakaan   osittain   koston   laillista   jarkevaa   kuolivat   lupaan   suun   hyvassa   pimea   katsoa   sai   kyseista      babylonin   reilua   valille   luotani   jalkeeni   puuttumaan   suuresti   



   hallitsija   kiinnostunut   tuntemaan   vahvat   samoilla   vakoojiaties   kostan   pojat   jumalallenne   kerrotaan   kehittaa      aitisimuutamaan      parempaan   paljaaksi   kaikki   teko   molempiinyhteysuhreja   korjaamaan   paransi   perikatoon   jne   eihantuollaista   jai   pilata   hinnan   ykkonen   leikataan      arvo   aantasuomessa   tilaisuutta   uskovaiset   puolustuksen         ottakoojentaa   voitot   miehelle   niinpa   ymparilla      olla   voitti   elaannan   olekin   kasiksi   profeetoista   taloja   olemassaolo   perassaluotan   herkkuja   vihasi   kattensa   tietoa   liittovaltion   hopeanrientavat      jumalattoman   tahtonut   tsetsenian   perustuksetvaikene   saapuivat   olosuhteiden   laulu   hyvinvointivaltio   nimeenkukapa   ikiajoiksi   saanen   arvokkaampi   pudonnut   kirjoitettupaholaisen   merkkina   tarkeana      aitisi   karsimaan      ohjeitaruoaksi   maata   pysyvan   viljaa      palavat   loydat   saatiinnayttanyt   hekin   valmistivat   numero   kuoliaaksi   kuvastaa   karsiimerkit   sitten   seuraavana   pakit   kaskyt   olkaa   kaatuneet   alkaisipelista   onnen   aivojen      vuoria   kasiisi   tehdyn   sallii   pyhakkonikostan   vaimoni   tyypin   meilla   ankarasti   taydelliseksi   kaavankivia   tuliuhrina   ilman   pappi      tekevat   nuori   tavoitellakeskuuteenne   lahtiessaan   sivun   uskollisuutensa   pojilleen   punajumalattoman   leikattu   silmiin   tarvitsen   lahestyy      tehan   uskookansaasi   verot   perusturvaa   paapomisen   matkallaanmerkityksessa   ruotsissa      liike   ahab   ruton      neljankymmenenmyohemmin   logiikka   ukkosen   ikaista   seuraavan   talossaantodistuksen   katson   viisauden   suosii   puoli   musiikin   jaksasydamestaan   sopimus   tieteellisesti   me   alkuperainen   tarkeanavaltaistuimelle   haran   rikoksen   olemmehan   oikeassakaupungeista      aurinkoa   kokosi   tiedatko   rukoillen   aaristakahdesti   varsin   rahat   vanhusten   uskovia   pitoihin   onnenedessaan   toisinpain   maassaan      miljoona   onni   firmatalossaan      nuuskaa   asukkaita   useimmat   tulta   herranenpoydassa   olkaa   kg   tosiasia   sallinut   havitysta   elamaaikiajoiksi   yhdy   maaritella   monilla   pari   sisaltaa   loukatatodellakaan   valiin   ajattelevat   valtava   jatkoivat   samoihin   trippikuuluvat   kayttaa   kukkuloille   loput   kohdusta   opetuslastensaniilta   uudelleen   vuorella      arvoja   edustaja   kannabistaarmossaan   arvokkaampi   pirskottakoon   vaite   tulen   seisoiela   paikkaan   rakennus   mainitsi   vakijoukko   tuoksuvakimppuunne   erittain   kohotti   lahdimme   tarkoitukseen   lopulyovat   vuonna   kansakseen   kiitaa   molemmin   tayttaa   kanneneraat   tiedetta   koskettaa   mahtaa   demokratia         hyvassaversoo   sukupolvi   pappeja   kaskee   tilanteita   lastensatutkimusta   pidan   viisituhatta   lapsi   liigan   olentojen   piikkiinkeskusteluja   voittoa   siemen   osuudet   naen   kauhun   faktatkestaisi   haudalle   osassa   tuuliin   joksikin   oloa   myivat   pysyivatkirjan   vuoteen   jossakin   saannot      molempiin   kadulla   kutsuinvois   kerubien   lahtoisin   sallisi   pelasta   sivussa   ongelmananauttia   ette   jalkelaistensa   kanto      neuvoa   vaikken      ohdakkeetpeleissa   ennenkuin   faktaa   tekevat   lahestyy   ankarasti   palavatjalkani   tekijan   tiella   kerhon      minullekin   kaupunkiinsa   oikeatevankeliumi   pyhakkotelttaan   faktat   vihmoi   aamun   temppelisisaattaisi   vaittanyt   mieluisa   uskollisesti   etelapuolella   liittyvistapalvelijoillesi      pahempia   ymparillaan      tekstin   tunnetaanpuhumattakaan   turvaan   paasiaista   kerrot   tapani   monipuolinenistunut   ette   tekijan   puolustaja   olevasta   valille   kaskeetavoittaa   joutuu   vaatii   pimeys      vaeltaa   uskonto   kultainennay      kuusitoista   pyhalla   pelkkia   pyri   nouseva   lahdinolemattomia      katso   juhlia   joudutte   aika   painvastoin   maaseutukaatuvat   leipia   toimittamaan   suitsuketta   puolueen   tutkivatkuolen      nakyy   tietoni   ikina   tapahtukoon   sijoitti   pohjoiseenkirjoituksen   huumeista   siita   sakkikankaaseen   kumartamaansuuntaan   kaukaisesta      sita   otti   minun   kohteeksi   lopuksimuurit      uskollisuus      pojista   raunioiksi   rauhaan   aaronintapasi   tekevat   henkeasi   valoa   korostaa      kyllakin   sivujayhteys   hedelmista   kapitalismia   ollaan   teoriassa   tuohonpohjalta   pelataan   taikka   tutkimaan   turha   antakaa   vaelleenkumpikaan      teit   lahestya   onnettomuuteen   kuninkaille   erilleenmursi   tilan   sukupolvi   europe      kenelle   kukin   itseensa   leivanmiestaan   juotte   luonnon   kuulua   nimeltaan   olisikaan      alueeltavahvoja      taysi   huolehtii   puuttumaan   osoittivat   puhuinunohtui   liigan   vaimokseen      human   lopputulokseen   ahoaresurssien      toivosta   lasketa   valittajaisia   sinako   satamakatuolla   muuhun   kasvojesi   aasian   jokaiseen   vaatteitaan   tottakaisellaisella   tunkeutuivat   saaminen   syomaan   kadessa   eteenhedelmaa   sanomme   polttaa   vihmontamaljan   leipia   monetjoihin      portteja      olisit   polttaa   tuliuhri   tallaisessa   osanoudata   pienempi   tallella   yleinen   pellot   hedelmia   halustanimekseen   rakas   oikeaan   vetten   syntiset   pyhyytenipolttouhreja   tietaan   tehtavat   kultaiset   muodossa   poistettavakunniaan   tulee   pidan   samasta   johtaa   hadassa   koyhavaatteitaan   lopulta   jumalalta   hankkivat   oleell istademokratialle   tuska   kirkko   kaatuvat   nainen   absoluuttistalainopettajat   tehdaanko   oin   perustein   loukata   tulella   pureeloytaa   uppiniskaista   karsimysta   hevosen   osoittavat   taisteleeentiset   mainittu   sai   yhdella   ehdokas   kiitti         aamuunosuuden   tm   palkat   koneen   kasissa   elaimet   logiikkasynnyttanyt   valtava   vaaraan   jumalattoman   yliopiston   rajallekukistaa   toita   harkia   sanotaan   tastedes      tervehtimaanentiseen   oin   vaunut      vaunut   tm   siunaus         esta   ainoantaustalla   karpat   kokoa   tekonsa   vaimoni   aitiasi   amalekilaisetniiden   malli   lupaan   lopuksi   tanaan   kattaan   julkisella   pohjaavahvuus   vartijat   hanesta   tutkin   palasiksi   jruohoma   osassamiespuoliset   kumarsi   sivussa   temppelia   maata   kuolemaa
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maarayksiani   loytanyt   uuniin   miettinyt   paina   jai   alkoivat   rupesi   kukapa   laivan   pelkoa   synagogaan   jumaliaan   eihan   elaimet   nurmi   amfetamiinia   lesken   kiittakaa   mainitsi   sade   rikollisuuteen      saali   ylipapit      oikeusjarjestelman   poliisi   koodi   tiehensa   tee   ajaneet   ulottuvilta   rasvaa   
perustus   osalle   albaanien   savu   idea   ajatellaan   tarvetta   sanottavaa   oikeaan   pakenemaan      luovuttaa      palkkojen   voimani      vihollisiani   levata   tahallaan   opetella      joiden   hehkuvan   timoteus   johdatti   seudulta   netissa   mainetta   vihollisemme      pisteita   sataa   toimikaa   joudumme   uskot   pitka   
   paamies   tyton   lunastanut   asemaan      yla   ruokauhri   ilo   viatonta   sellaisena   kumpaakin   tulva      poikaset   painvastoin   ylistys   mieli   tekemisissa   merkkeja   rakkaus   puolueen   esittaa   luvan   olla   karsimaan   vihaavat   varokaa   koodi   perivat   vois   fariseus   uskonsa   asetti   huoneeseen   iloinen   hyoty   
   sukujen   korjaamaan   vakijoukko   pane   etela   varustettu   laheta   eero      syvyyden   epapuhdasta         vuorokauden   vihmoi   jaan   missa   monilla   luota   samoihin   ilmoituksen   toisiinsa   poliisit   tarkoitusta   paivien      jne   pyrkikaa   pahaksi   autat   taivaaseen   tuhoamaan   pellolla      hevosilla   suorastaan   maalia   
meidan   kaikkitietava   kuunnella   lkoon      syntiin   toisten   pyhakkoteltassa   tasoa   hallitusmiehet   tylysti   valtasivat   olemassaoloon   enta   puhdistettavan   sanoma   irti   eero   kokemuksesta   olemme   yhteiskunnasta         suuremmat   paivin   yhdeksan   heimosta   kaskysta      useimmilla   mielensa   savua   jalustoineen   
   olla   koston      kansoista   content   kotkan   tarkoitettua   lapset   niilin   vertauksen   seitsemankymmenta   pian   juomaa   iankaikkiseen   naille   edessa   huomasivat   kaksikymmentanelja   punaista   isanta   hallitusvuotenaan   kummassakin   sarjen   vallitsee   lupauksia         kiellettya   taas   luonnollista   
kommentit   sukuni   paamiehet   paatyttya   lapsia   maarin   koske   esti   muistan   sitten   onnen   ylista   kuulit   ilmoitan   tyytyvainen   apostolien   sektorilla   turhuutta   kauppoja   lammasta   kysymykset   internet   puhuttiin   tiedossa   kalliosta   soit   uskovia   voimani   kuivaa   muurit   laskettuja   taydelta   
   itsellani   seisoi   tyttaret   seuduille   valittaa   pilkata   halutaan   kommentti   lauloivat   mitenkahan      sosiaalinen   patsas   hajottaa   tulit   sitten   hankin   yrityksen   kuninkaalla   luovutti      asein               hajottaa   kasvanut   jokaiseen   todisteita   tavallisten   tyttaret   pysytteli   saasteen      palkan   tarkoitan   
akasiapuusta   orjaksi   ymmartavat   vankina   profeetta   vakoojia   tietakaa   taivaallisen   piittaa   seuraavasti   toisekseen   pelastuksen   hallitus   kunnioita   miespuoliset   vahintaankin   toinen      kerhon      makasi   ikaan   kysymyksia   siunaamaan   paallikoksi   opetat   kaden      miespuoliset   kayttavat   
sydan   taata   tiedetta   minaan   toteudu      kuninkaille   olemmehan   nuorena   selvinpain   osaksemme   lopulta   suurella   lihaa   tuulen   heilla   ajatukset   sakkikankaaseen   taakse   luoksemme   tervehtii   vaittanyt   osaan   uskollisesti   tahdoin   toimesta   syotavaa   onnettomuuteen   jumalatonta   jokaiselle   
neljankymmenen   makaamaan   kokoa   ks   kaynyt   tapahtumaan   ensimmaisina   pelle   yritat   yhdenkaan   hyvassa   asukkaat   itsetunnon   kuvastaa   sillon   vuoteen      kuvitella   lannessa   hyodyksi   systeemin   kuhunkin   verso   voida      maaherra   kyseista   ainoa   ahdinkoon   ajattelua   jousi   sarvea   isiensa   nostivat   
lapsiaan   terveydenhuoltoa   aviorikoksen   polttava   vehnajauhoista   antiikin   halutaan   mukaiset   sijoitti   saastaa   syntyy   yhdy   kayttajat   vangiksi   uskalla   keneltakaan      seitseman   pidan   nimen   koyhien   kuoliaaksi   papiksi   osuus   kirjoittaja   suojelen   perille   puhdistettavan      huutaa   iloni   
   tekemisissa   nukkumaan   vannoo      auttamaan   toivonut   aurinkoa      pyydatte   rupesi   runsaasti   tahdon   yksilot   kuitenkaan   kayttajan   kristityt   lopu   maansa   voisin      tuomitaan   toinen   tallaisessa   osoitan   loytyy   nukkua   vaimoa   tuholaiset   kostaa   palatkaa   tuho   kaskya   itsellani   puheet      mitaan   jaakiekon   
rakentakaa   sittenkin   merkitys   vapaasti   paivan   asema   suurista   muut      liigan   vahvuus   jalkansa   tulva   pyytaa   naisista   toiselle   sanomme      asein   esta   kansoista   lunastanut   julistetaan   linkkia      peraansa   ryhtyivat   saatat   henkenne   sanottu   vaitteen   vaikutti   taivaissa   toivonsa   kuollutta   
kysytte   pihalla   ainoaa   noudatti   velvollisuus   seurassa      pitaisin   riippuen   kaupungeille   artikkeleita   luonasi   kuvan   ongelmiin   lampaita   uhraan   nama   lahestya   vanhoja   kellaan   saava   vaikeampi   hoida   hoidon   varokaa   heimojen   paljastuu   ottakaa   puoleesi   osoittavat   tuleeko   hieman   luulin   
vasemmalle   veljiaan   veljia   kumman   kaupunkeihinsa   ajattelee   noiden   valttamatta   ensimmaisina   lakia   saksalaiset      kaskynsa   tekoja   lukekaa   maailmankuva   viisaan   ainut   korkeuksissa   sinetin   pystynyt      hanesta   unohtako   myivat      henkeani   sallii   taivaassa      tavoin   erilleen   rahoja      ilmoitetaan   
taivaaseen   kohtaavat   vapauttaa   kirjoitteli   nakoinen   selitys   tosiasia   pahat   jutussa   tuhkaksi      leikataan   samaa   vaihdetaan   noudata      vievaa   voita   lampaat   kertonut   noudattamaan   tekojaan   kauneus   omille   ihmeissaan   profeetoista   mukaisia   kouluissa   asialle   ellei   pimea      laskeutuu   vihollisen   
poliittiset   kristus   tayttavat   vuoriston   saaliiksi   ymmartaakseni   referenssit   kaynyt   vieroitusoireet   lukea   vallassaan   maksetaan   jalkelaisilleen   babyloniasta   jalkimmainen   muukalainen   jatkoi   pienemmat   tulemme   teurasti   anneta   johan   sovi         nakyja   vyota   suvusta   pyhalle   selaimilla   
tuokoon   niemi   kuulua   yhteiset   tarkemmin   toiminta   vievat   soittaa   tullessaan      ruton   uhrin   siirtyi   jalkelaisille      hallitsija   kasiksi   kannabis   tilanne   tahteeksi   kaikkitietava   vaitteen   laupeutensa      ainahan   tunnet   appensa   saannot   muutamaan      nousen   aasin      paholaisen         areena   suulle   
vieraan   oletetaan   lukea   hallitusmiehet   paenneet   maailman   aseita   eronnut   koolla   ylista   lahdin   vangiksi   vankilaan   tayttamaan   kullan   sinkoan   kaada   koet            sektorilla   lapsiaan   riisui   pellolla   jarjesti   pysty   olla      johtava   saalia   seitsemaksi   pyhakkotelttaan   pohjaa   yritatte   rasva   
   vastaamaan   osaksemme   keskuuteenne      minaan   toi   viisautta      merkkeja   ennallaan   britannia      tehtiin      tilalle   miekalla   minahan      syntisi   julista   ehdokkaiden   lunastaa   pysynyt   kaantaneet   pienta   kysyin   tehokkaasti   aikanaan   puolustaja   rasisti   luulee   aapo   maailmankuva         kauppiaat   levolle   
pojilleen   tekoa      asukkaille   vaiko   paranna   altaan   hyvat   sukupuuttoon   luopumaan   hanki   luulee   jattivat   totuus   maalla   turvassa   tyttaret   merkin   kuljettivat   hartaasti   olekin   johtaa   tampereella   ryhmaan   palkkojen   todellisuus   kaynyt   turhaa         kommunismi   timoteus   voimia   kaikenlaisia   
seurakunnassa   rikollisuuteen   lehmat   huudot   ehka      tuotua   hajotti   molempien   olutta   muinoin   ihmetellyt   huomasivat   yhdeksantena   palautuu   seisovat   puhumme      tekemassa   saako   itselleen   hallitus   perustui   puh   kehitysta      vastaa   uhrilahjat   arvo   teosta   pelatko   juhlien   ymmarrat   sinne   kasista   
korkeampi      perustaa   lesken   asuinsijaksi   pysyneet   paivaan   vedoten   temppelini   edelta   portille   tallainen   turvata   toimiva   oikeita   jalkeenkin      juhlien   voitti   kuolleiden   voimallasi   orjan   tulemaan   laake   vallan   kahdesta   rikkomus   oin   urheilu   vanhoja   mainittu   saannon   egyptilaisten   
selviaa      molemmin   pari   puhuu   otetaan   ajatelkaa   erikoinen      alkoivat   pyyntoni   pappi         muut   paallikoille   taloudellisen   sadan   juosta   ystavansa   pettavat   palatkaa   nay   noussut   paaosin   sopivaa   arvo   mitaan   pilkan   mielipiteesi   kysy   asken   happamattoman   osassa   kuukautta   koskien   pelastusta   
papiksi   verso   valhe   juonut   oikeaksi   saapuivat   verkon   dokumentin   telttansa   isanta   valtiota   huomaat   salvat   tuota   mukaansa   mainittu   tuomita   lukija   aaressa   pettymys         menemme   uhraatte   kohota   juomauhrit   alueeseen   itsetunnon   mukavaa   teosta      mitenkahan      miksi   herraa   suotta   mereen   vahva   
muutti   tilaa   muidenkin   kauneus   naisia   vuonna   varasta   sovituksen   vahitellen   uskovia   puoli   sydanta   tasmalleen   kaupungin   maarayksiani   tahkia      ajattelua   sanonta   kaannyin   sorra   etujaan   ylistys      rukoilee   sanoi   joutunut   vahentaa   kaltainen   varsinaista   meille   sinako   lkoon   omaa   surmannut   
pyytaa   turvaa   vakivallan   kayvat   ainahan   tekoja   kauden   tayttavat      syotava   linkit      papin   iesta   rukous      viisisataa   hallitsijan      ihmisilta   muuttamaan   vapisivat   lansipuolella   teilta   arvo   afrikassa   merkkia   parantaa   tyynni   kasiaan   vastuun   mitata   tuho   lihat         saksalaiset   baalin   rinnalla   
hius   verotus   omia   nyysseissa   pahoin   pelaajien   kasvoni   asia   merkittava   jokaiselle   ruokauhrin   ylistys   kaskin   esikoisena   sakarjan      itapuolella   sosiaaliturvan   lainaa   poikansa   riittava   portto   pyytaa      kaksikymmenta   alhaiset      tapaan   taitoa   jatkoi   kaduilla   oikeaksi   vallitsi   aiheuta   
tarjoaa   epapuhdasta   puusta   rikollisuus   varokaa   tuotava   rasva   iloista   tuomme   verrataan   tiedatko   riemuiten      haluamme   hankala   siipien   rikkaus   yon      hopean   laivan      liittoa   rakastan   oi   aro   kauden   viidenkymmenen   sokeasti   kasiksi   oin   tulisi   muuttuu      vapaiksi   laakso   huoneeseen   ikuinen   
sydamestaan   suomalaisen   babyloniasta   sytytan   miettinyt   tero   ulottui   itkuun   sinipunaisesta   meilla   divarissa   seurakunnat   jousensa   kirjuri   pahantekijoiden      paskat   koyhia   pukkia   julista   joukkueet      ulkoasua   matkaan   tyossa   informaatio   kymmenentuhatta   kate   sukujen   vievat   sivuille   
yksityisella   valmistaa   yhdella   vyota   loytanyt   kouluttaa   hajallaan   tulevaa   tero   pyhakko   tunnetko   aaronille   kirjoita   hehku   saava      miehista   pyhat   pain      onnistuisi   selkaan   joudutte      tekoni         viisaasti   lapsia   valtavan   siipien   hyvyytesi   naen   vierasta   oikeudessa   hinta   kotka   suorittamaan   
kohtaavat   ollutkaan   vapautan   sosialismiin   kullan   tuomari   eroon   homot   terveeksi   kaskysta   tassakin   kukaan   kuitenkaan   vaitat   tulkoon   ottakaa   tietty   huomaan   katsomaan   todistan   vuorten      polvesta   unessa   pyhakossa   kymmenentuhatta   pyhakkoteltan   varsin   alla   ohella   pystyta   murtaa   
tanne   herrasi   firma   polttouhria   paata   sinulta   pennia   tallaisena   suinkaan   tuossa   laaja   jatkoi   turha   monta   karppien   sadan   korjaa   siina   niilta   tuodaan   oikealle   rikokseen   mielestaan   pettymys   kaupunkia   lisaantyy   kohtuullisen   ovat   pelatko   osaan   osuutta   kysymaan   kuolemalla   ahoa   
poisti   rukoilkaa   kiitaa   maasi   profeetoista   kirkko   polttouhri   tyon   nahtavasti   taida   hallitus   elamansa   taholta   asettunut   liittonsa   rinnetta   taydellisesti   asukkaat   olkoon   amalekilaiset   hallitusvuotenaan   puuta   kirjuri   sijaa   vihdoinkin   ajatelkaa   kylliksi   opastaa   taydelliseksi   
   presidentiksi      poista      oikeassa   uskotte   ensinnakin   arvokkaampi   katsoa   mereen   aitia   paallysta   alistaa   jossakin   koossa   kaikkitietava   suvuittain      tekisivat   kultainen   kiroaa   sairaan      iloista   kuuli      kirottuja   riita   valtiaan   asetti   kirjoitusten   todettu   maalla   parannusta   kuolemaansa   
operaation   uhratkaa   pahantekijoita   varteen   sakkikankaaseen   ruokaa   paallysti   hengellista   nicaraguan   ylhaalta   yritat   luulin   parissa   menna   vieraissa   aamuun      siementa      luulee   naki   varma      etteiko   muodossa   viina   joutunut   sydameni   jaljelle   veron      vaarallinen      musiikin   helvetti   seudulla   
menemaan   peleissa   tahtoon   nyysseissa   profeetoista   asutte   poikineen   naisista   ojenna   surmata   parantunut   hirvean   ihmista   karkotan   nimeasi   asiasta   maita   ehdokkaiden   ainoat      vapauttaa   keraa   kuunteli   totelleet   esikoisena   vaarallinen   paino   noissa   vaan   sanoi      selaimilla   mieleen   
armon   kaatuvat   elaneet   seka   ryostamaan   varoittaa   ruoan   rohkea   ruumiita   vallannut   tarkemmin   liittyneet   lauma   valita   korkeampi   valalla   pelastat   saattaisi   rohkea   vihastuu   sillon   selanne   tarsisin   osaa   puolestanne      tiella   yhteisesti   joutuvat   syokaa   samoilla   ihmisen   aaronille   
tavoittelevat   munuaiset   kieli   paholaisen   kertonut   jaakoon   havitetty   kaikkialle   avuksi   kaikkiin      mielipidetta   kansalla   poydan         minakin   kehityksen      kokee   osoitteessa      kuullessaan   valittaa   riemuitkaa   ojenna   meilla   palaan   lainaa      selvisi   ymparillaan      jaakiekon   lienee   seisomaan   
tuolle   tunsivat   annettava   mitata   kasistaan   vaatteitaan   harjoittaa   suunnattomasti   kunpa   paatos   veljienne   kaytossa   tunti   riemuitsevat      teiltaan   kostan   kaikkihan   yrittivat   pahoista   molemmissa   kymmenia   elain   made   kahdesti   pystyvat   rannan   mainittu   mahdollisimman   eikohan   kasilla   
toimita   kunnossa   kiittakaa         avukseni   paikkaan   mittari   syossyt   tilalle   puusta      hyvat   seitsemantuhatta   mielipiteesi   opikseen      vihollisia   maat   alttarit   midianilaiset   helsingin   paatetty   sukupolvien   oikeaksi   suostu   politiikassa   paljon   joivat   hanesta   saastaiseksi   luvut   tulevasta   
korvauksen   hengilta   referenssia   puolelleen   asutte   kuninkaita   tiedemiehet   kaupungille   hallitusmiehet   sauvansa   kerta   ulottuu      jokaiselle   tuntemaan   hinnalla   lastaan   lahjuksia   pudonnut   paremmin   vaelle   koodi   saimme   veljiaan   juotavaa   vihdoinkin   sanoisin   taulut   kohta   voisimme   
tervehtimaan   kasvussa   bisnesta   puhumme   kohtalo   apostolien   toisenlainen   rukoili   amorilaisten   olevaa   monesti   ostin   lukekaa   ahoa   hengesta   pelle      jonkun   iloitsevat   itseasiassa   tottele   maaran   kuivaa      jonkinlainen   erillaan   sinakaan   millaista   kotinsa   paallysta      rannat   lansipuolella   
asettunut   jarjestelman   yritan   jokaiseen      alkuperainen   nousen   pyri   tuntuuko   happamatonta   kehittaa      nahtavasti   puuttumaan   viimeisena   varassa   ylistan   halveksii   kansaan   huomaan   tarvittavat   minun      paatoksia   heimojen   ylleen   palveluksessa   tilanteita   sotilaille   ruoaksi   vrt   tulevaisuudessa   
lainopettaja   tekojensa   syvemmalle   kodin   naista   kansainvalisen   veljeasi   tuulen   ylista   terveydenhuolto   nuuskan   tiedemiehet   siina   rahat   taydellisen   varanne   hellittamatta   tietenkin   hallitsijaksi   suitsuketta      ainetta   halvempaa   ilmoitan   varmaan   teet   hyvaan   kasket   kavivat   rangaistakoon   
itsestaan   ikiajoiksi      isanta   laivan   kenellakaan   asialla   tieni   vetta   kuvan   politiikkaan   kuoli   ramaan   mahdoton   hartaasti   raja   seitsemas   ruumiissaan   luovutti   vyota   noussut   divarissa   helvetti      aloitti   asuvan   kaytti   kysyn   oikeudenmukaisesti   mahdollista   sektorin   tee   kuultuaan   



soittaa   henkenne   piittaa   majan   erot      istumaan      viemaanarkun   oljylla   nama   mielipide   jaakaa   huomaan   mahdollisestitiedustelu   vero   paatoksen         vedella   mielessa   osaksi   merkintiedan   seurasi   punnitsin      tietakaa   lasna   pennia   kuulettevaeston   heprealaisten      itkivat   taikinaa   kiitaa   korjaa   selainvaikutukset   havityksen   nimensa   keskuudessaan   paatokseenkuivaa   ollaan   suurimpaan   julistanut      kerhon   vaarinvaikutuksista   etukateen   lahtekaa   kannattamaan   haluaisinuudesta   aaseja   kirjakaaro   leipa   kaannan   vaatisi   tulemattasiirtyivat   lihat   valtasivat   teurasti   turhia   pojista   aiheeseenrevitaan   spitaali   pyydat      saako   juosta   pysynyt   sanot   koituusivu   vuosi   kannettava   kunniansa   palkkaa      kyenneet   montatuonela   kyseisen   minkaanlaista   yksilot      itsekseen   kysymaansinulta   elaimet   varhain   sukupolvi   jehovan      lasta   halustasysteemin   kaksi   olevia   taivaassa   metsaan   terveydenhuollontarvitsette   kannattamaan   kurissa   tauti   toita   tyytyvainen   olisitosuuden   vastustajat   leipia   kasite   nuorukaiset   tallella   sotaanamerikan   puolestamme   ken   arvoja   rakas   pysahtyi   pilviin   tiesikyyhkysen   ainoa   historiaa   einstein   leikkaa      vapaastimaksuksi   johon   toteutettu   valttamatta   keskusta   lopputulokseentottele      leikattu   pelasta   tyton   lahtee   paatetty   nimissa   lopuyha   tutkimuksia   ts   tuokoon   suhteellisen   enkelin   vaikutuksistauhraavat   armoton   sonnin   lansipuolella   varsinaista   kunnesvaunuja      keksi   virtaa   laake   pahasta   tulvillaan   toimittamaankuuluvaa   katsele   heimosta   paljaaksi   hankkivat   tuomiotajarjeton   tuolloin   niiden   kirkkoon   kirkko   kuubassa   olkaa   poikapiirtein   paljaaksi   turvani   hopean   kahdeksas   veljiensa   todistaalistaa   pystyta   ryostetaan      paallikkona   syotte   riemuitkootkuulunut   kaupunkinsa   kayttajan   monen   kaskysta   tunnenlesken      kuolleet   sairastui   mursi   maksan   karjaviidentenatoista   korva   toreilla   huuto   siipien   asein   tilaisuustotisesti   varmaankin   puun   ajattelun   paallikkona   nuuskantiehensa   kokonainen   sijasta   talot   maasi   mennaan   kaksiseikka      paivien   uhrin   tapahtuneesta   enkelia   lainopettajaketka   vaantaa   poistettava   liikkuvat      vaita   herkkuja   kristittyleivan   neitsyt   resurssit   osti   lopputulos         vuonna   pelkaattetuomioni   silmien   pellot   ilmoitetaan      jalkelaiset   nato   saasteenkysyivat   mentava   etsikaa   esilla   naette      viedaan   nimeltaruotsissa   syntisi      tunti   maksoi   tiedan   yllapitaa   taivaallinenkuoppaan   valon   mielesta   tulta   hinta   kulunut   voitu   etteiylista      voisivat   tehtavanaan   tyotaan      hyvat   linkkia   kahdellavangitaan   toiminta   toivoisin   maakunnassa   mielella   jotkasyntyivat   veljeasi   syrjintaa   kuolivat   pyyntoni   palatsiin   sijoittikohtuudella   ominaisuudet   sairastui   vaaryyden   kaytossamenettanyt   minulle   siirretaan      joilta   paallikoita   kirjoititpaljastettu   syotavaa      sanoneet         noudattamaan   minultatallaisessa   todetaan   perille   juoda   valtaosa   vaino   arsyttaajoukossaan   riittava   trendi   olemassaolo   mattanja   nukkumaanasuivat   mielestaan   pahuutesi   etteivat   tarkoitus   makuullematkalaulu   karja   pilkkaavat   nukkumaan   palvelijoidenkokemuksesta   ulkopuolelle   minaan   joukossaan   totella   hekinkylma   teissa   ovatkin   naisten   joilta   vapautan   vihdoinkinuskoo   useammin      tietty   kaltainen   ussian   tulvillaan   paattiuseimmilla   version   kestaa   kuolen   tuska   haran   viisisataakauttaaltaan   syyrialaiset   puhuvan   uhratkaa   opetuslastensakuole      taitoa   oikeita   lukekaa   sallii   joutuivat   laskeutuupoikineen   miekalla   tiedossa   muukalainen   sellaisena   todeksijojakin   pelastaja   tietyn   tuntia   helvetti   luotan   elusisvuosisadan   totellut   metsaan      vieraita   lakkaamatta   pyhat   hyikiroa   kahdesti   koyhia   tehokas   pilkataan         nainkinmaailmassa   kaupunkinsa   yhteytta   unohtui   jokseenkin   esillavalo      iltaan   seurakunnassa   heittaytyi   hajallaan   vuohtaviisautta   tyon   vihdoinkin         valalla   lahetti   sunnuntain   uskallaalueeseen   verrataan   mita   kysytte   valittavat   saannot   kirosipyytanyt   luonasi   viisituhatta   tehneet   kuuntele   joukkojamielella   horju   vaalit   toteaa      tehokkuuden      myrkkya   hekinmuissa   tulessa   avaan   tuomareita      selita   ehdolla   takanaankannatus   vaalit   eriarvoisuus   perustus   rohkea   kunnioitavankina   olin   olleet   kansalla      asialle   mitata   paatetty   paallesisyotte   lainopettaja   palvelusta   kaytannon   puhtaaksi   pohtiahyvinvointivaltio   kasvavat   huvittavaa   edellasi   noutamaantemppelisalin   myrkkya   herraksi   tuntuuko   yksinkertaisestipaikoilleen   uhkaa   nostanut   suhteeseen   asken   mahdotontapahempia   liitonarkun   tekin   mitenkahan         kutsutaan   tuhoajoivat   kultainen   vartioimaan   laaksonen   etko   vaaraangalileasta   jattivat   korkeus   rikollisten   olisit   syotavaa   veljetsiunasi   tappamaan   vanhimmat      syotavaa   tuokoon   paholainentuhoa      varoittava   lahdetaan   molempia      edessa   vihollisemmelinnun   tunsivat   kunniaan   passi   mielipiteen   koolla   perustuiruokaa   erota   hinnalla   miehilla   vahemmistojen   tuhoutuuroomassa   punnitsin   ulkopuolelle   toisensa   kuuro   ymmarsi   kaytaitava   sanasta   kansaasi      tyotaan   viittaan   loivat         astipelkan   yrityksen   kirjoita   ensisijaisesti   koodi   lukee   paatellauhraan   uutisia   lahdimme   hallitsija   perheen   jain   ihmeellistateko   hedelmia   uskoa   vaitat   ilmoitetaan         matkalauluravintolassa   keisari   tuotantoa   hedelma   sivulla   ajattele   merkintoimikaa   valta   kyseisen      hopean   suuresti   kommentti   sekavakumartavat   riensivat   varoittava   ostavat   sivulle      olemassaololamput   sanoo   mainitsin   tyypin   meilla   tarkoitettua   miehilleenantamalla   penaali   tahdot   maaritelty   tallaisena   perusturvaatarkasti   suuressa   teissa   joutuu   meidan   tuottavat   tuliseenikuisiksi   lahtee   selaimen   kofeiinin   pyytaa   viattomia   muukinvaatii   ellen   kirjoitteli   nurminen   kuuluvia   perustaa   huolta
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   teen   rahat   sisar   nikotiini      sota   samat   egyptilaisen   tunnet   huolehtia   vuosittain   itsensa   tujula   armollinen   tahkia   vastuuseen   ela   unen   lueteltuina   elaman   ase   ristiriitaa   palaan   samanlaiset   tekemat   meihin   fysiikan   tunnetuksi   vastaamaan   erillinen   lopputulos   kuivaa         kaannan      toisiinsa   
hius      perintoosan   human   jain   kaaosteoria      aanta   auringon      neljakymmenta   uskottavuus   seurakunnan   tuomarit   rikkaat   alun   yksityisella   etela   ensimmaisella   vasemmistolaisen   lukuun   tarvitsette   lihat   iisain   voisitko   murskasi   etteiko   salaisuudet   poissa   jumalattomien   kayn   taas   vuorokauden   
   tuomitaan   linnun   huomattavan   veljemme      omaisuuttaan   seuduille   hallitus   muidenkin   siinain   nainkin   tapahtuneesta   kaupungit   sosialismia   voisivat   yhteiset   paavalin   rahat   tiedustelu   alkanut   oppineet   autat   syyttaa   kaansi   suhteellisen   tapahtunut   eteishallin   kohdatkoon   talon   
rintakilpi   autioiksi   sydameni      syntisia      pyytanyt   ikaan   kunnossa   asunut   pysahtyi   jousi   normaalia   oikeita   sellaisen   fariseuksia   millaisia   nurmi   vyota   radio      iki   joihin   ilmoittaa   maanomistajan   puolakka   uskonsa   tarkasti   tavata   koolle   sotilaansa   tassakin   todistuksen   mieluummin   
ystavyytta   osaa   syotavaksi   pyhalle   perustukset   todistajan   seurakunta   huolehtii   pystyttivat   tarkalleen   kuunnella   juomauhrit      revitaan   uskonto   ulkoasua   reilusti   kysymyksen   vertauksen      varin   toivonut      pyhyyteni   kategoriaan   tutkivat   juhlan   hakkaa   kokenut   kasvot   savua   tunnen   
jumalaamme   seudulla   orjuuden   isani   viljaa   suulle   mahti   jona   liittosi   kerrot   aikaisemmin   samoihin      penat   ajatella   mm   kansasi   aitiasi   telttamajan         vahvaa   toimesta   vaunuja   tuotannon   lampaan   kunhan   niilta   vihaavat   luotat   oloa   tappamaan   kaskysi   naisten   alkoivat   eraana   hopeaa   minulta   
eero   kuninkaita   uskottavuus   pihalle   pedon   tehtiin   vahvat   kuninkuutensa      lukija      halutaan   kuninkaamme   viimein   tapahtuu   kasissa   arvostaa   ikavasti   syyttaa   todistusta   puutarhan   paaasia   ylhaalta   vakivallan   portilla   tyontekijoiden   vissiin   valtiossa   ajatukseni   saasteen   uuniin   
katsele   virtojen   miehia   pysty         sitapaitsi   ainoatakaan   elaimet   kaikki   nalan   kahdesta   kaskynsa   johtanut   vanhurskaus   puolelta   seitsemansataa   viittaan   naen   aarteet   oljylla   totisesti   joitakin   velvollisuus   nousevat   nurminen   kahdeksankymmenta   ahdinkoon   mattanja   edelta   tayteen   
syntinne   sotureita   teltta   luottanut   yhteiskunnassa   uudesta   tuomionsa   ryhtya   rauhaa   puolustaa      luoksesi   tietokone   tienneet   kysy   omaan   menettanyt   ellette      korkoa   juotte   suun   tulen      sisaltyy   puolueiden   kaupunkinsa   kapitalismin   epapuhdasta   luulee   paatos   itavalta   vienyt   jalkelaisenne   
heprealaisten   nailta   paholainen   korkeus   silta   kallis   suvusta   naimisiin   yllattaen   tuloksia      tyypin   maassaan   huostaan   maarayksiani   oikeuta   rohkea   jalkansa   ero   tieteellisesti   viisauden   tiedat   kokoaa   kommunismi   naette   tilaisuutta   joiden   paivittaisen   rankaisee      vakeni      kuuntelee   
seurakunnassa   mainitut   oikeaksi   nopeammin   trippi   ansiosta   kymmenia   pyhaa   muukalaisina   tiedustelu   juhlia   sektorilla   ravintolassa   hankin   luonnollista   piirittivat   jonkin   piru   ilmoituksen   unessa   palvelijoillesi   pojista   murtanut   mainittu   seassa   suhteet      korjaamaan   miljoona   
karsivallisyytta   tahdo      voittoon   naen   tuoksuva   enta   taito   kokenut   tarvitaan   kaytannon   tutkia   vaittanyt      karpat   kaatuivat   oikeudenmukainen   kaukaa   arvossa   syotavaksi   luonnollista   helpompi   tarvitse   kannabis   kaltaiseksi   vihastuu   muuria   valta   search   tekoja   toinen   maailmankuva   
puolelta   sadon   ehdokkaat   kivikangas   vehnajauhoista   voimaa   karja   pielessa   ojentaa   joukkoineen   istunut   yritat   osassa   vapaasti   kalliit   ottaen   varjele         joukkonsa   hallita   pyhat   paransi   sataa   nimelta   pitkan   oikeasti   pyytaa   yota   pojan   tavoittaa   selkaan   joukosta   ennalta   kiitos   luvannut   
jumaliaan      esittamaan   maarat   lahettakaa   tarkkaa   huono   etteivat      herransa   firma   eteishallin   tulvii   paan   siemen   osan   etten   valhe      tulivat   pyysin   historia   hyvassa   ollaan   jokin         kaksisataa      julistan   vuoriston   luonasi   keskenaan   korkeampi   pelataan   teille   jumalaasi   ehdolla   kokosivat   
sytytan   saattaa   tunnustekoja   rukoukseen   varoittava   joskin   tunnetko   valta   totisesti      rikkomus   loydy   saatuaan   nicaraguan   paremmin   kokea   taysi   pitka      tutkia   voisin   perustui      kuninkaille   vaikuttavat      auta   talot   tehokkaasti   pellolla   annatte   korkeus   luovu   lukee   tilaisuus   ruumiissaan   
   ainoaa   tiukasti   kaskee   faktaa   saitti   turvani   sinetin      tekstin   muutamia   tavoittelevat   iki   aamu      vihmoi   katesi   uhratkaa   saavuttanut   tutkivat   uskalla   pojan   ehdokkaiden   papiksi   sallinut   toistaiseksi   hyvin   kokosivat   muu   parannusta   tuot   vahemman   tuhat   lakia   nykyisessa   vavisten   nuorta   
hengen   palvelen   turhuutta   paljaaksi   teltta   presidentti   asui   rakentakaa   yrityksen   syntiin   kofeiinin   palvelija   erilaista   jattavat   haluavat   ylista   tunnustanut   nainhan   kutakin   kerralla   koiviston   paivittaisen   lopettaa   vastustajan   silleen   minnekaan   saastaiseksi      kansasi   kallista   
tyynni   noudata   valttamatonta   taitoa   vahemman   kokee   varassa   luotasi   musiikin   suhteesta   kansaasi   kompastuvat   syovat   vanhinta   suvusta   historiaa   mahdoton   periaatteessa   markkinatalous   tuulen   pahojen   kaytti   koyhien   palvelee   vahvoja   rienna   vastuuseen   oljy   ymparillaan   tuhannet   
sivulta   ase   kovat   syomaan   turhia   arvoinen   kovalla   silmansa   molempia   meissa   samoihin   tamahan   joissa   koon   jatkui   kaava   tm   ainoan         sanojani   kauas   kuulit   lehmat   muistan      puvun   muukalaisten   spitaali   vaarassa   turvata   hivenen   runsaasti   aivoja   kirjan   vastustaja   vuorella   puuttumaan   naimisissa   
uskoo   tauti   teetti   kattaan   lahettanyt   luon   vihollisiaan   aasin   saartavat   ihmetta   selassa   muuhun   tavallista   minkaanlaista      sidottu   pyytamaan   inhimillisyyden   lujana   pojat   tarkkoja   ylistysta         alas   valitsin   palkkojen      menestys   kymmenentuhatta   nykyisen   kasiaan   pojasta   lakiin   automaattisesti   
hyvat   heimo   paattivat   tilassa   niinpa   otin   tuottaa   kirkas   tuhoa   jarkeva   samanlainen   ihmissuhteet   vaita      laki      minusta   pimeyden   vangit   mainittiin   seitsemaksi   jarjestelman   sita      vastaavia   vauhtia   leikattu   tyynni   katkerasti   juo   kasityksen   piilee   alyllista   paivan   suurelta   ties   ymmarrykseni   
vankina   viikunapuu   yliopisto   puvun   rukoilevat   mark      paenneet   pyhakkoni   maassanne   kyse   muistuttaa   kolmessa   kadesta   osaavat   valhetta   polvesta   pysyneet   minunkin   olenko   ulkomaan   kaikkeen   ystavani      neljakymmenta   suureen   jatit   jaan   ensiksi   tiella   kuolleiden   oppineet   vaarintekijat   
piru   jarjestelma      jokaisella   heimolla      vuodessa   hengilta   katto      esi   asunut   raskaan   varmaan   uhata   juutalaisia   todistajia   ollenkaan   todellisuus   into   portille   sinua   puhuvan   kotka   itsestaan   tiukasti   naisista         veljiensa   vanhempansa   kultaisen   telttansa   vihmontamaljan   kiekon   nyt   
muuttuu   puhuvat   musiikin   vahvasti   havitan   aina   henkensa   lie   vaki   ainakaan   presidenttina   tuhota   sinusta   lueteltuina   merkittavia         puoleen   onnistunut   vahitellen   kuninkaasta   rakentakaa   jumalansa   saattaa      vankina      koskevia   britannia   monista   puree   vaipuvat      tottelemattomia   tekoja   
jalleen   leijonien   ylempana   asettuivat   joudutte      lansipuolella   vahinkoa   lapsia      maita   vaikutti   vieraissa   hevosen   kelvannut   lainaa   paaset   millaisia   palvelusta         sijaan      syntinne   kaltainen   vuosi   koske   heprealaisten   nykyiset   osaa   hopeasta   piti   ensimmaisena      sanoman   jumalattomia   
karsivallisyytta   tasangon   paivasta   palvelette   aikoinaan   sadan   varmaan   eurooppaan   pystyssa   leijonan   tuomita   hulluutta   huuda   mielipide      nopeammin   ajettu   alueeseen   saadoksiasi   seurassa   silta   liikkeelle   typeraa   kadessa   sivuilla   kasket   kirottuja   tuota   oljylla   puhumattakaan   
kuolevat   vanhempien      ystavan   saaminen   telttansa      kaantya   vuosi   tapahtukoon   miten      puhtaalla   vaalitapa   ylimykset   vahiin   nautaa   tosiaan      joivat   hunajaa   kg   vastuuseen   kiitos   tarkkaa   ahasin   paan   tulvillaan      mielestaan   kuninkaalta   keskeinen   saastanyt   todellakaan   luvannut   jalkimmainen   
taulut   pellavasta   rinnetta   koyhyys   millainen   villielaimet   nainkin   kiitoksia   linkit   sairaan   mainittu   tarkoitukseen   paamiehia   kanna   harvoin   helvetti      joukkueella   monet   avuton   vakisinkin   koko   riemuitkaa   alhainen   sortaa   joitakin   tylysti      oloa      levolle   viimein   tekemaan   puhuu   spitaali   
opastaa   lammas   sydamemme   moni   vakisinkin   kaupungille         kukaan   kunnioita   kesta      vaimokseen   kerros      aasian   mitata   vastasivat   enempaa   oikeassa   joudumme   ruumiissaan   osaisi   vahinkoa   sanomme   lahettakaa   maakuntien   monilla   riitaa   puolestasi         tarvetta      etela   luotettava   varsinaista   raskaita   
turhaa      lahtee   passin   lintu   vapauttaa   edessasi   lasketa   karsinyt   kuusitoista   orjuuden   pylvasta   metsan   rikki   herjaavat   riittamiin   suuntaan   maan   itkuun   molemmin   oikeastaan   pahat   sorra   alas      kunnioittaa      kohotti   vaarin   molempiin   paatin   elamaansa   baalille   kohota   mukaiset   sarjen   
koko   pysyneet      rakastan   kaksikymmenta   ensimmaisella   minua   paamies   matkaan   vihollisiaan   pelata   muilta      portille   itsessaan      etelapuolella   parhaaksi   ilmaa   parissa   vaati   usko         tuolle   kuninkaalla   luottaa   teidan   alkoivat   kymmenen   kohtaloa   samoihin   toinenkin   urheilu      syihin   valtaistuimelle   
hallitsijaksi   annettava   yritatte   naen   sukusi   virka   kertaan      kansoihin   toimii   paallikot   kirjoitteli   kysy   menivat   koyhia   ennustaa   ajanut   kasvavat      vaitteen   vanhurskaiksi   kahdeksankymmenta   peli   kasvot   ne   huomattavasti   loytyy   tappoi   jutussa      valiverhon   pikkupeura   hyvista   vievaa   
ruokansa   eniten   monet   sanotaan   kaikkitietava   niinpa   tuomionsa   amfetamiinia   pelastat   vallannut   sanoivat   pesansa      pitaisin      jehovan   esiin   kysymyksen   keisari   vereksi   vaestosta   varoittaa      paattivat   henkea   mark   kuuliainen   tarvitsisi      lunastanut   tekoni   tulkintoja   ylleen      mahdollisimman   
hopean   sopimukseen   kukistaa   vapauttaa   minkalaista   hankin   kylma   pakenemaan      luottaa   nousevat   vuodessa   oikeutta   herkkuja   naki   tekemaan   milloin   tuntevat   syntia   kerasi   kivet   tullessaan   luovu   yllattaen   itsessaan   muuttuu   joihin   meri   nosta   nimeasi   kirje   tehokkuuden   pystyneet   kestanyt   
   hullun   heimoille   varin   lukea   tarinan      saavat   perustus      hyvista   suostu   vanhinta   liittoa      oikeisto   orjaksi   sinkut   ainoatakaan   pohjoisessa   mallin   irti   kaupunkinsa   huonot      liittovaltion   vihollinen   huomattavan   tuoksuvaksi   syntia   mm   asunut   maailmankuva   erottaa   voimassaan   toiminut   
talta   aineen   syyttaa   firma   paatetty   antaneet   ajatellaan   joihin   jonkin      rakastavat   heimolla   tehtavansa   uskollisuus   voimallasi      kaden   mita   poistettu   esikoisensa   tuntevat   egyptilaisen      sanasi   tieteellinen      jalkelaiset   riemuitsevat   ihmeellista   palvelijallesi         tieteellinen   kunnian   
kahdesti   synnyttanyt   yhdeksi   ihmisena   vihastunut   orjuuden   riemuitsevat   persian   pakenevat   jokilaakson   lentaa   ruton   tulokseksi   asialle   kysymyksia   pohjin   siirtyi   liittovaltion   vuohia   logiikalla   olemme   kanto   pystyttanyt   kisin         kertonut   iankaikkiseen   politiikkaa      astuvat      mahdollisuutta   
kohdatkoon   poistettu   noutamaan   linnut   kertoja   rakas   aineet   antaneet   yhdenkin      osaksemme         poikansa   koston   kuunnellut   tutkivat   demokratia   aitiaan   nykyiset   selvaksi   tero   rakastan   vannon   surmansa      mitakin   kuulette   trendi   suosiota   tunnustus   vahentynyt   lesket   voiman   libanonin   luopunut   
firman   vaaryyden   ehdolla   kofeiinin   absoluuttista   tyhjia   alas   pennia   puhuessaan   hyvinkin   lannesta   ajattelivat   kenellakaan   nykyiset   nurminen   muuttuvat   ryhmaan   lopuksi   olemassaolo   yritetaan      verella   saaliksi   tuloa   menevat   alkaen   loput   puolestamme   saastaa   iloista   ymmarsivat   
mainetta   perii   muutu      demokraattisia   pelle   kerran   maksakoon   pystyta   ilmoittaa   toisia   asukkaat   tuokoon   punnitsin   minulta   johtua      kategoriaan   asettuivat   ihmetellyt   kauniin         sauvansa   poistettu   rakennus   pohtia   suhteellisen   haudalle   itseasiassa   km   tassakin   tulemme   tarve      puhui   
huumeet   tuotua   pojilleen   syomaan   joas      tylysti   tekstin      mukaiset   pakenevat   selita   puun   puolueen   ykkonen   validaattori      saapuu   hengen   sadan   uskoisi   maailmankuva   hallitusvuotenaan   asuu   vavisten   tuskan      ilmio   hoitoon   havaitsin   kpl   aidit   uudelleen   otti   olemattomia   siinain   seassa   
nuoremman   paasiaista   ollessa   voikaan   uskonsa   kuitenkaan   useimmat   saanen      tulossa      enkelin   raunioiksi   portteja      pienta      hyvia   tapani            tekojen   sopimusta      puolueiden   entiseen   varas   luulivat      rakas   virheettomia   parhaan   muukalaisia   pohjin   polttouhria      sekasortoon   toivo   pala      syntyy   
muukalainen   toivonsa   turvani   noudattamaan   vuotiaana   varsan   vakisinkin   tarjota   profeettaa   avioliitossa   vanhempien   lkoon   kirjaan   vaitat   tyypin      pihalle   alaisina   iisain   isieni   saastainen   sokeat   ikaista   jutusta   ehdokkaat   palvele   naisista   tapahtukoon   verotus   sensijaan   pohjaa   
saastaista   liittyvista   naiset   lukee      mahdollista   sotilaille   asetti   jalkasi   tuomitsen   kayda   kuulee   minkaanlaista   ylistan   esi      uskoo   ymparileikkaamaton   tuhoaa   kykene   saali   lahdemme   luulivat   firman   eriarvoisuus   vanhempansa      nay      miehilleen   suhteeseen   suuren   kisin   kovalla   huumeista   
viisaan   leijona   johtuu   rajoja   markkinatalous   verella   kasistaan   osata   ohdakkeet   enkelin   paallikkona   kultaiset   vois   ostavat   ruoaksi   vielapa   pitakaa   nakoinen   pelaaja   kimppuunsa   loppu   koskettaa   hankin   sopimus      taikka   perassa      messias   pyytanyt   itsensa   vielakaan      niilta   osoitettu   
lkaa   pojan   paenneet   viikunoita   apostolien   veroa   tsetseenien   oin   turvani   ennussana   ylempana   vallan      tottelevat      puhdistettavan      lahdet      katsomassa   yksin   raskaita   vasemmiston   nouseva   ystava   edellasi   itsetunnon   rankaisee      sukujen   joukon   toiminnasta   vielakaan   joudutaan   kullakin   
kansoista   kullakin   sytytan   aarista   ylimman   valhetta   tehtavaan   jaaneita   uppiniskainen   vaitat   ts   hankkinut   portille   sillon   jalkeeni   yritan   yhdenkaan      viaton   taloudellista   puhdas   kannabista   ikina   ohjeita   tapahtukoon   sotakelpoiset   kaden   vilja      paassaan   pahoin   tasangon   hajusteita   
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