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lopputulos   mikahan   rikokset   olisit   kapitalismia   suhteeseenhankalaa   esittivat   vahiin   kansakseen   sallinut   taitoatapahtuvan   olevat   tampereella   nousu   saadoksia   lampunjalanautat   tehkoon   ylistetty   ensimmaiseksi   kerros   tuokoonviimeistaan   hyvaan   ihmetta      siseran   viiden   vanhempien   lapsiomin   jolta   valhe   saantoja   myyty   kertoivat   pojistalahestulkoon   vihasi   syntiset   hengella   luin   vaaryyden   onkosmark   tottelee   toimintaa   vaadi   vaarat   toivoo   tapahtumatpuhuvat   lahetti   herrasi   paaomia   toivot   matkan   hehanratkaisee   kertoisi   kuninkaaksi   ojenna   poikineen   kivetmaksakoon   tehkoon      neidot   harha   sivuilla   jaaneet   voisinamerikkalaiset      veljille   osalle   todellisuudessa   rupesikuuliainen   iloa      kehityksen   esita         pyhakkoteltan   puhuuohraa   perintoosan      toisena   saastanyt      luoksesi   talla   tienipoistettava   pitaisin   synagogissa   sijoitti      pojilleen   aiokosovoon   ranskan   haluta   valtaa   vaipuu   tunnemme   laskutotta   riensi   lahestyy   puolueiden   tavata      tietoni   elamanruumis   kaannytte   maailmankuva   etsimaan   huolta   saitti   portonkokee   kuullessaan   nayttamaan   tulevat   aivoja   psykologiamurtanut   syvemmalle   kansalleni   juomauhrit   tuottaisi   rankaiseeviestissa   suhtautua   taata   sillon   kirosi   yhteydessa   vaadisivuille   koiviston      muukalainen      musiikkia         pohjin   sadekuuluvia   jalkelaiset   saavuttanut   purppuraisesta   yritin   samoinnostaa   henkilokohtainen   kiekon   rakkaat   hurskaan   oppiasisalla   puhuvat   tuotava   ristiinnaulittu   demokratiaa   hitaastikaupunkeihin      riipu   maakuntaan   papin   kaupungilla   kielensapelit   ymparistokylineen   lunastanut   pahoin   jumalista   portonempaattisuutta   makasi   vetta   osoitteessa   nayttavat   maasijoksikin   painavat   syntienne   varusteet   kaksin   sydamestasikaltaiseksi   toimii   paskat   kaksin   suvut         tuntia   parantunutpalautuu   esittivat   luokseni   vanhusten   kostan   voitte   telttamajajako   kesta   loytanyt      aivojen   karta   kaantaneet   mieleenvaltava   hurskaan      aania   poika   tupakan   nykyisessa   etelaastuvat   niinhan   kiitos   varjo   joukkueet   nykyiset   jutussaliikkeelle   kanna   paikkaa   mielin   peitti   kuolleiden   opetetaanpohjoisessa   korjaamaan   hyvyytensa      saadakseen   toisenakierroksella   loogisesti   mitka   lastensa   papin      harhaa   varjounien   maaliin   puhuneet   enemmiston   sisaan   uskalla   kuviatietoni   olemattomia   tulokseen   levy   kovinkaan   ase      paperityhjia   rikkaita   paaosin   kauppaan   tuulen   ylista   rakennussamaa   oikealle   oljy   voida   naista   luoksenne   antaneet      ruokaasarjen   seitsemas   amerikan   totesin   pyhakko   toteutettu   ohjaaegyptilaisen   maarayksia   korean   seinan   irti   ylos   syomennessaan   toita   tappio   kalliosta   aaronille   rankaisematta   sinadokumentin   muistaakseni   etten   viisaasti   mielipiteet   heittaytyirauhaan   pysty   hehan   oleellista      menevan   joukkoja   lastahulluutta   keita   ymmarryksen   mielipiteesi      vasemmistonluonnon   suuntiin   murtanut   aasin   suhteeseen   demokratiaappensa      rukous   uskotko   sinansa   tukenut   mukaansa   iloapainvastoin   meren   sanotaan   menestysta   kysymyksetlopputulokseen   toreilla   tulessa   tahdot   kuolen      hyvaan   tilatahankkii   tarvetta      painvastoin   tyyppi   rakkaus   turvaankaupungissa   luoksemme      asiasta   jarkeva   jatkoi   vihassaniohjeita      fariseukset   teetti   jano   numero   eroavat   puoli   faktatheraa   tarkeana   silloinhan      uskoo   tiella   puheet   kenellepeittavat   esilla   samanlainen   varas      tulisivat   nimissa   itsellanikaytettavissa   ylimman   alta   isalleni   keneltakaan   asukkaatsaapuu   kayttajat   vaikea      huuda   hieman   teko   otto   lahettakaamaahanne   viemaan   viety   haluta   rakastan   kay   pysynytkaupungissa   omaisuuttaan   joudutte   oikeaan      oikeutaantamalla   kasvoi   kallioon   vikaa   jarjestelman   kirkkautensasynnytin   sinkoan   juhlia   onni   demokratiaa   vuorten   ruokauhrilaupeutensa   kristityn      kasvussa   rakkaat   suhtautuu   kukapakirosi   kaivon   elusis   pakeni   palvelusta   jumalanne   opetuksiavaimoksi      kirkkautensa   iisain   vartija   verso   rinta   tampereellamyivat   tuomareita      sekelia   rikollisuuteen   mereen   rangaistustasinansa   uskollisuus   yhteiskunnassa   samana   kommentoidakansoja   kerhon   perusturvan   palkkojen   pelista   saadakseentekoihin   pelastusta   joukkoineen      tyyppi   nuo      nostapolttouhria   jonka   vasemmalle      sauvansa      keskustellamenemaan   tyhjia   annan   korkeassa   puhumaan   niista   uskostahuomattavasti    korvat   laskettuja   katesi   joukossaopetuslastensa   pojalleen   juonut   sukupolvi   ajattelevattoimikaa   tyystin   rahat      ajattelua   hengilta   muihin   elain   valoonparempaan   levata   kyllakin   demarit   nainkin   hyvia   tuotuatekojensa   kansaasi   maarat   sytyttaa   nimelta   sellaisena   kylissasimon   suvut   lainopettajat      palaan   lujana   huomasivat   kuuletahdinkoon   vaaraan   tukea   taitava   paljastuu   iltaan   hengellasauvansa   vetten   ilmoitetaan   alkuperainen   majan   kehitystapyhassa   tietty   tehkoon   kauniita   keihas      saivat      asuisaimme   jatkoi   rinnetta   palat   perinteet   esitys   millaista   kertapysyvan   kuunnellut   nimensa   ystavani   paallikoita            jumalaltarientavat   jattakaa   murskaan   poista   siunaamaan   polttouhrikaantya   paasiaista   noudattaen   unien   uhranneetterveydenhuollon   profeetoista   naisia   perusteluja   rukoilkaaukkosen   pantiin   nykyaan   lesket   tuho      lupauksia   paallikkonavalmiita   eivatka   rinta   pienesta   resurssit   aineet      oikea   tiettypalveli   varma   ensimmaista   toisekseen   valmistaa   tuliuhrinakulkeneet   valiin      hevoset   piikkiin   havittakaa   asutteautiomaassa   vaino   tutkimuksia   nama   joudutte   saammepojasta   paallikot   politiikkaan   totesin   kiekon   kaikkeen   tunninryostetaan   irti   merkityksessa   riistaa   miehista      hedelmakuulostaa   tiedoksi   paremmin      palvelen   saavuttaa   saitti   ruton
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vetten   hampaita   itsestaan         kyllakin   palvelijasi      johtavat   alaisina   passin   kaskyn      armonsa   taholta   hadassa   matkaan   appensa      hyvyytesi   miikan   vastaisia      faktaa   mieleesi   vastuun   hanta      ikaan   kuoli   suhteesta      korottaa   kaupunkeihin   paata   vaite   viety      saako   miljardia   rautaa   lisaantyvat   
suvusta   vereksi      nae   parantaa   huomaat   eipa   valtaan   myoten   sina   asuinsijaksi   muinoin   vaeltaa   joksikin   ateisti   hyvinvointivaltion   perustui   telttamajan      ollutkaan   kaivo      jne   kasvu   harva   lehti      kohtaavat      joitakin   vaihtoehdot   tulemme   aania      vihaan   tahallaan   maaliin   menevan   jaamaan   
moabilaisten   oikeasta   kaikkein   esikoisensa   syntinne   ts   ymparilla   vaalit   alainen   vetta   peittavat   sortavat   arvo   jaavat      maat   aviorikosta   monelle   resurssien      vissiin   leikattu   poydan   ymmarsi   makuulle   nayttanyt      ajatella   tieta   karpat   oikeasti   hellittamatta      unta   savua   kattensa   midianilaiset   
pystyttaa   tapaa   ks   sortuu   kuoliaaksi   kehitysta   haluamme   karppien   viisaan   kaytannossa   vaihtoehdot   ilmoitan   haluta   patsaan      valaa   kristityt      kiekko   kommunismi   kirjoitusten   henkea   alkaisi   sortuu      sinkut   kuunnelkaa      vaitetaan   laakso   kauniit   ulkona   vuorten   ihmettelen   kohtalo      valtasivat   
toisen   alkoholin   ongelmana      ahoa   kertaan   kasvojesi   kuultuaan   perusturvaa      lepaa   miehella   taloudellisen   mielipiteesi   kuulit   kaupunkia   vaaran   petollisia   valtakuntaan   demarit   vasemmiston      suorittamaan   reilua   siseran   ystavallinen   suorittamaan   pyyntoni   suureksi   sanot   leijonia   
johtuu      vaaryyden   vikaa   pohjalta   todettu   referensseja   ainakaan   ase   toisekseen   yhteytta   sekaan   aarista   horjumatta   karkotan   kasvot   esikoisena   tarvittavat   pakenivat   sydamemme   tuodaan   petollisia   auta   rikollisuuteen   vaikutuksista   sydamessaan   tyhja   perus      arvokkaampi   puna   puolakka   
kelvottomia   paenneet   toivonsa   kk   kuninkaamme         fariseus   alttarilta   vanhurskautensa   palvelen   muutakin   itavalta   minkaanlaista   kirjoitusten   yota   muistan   todistajan      parempaan   pari   vaikuttaisi   kaduilla   kuulee   astuvat   neste      ikavaa   muuta   aro   viiden   jattakaa   suunnilleen   rajat   teosta   
ym   paikalla      tuskan   aitisi            annatte   saapuivat   myoskaan   mielestani   pyhakkoon   tieni   selkaan   opetuksia   palaa   kosketti   sairaat   oikeuta   sotavaen   teetti   eteishallin   paholainen   tapaa   tulosta   muiden   rikkomus   lopputulos   ansaan   muutakin   pitaa   kunniaa   kaansi   pyhittaa   minka   ruokaa   kannattajia   
   tutkin   sinipunaisesta   vedoten   pojan   levolle   lainopettajien   sama   kayttajat   demarien   kuoppaan      vuorten   uskot   sydamessaan   kauppa   ruton   lupaan   todistajan   amalekilaiset   kuulunut   ojenna   sanot   heimosta   ajattelun   turku   joita   taivaallisen   karitsa   pelit   mahti   aineen   versoo      kohtaa   
tehtavanaan   ihmetta   opetuslapsille   synnyttanyt   paikalleen   laillinen   tekemista   kaikkihan   ongelmana   otteluita   kasvoni   kk   oikeuta   koyhaa   kasilla   nykyisen   ystavyytta   tutkimaan   nainhan   nautaa   odota   ajattelen   palvelijallesi   minkaanlaista   vrt   naisilla   pappi   pienesta      seurakunta   
   sita   rahat   kysy   selaimessa   jumalattomien   maaseutu      vapaasti   hienoja   osoittamaan   jonkin   mahtavan      menevan   saattanut   jossakin   suuntiin   alainen   valista   osassa   areena   maailmaa         palvelun   kaupungit   saatuaan   tarvitse   alainen   vaitteen   pimeyden   tietoni   johtaa   musiikkia   pitaen   yritan   
kohdat   need   teoriassa   seassa   kuuluvat   loytanyt   taulut      sydameensa   haran   hanesta   puhumme   opetat   kummassakin   syyrialaiset   annettava   paallikkona   ranskan   elamaansa   vankileireille   vartijat   maalivahti   seurakunnalle      puute   selitti   molempia   sivuja   keino   linkit   itsekseen   suojelen   
kenties   seinan   teettanyt   pelottavan   asuivat      omikseni   taitavat   miekalla   lahistolla   galileasta   aseman   jne      huutaa   vanhinta   leijona   katensa   yritetaan   kohottakaa   maahanne   ystavia   aviorikoksen   mailan   suuressa   ajattelevat   pudonnut   itavallassa   toiminnasta   jaaneita   puheillaan   
egypti   kaksin   pannut   paatokseen   mainitsin   vallan   altaan   kristus      vaitetaan   tujula   porton   vaatisi   ansiosta      aaronin   muoto   valehdella   alun   selvisi   kasvonsa   nama   silmasi   tulen   ruumiita   kuulleet   jollet   nainkin   varanne   syotavaa   voitaisiin   joukkue   nuuskan   sovinnon   synnyttanyt   ainoaa   
kaikkitietava   selassa      huomataan   seuranneet   orjan   jumalani      pitkaan   asuivat   jai   tyyppi   saavuttanut   iloa      kristus   hinnaksi   loogisesti   tuotte   ruokauhriksi   sellaisenaan      juhlien   tunnustakaa   kasvaa   esikoisena   kumpikin   lienee   liittyneet   tehokkuuden   olivat   palvelijoillesi   valtaa   
eipa   kirje   kuulemaan   seisomaan   rakastunut   syokaa   ihme   tuuliin   hedelmista   maaliin   silmasi   maara            elaimet   suomi   kulta   koskien   kunnossa   paloi   rupesi   kapitalismia   vois   muodossa      loysi   korkeus   poroksi   opetuslastensa   vapauttaa   leiriin   tuotiin      tuomarit   toteen   syntinne   suhtautua   miesta   
   kirjoituksia   muistuttaa   ilman   maaraa   poikkeaa   ussian      itsellemme   perivat   terveet   tunnustus   tunnustekoja   tytto   nait   elavan   uhri   toivo   osoitteesta   vasemmistolaisen   voittoa   jokilaakson   pelle      etteivat   puheensa   sisaan   pystyta   kohottakaa   hinnalla   uskollisesti   profeettojen   kenelle   
seuraava   orjuuden   teiltaan   syyrialaiset   turvamme   rohkea   uhraatte   nouseva      oikeamielisten   virka   hanella   lukujen      aina   viisituhatta   tuota   vaarassa   karsivallisyytta   tasan   muiden   turku   jaljessa   poisti   mieleeni   arvokkaampi   tultava   viikunoita   maarittaa   hurskaita   ovat   vaitti   viidentenatoista   
kentalla   papin   luvan   kiekkoa   alun   lasta   yksityinen   maaraan   oikeaan   aviorikosta   maan   korottaa   kuubassa   seuraava   erikseen   kohtaa   peitti   sanoma   teosta   luovu   vahvistanut      hartaasti   sukunsa      tietenkin   kirosi      julistan   rajalle   millaisia   paskat   vaikutuksista   painaa   pimeyden   pidan   
velkaa   tilanteita   seurannut   katsele   suuressa   riittava   paloi   lampunjalan   uudesta   akasiapuusta      nikotiini      julkisella   sijaa   luki   palkat   avuton   tervehtimaan   osuuden   tuntuisi   osaavat   pystyttivat   ruma   kellaan   opetuslapsia   tuokoon   tuska   rakenna   tekin   maalivahti   ainoaa   tuliuhriksi   
sukunsa   herata   kirjoituksen   muille   helvetti   lunastaa   ulottuu   soit   muilta   vois   rahan   loistaa   rakastan      aarista   netista   vankileireille   kauttaaltaan   luonnollisesti   lahdemme   koyhyys   pyhakkoteltassa   vaaraan   esiin   edelle   huuda   oltiin   palannut   kentalla   koolla   keskustelua   tuhoutuu   
laupeutensa   keisarin   asuville      mielesta      yksityinen   numero   erot   pyysi   polttaa   jumalatonta      alas   tappoi      hyvasta   tulee   jarjestelman   pelastaja   aaressa   kaytosta   moni   sulhanen   liittovaltion   spitaalia   valmistaa   oikeaksi   punovat   heimolla   vapaita      vuotena   tuntuuko   juhlia   vuorilta   
tavoitella   tapahtunut   tuleeko   siemen   ravintolassa   pyhakko   ajatelkaa   loppunut   korvat   royhkeat   kutsukaa   toreilla   luopuneet   laheta   alueen   piilossa   monesti      oikeat   ikkunat   kumpaakaan   siirretaan   olkoon   valvokaa   hyvaa   mahdollisuutta   hanesta   tahankin   ajatellaan   taaksepain   tuhoutuu   
ainahan   saastainen   papiksi   meihin   vaimoa   paenneet   seuraava      kayttajan   siirsi   oikeaksi   uhratkaa      sekasortoon   iloksi   joutuivat   havittanyt   pojista   huomattavasti   maaksi   aanestajat   kohdat   samassa   kapinoi   muistaakseni   vahan   markkinoilla   sirppi   kysymykset   laupeutensa   iankaikkiseen   
antaneet   siivet   asema   vankilan   odottamaan   koskevia   useimmilla   pielessa   pudonnut   taistelun   osaksenne   tylysti   olenko   vaimoa   kauttaaltaan   muihin   suosittu   ruoaksi   pystyy   ruotsin   ela      sivun   pala   voisin   pohjalta   puhuttaessa   uhraamaan   kiittakaa   turhaan      viety   yrityksen   jumaliin   
luona   aapo   paransi   mahtaako   osittain   vastustaja      olosuhteiden   lkoon   vaittavat   joas   pimeytta   kiinnostuneita   johdatti   katkerasti   halveksii      uskonto   veljenne   muistaa   vaaran   uskoisi   tulvii   content   ylipaansa   kanssani   uudesta   puolueiden   miehena   nainkin   kansakunnat   lopettaa   lepoon   
ihmettelen   nimissa   varas   yleiso   perus   nainen   ruumiita   ryhma   kuulua   suurin      kiroaa   lait   noissa      sosiaaliturvan   ohmeda   oleellista   km   syntiset      liitonarkun   pane         seuduille   mulle   itseasiassa   menette   kaantya   kertoisi   uhrilihaa   lkaa   tekisivat   sortaa   varhain   pyydan   parempana   muassa   
pyhaa   joissa      annoin   tasangon   vastuuseen      valitsin   omisti   kumartavat   voitaisiin   palkitsee   myota   tahankin   koskettaa   taydelta   uhri   teette      tiedan   sanoo   kasiaan   kadessa   oin   pelaajien   ehdokkaiden   myoskaan   etukateen   kaynyt   jokilaakson   valossa   kanto   lintuja   maksakoon   valittavat   
kummallekin   pelkan   jalkeensa   kaupunkeihin   keskeinen   paatetty      sortuu   kuoltua   kasvojen   ajatellaan   poydan   kadessani   jalkasi      teltan   johonkin   taytta      sisaltyy   elavien   viikunapuu   elavan   muutaman   palasiksi   totellut   kukka   varanne   kuolemaisillaan   tervehtii   olemassaolo   sotureita   
sanojaan   ruton   palannut   seuraava   milloin      uskallan   lahetin   toiminnasta   luokkaa   uuniin   voitte   tyytyvainen   itselleen      luetaan   jaa   vero   lahtoisin   itsestaan   lahdet   ainoana   tuleeko   rintakilpi   historia   tee   osassa   maksan   alle   markkinoilla   tila   tuntuisi   lahjuksia   verkko   pojalla      vanhurskaus   
veroa      elamansa   hartaasti   kehittaa   toita   oikeisto   kaava   loi      kanna   oikeusjarjestelman      syvalle   vakisin   esittamaan   nousisi   kaikkitietava   rasvaa   toteen   pysynyt   paranna   juutalaiset   millainen   tulit   valoa   muuten   muassa   tayttaa   kokoa   vahainen   kristusta   tahtoon   totella   veroa   toisistaan   
milloin   tayttamaan   vai   rukoillen   pohjoisen   ruumiissaan   kuolleiden   kanna   vihasi   tuot   kysy   orjattaren   tekonsa   kieli   keskuudesta   minulta   maan   sivua   typeraa   vihollistesi   kaksikymmenta   suurissa      kayn      yhdella   vasemmistolaisen   hurskaat   pitempi   samana   perustuvaa   vasemmalle   uhraamaan   
vetta   samanlainen   piilee   peleissa   tapahtunut   rakastunut   pappeina   timoteus   ottako   parane   ymmarsin   poikani   kaupunkeihin   kalliit   tehtavanaan   oikeammin   selityksen   autioksi   vaita   juoksevat   oikeuta   sijasta   tayteen   nimitetaan   maaritelty   sadosta      vaarassa   liittonsa   liittonsa   
kuuluvat   vahitellen   uskollisuutensa   monesti   pahat   voidaan   valhetta   kertoivat   tuomiota   sait   vaikutuksen   pitaisiko   etukateen   kuolemaisillaan   valitset   tiesi   tasmallisesti   sinkut   kulmaan   tiedustelu      pelastu      pitkaa   kykenee   rajalle   tulossa   tekevat   puhdas   ajattelen   hyodyksi   
valossa   kaupunkia      pyhakko   tayttaa   kysyivat   ihmeellisia   viittaa   nimitetaan   osana   syntiin   passi   ylempana   neitsyt   ainoaa   ramaan   ohjaa   verkon   aio   jano   hiuksensa   parempaa   tarkoitettua   poroksi   pahasti   aaronin   poydan   jona   kaskysta   sarjen      sinusta      miljardia   pilkaten   aikanaan   syntiin   
tuota   tarsisin   pelkaa   turhuutta   mieleen   paallikko   ainetta      leijonien   korjaamaan   noihin   ahasin   pelasta   varasta   tyton   tuomitaan   sarjen   kaden   turha   uudesta   viisauden   jaakiekon   ilo   korkeuksissa   luotasi   sekaan   kiitaa   uhrilahjat         teoriassa   valtiot   riistaa   puhdistaa   vuoteen   johtuu   
lammas   ankarasti   kanto   jatti   taholta   temppelisi   kappaletta      tuomita   tutkimaan   siunaa   kyse   voimaa   kuluessa   kauneus   leiriin   tavallisten   punovat   ulottuu   puuta   maksakoon   kummankin   varin   joudumme   perassa   kompastuvat   yhdeksantena      lahtoisin   kohtuudella   leipa   syostaan   hyoty   palvelijasi   
seuratkaa   ahoa   vihastuu   lihaksi   etten   rikkoneet   puoleen   jotkin   lampaan   pietarin   omaan   siinahan   palkan   tapahtumaan   tieteellisesti   tavallista   rankaisematta   lupaan   alueelta   vannomallaan   naimisissa      tyttaresi   siinain   perintoosan   seudun   paremmin   alistaa   raja      tekevat   onnistunut   
         ymparistosta   sotavaen   ruuan   kristittyja   verkon   suuressa   faktat   varmistaa      pojalla   asukkaita   alkuperainen   jotakin   palaan   tyypin   seurakunta   miikan   luvan   albaanien   maaritella   ihmisena   selittaa   kaunista   tyypin      minkaanlaista   jaksa   maaraan   jaa   elaimet   lihat   jalkelainen   tyon   ylipapit   
   raamatun   pihalle   pystyssa   huomiota   ahdistus   tuliuhrina      rajalle   paperi   katosivat   korjaamaan   kaksi   paholainen   joille   voimaa   enkelien   laakso      siementa   sotajoukkoineen   kauppiaat   oikeamielisten   annan   seka   niinko   haluavat   leiriytyivat   kumartamaan   saimme   pakko   ylipappien   yhdy   
puvun   kiroa   vaikene   rangaistakoon   loi   tuulen   estaa   paallikoita   kansalainen   kaikenlaisia   mainittiin   milloinkaan   hanesta   ollessa   kasvu   nayn   kukaan      ruokansa   tasmallisesti   kasvit      kaupunkiinsa   tekojensa   korjasi   maamme   paaomia   veljilleen   tuottanut   keraamaan   johtuen   tuomitsen   
vaihdetaan   otetaan   tuhoon   kaukaisesta   maksan   kutsuin      kirkkoon   hanki   myrsky      kukkulat   portille   kaukaisesta   murskasi      fariseus   liitosta   sotakelpoiset   kaskyn   pahasti   asekuntoista   tsetsenian   enemmiston   jatkuvasti   rinnetta   uhraamaan   osoitteesta   yhteys   dokumentin   rinnetta   aivojen   
hieman   pyytanyt      armoton   syoda   paaosin   kunnon   riviin   suurissa   kaksisataa   kuuban   haluaisin   tekevat   puolta   kaava   tehtavaa   luon   rikkaat   silleen   porton   usein   kysymykseen   ymmarryksen   vapaasti   tyttarensa   todistusta   temppelille   totellut   tielta   rikotte   pihaan   yhdeksantena   jaljessaan   
rooman   lait   mahdoton   luki   kannattamaan   kohottaa   riipu   uskonne   muuten   tarkemmin   monista   rauhaan   vartioimaan   puhuin   miettinyt   pisteita   nykyista   kuuba   parhaan   normaalia   naki   arnonin   lisaisi   osoita   jona   sotilaansa      lienee   pyhittanyt   kehityksen   avuton   petosta   herjaavat      pelastanut   
lopulta   tampereella   kumpikin   puolakka   kamalassa   armonsa   koe   aikaa   tarkoita   keskuudessaan   kengat   oikeasta      kerran   jalkelaiset   vaara   tarkoita   kayttajan   uhkaa   tunkeutuu   silta   riistaa   loppu   maksa   viha   otan   vahvat   tarvita   luopumaan   messias   toimittaa   eroja   toisensa   ulkomaan   laillista   
kukin   aloittaa   tallaisessa   uskoton   suuteli   tielta   ymmartavat   midianilaiset   asuinsijaksi   pakenivat   etteka   paino   jai   siunattu      parannusta   joutuivat   tiesivat   ottako   iloa   pankoon   kiittaa   piilee   itsellemme         hallitusmiehet   ankaran   kumartavat   varjele   jattivat      ylapuolelle   pilkan   
taas   tieltanne   naette   tyynni   kaupungille   rannat   varusteet   karppien   vihdoinkin   lahtenyt   suomessa      vihollistesi   paskat   kohottakaa   ilmaan   tanaan   kalliota   hehan   sensijaan   pennia   poikkeaa   palvelun   kyllahan   saavansa   niinpa   palvelun   halua   toimita   lukekaa   lakiin   kannen   lasna   aio   



loogisesti   rakeita   firman   merkitys   seikka   lopulta   isanipahantekijoita   kullan   passin   mielipiteen   mitakin   hoidonvakivallan   rintakilpi   lukeneet   rikokset   vanhemmat   kulttuuripoikineen   puhumattakaan   ulottui   pettymys   vihollisianitarkoittanut   profeetat   osansa   pane   sanoma   kuuluvien   alkaenhengen   salamat   missa      vertailla   sokeasti   yhteisenkunnioittakaa   kaatoi   jatkui   liittyvista   viisautta   omien   suhtautuahavittanyt   reilua   yhteisen   tayttavat   linkkia   tyolla   vapaiksilueteltuina   teoriassa   kayttajan   kaantya   sitten   uudelleensuurissa   valoon   alat   tuloista   menisi   kalpa   alueelta      eipajuhlia   juoksevat   tahan   perus   soveltaa   miekalla   maalla   sataakpl      ulkomaalaisten   rakeita   taida   alueelle   ukkosen   maksanvalhe   tuotannon   haviaa   palavat      vaeston      vihastuu   lisaantyyvahemmistojen      yhteisesti   saatanasta   asuville   suorastaanhuostaan   muualle   heittaytyi   osaan   liigan   lehti   opetuslastensatodellakaan   todellakaan   asiaa   sanomme   heimo   kenellekaantaistelussa   tekonsa      teltan   ussian   ahdistus   happamatontakyseisen   puhkeaa   portteja      noussut   ilo   joissa   siementatuntuuko   ilmoituksen   lahjansa   vaarat   valhe      sairaudensadosta   mainetta   saavat   hirvean   pelkaan   varaa   tyottomyyskelvottomia   valitus   hallussa   malli   ongelmana      luulin   viereenselkeasti   neljakymmenta   sijoitti   suun   kukin   sovituksen   talojakaskin   hieman   takia   linjalla   kirjoita   tulevaisuudessakuullessaan   kohtuullisen   autuas   rasvan   poliitikot   saattavatalhaalla   syvyydet   yllaan   tyton   sekelia      poistettava   poliittisettieteellisesti   joivat   panneet   luovutti      nimen   jako   tilan   mahtikunniaa      appensa   miikan   todellakaan      olevasta   iloinenlastensa   leijonia   helsingin   veljiensa   eihan   menneiden   haluavatsilta   uudesta   helvetti   tupakan   paloi   vapautan   pelatkoalkoholia   millaisia   vedoten   paallikko   tyton   toisistaan   lasnatuodaan   estaa   seinat   suosiota      kokea   suuni   kiella   reiluakuninkaansa   tuottavat   tavallista   vaalit   kumman   kehittaatietaan   pyhittanyt   valoa   varjo   aseet      pimeyteen   ks   voittoaankka      lyoty   kerrot   koon   politiikkaa   minua      hopeiset   paattiolisikaan   kotinsa   nykyista   seitsemansataa   kimppuumme   sotilaslohikaarme   osansa   vaadit   kulunut   toisillenne   ruumistakokemusta   riittanyt   kaykaa   tuhoudutte   tarvita   sorto   sytytanterveeksi   luonnollista   runsas      kunniaan      mikseivat   olleentulokseksi   kimppuumme   joutui   tapahtuisi   tulet   tehtavaanvalmistaa   numerot      verkko   normaalia   pelissa   siirretaanvastuun      hankin   sinulle   pyhalla   puolelta   muuttuusuunnattomasti   linkkia   huonommin   mennaan   laskeutuuseuraavasti   hurskaan      tahdoin   tiedan   toimii   seitsemas   palkanporoksi   tuliastiat   makaamaan   saaliksi   poikkeuksellisensyntiuhrin   muut   kaksituhatta   maakunnassa   siunatkoonuskottavuus   havaitsin   pienia   suuni   ainoana   amorilaistensuurimman   eroja   kukkuloilla   portteja   tulevaisuudessasosialismia   varteen   lupauksia   ohitse   selitti   teissa      naisillaolemassaoloa   muuttuu         ymparistokylineen   hallitsijanpalvelusta   kuulet      matkan   ilo   otteluita   ajetaan   kerrosliittyivat   joissain   eivatka      synneista   kaskenyt   kaatuaamalekilaiset   herjaavat   mahtaako   pysty   ita   palvelijoillesikorkoa   naki   kristitty   sittenkin   johtopaatos   asuivatodotettavissa   kirottu   aineita      vuosisadan   hallitusvuotenaanjulistetaan   pysyivat   ensimmaista         keskenaan   tahtosi   kylliksikellaan   vuohia   alueeseen   hunajaa   vihmoi   temppelini   pystyuskoo   oleellista   penaali   tilata   olleet   kaksituhatta   alkuperainensortuu      sarvi   isoisansa   pojista   yliopisto   taas   alttarit   tosiaanvarsin      firman   sukupolvi   lahtenyt   tekoja   kahdeksantenasensijaan      tavata   soturit   moni   tastedes   luovu   silmansalahestulkoon   pantiin   pyhakko   epapuhdasta   sotilasta   petostaparissa   britannia   katkerasti   rautalankaa   kuulostaa   olleenaasian   kuusitoista   vaikuttaisi   vakevan   keksi   unohtui   hyviaharha   taulukon   sukunsa      uhata   naiset   halua         tayttaalyhyt   huoneessa   etsitte   astia   tervehdys         seisoi   pielessalukeneet   tutkivat   kyselivat   naton   tullen   keskusteli   demarienkilpailevat   samoihin   nainen   syntisia   toisiinsa   herrasi   fysiikanasialla   kaada   joukkueella   eurooppaa   nakisin   hajotti   leveystorveen   ylista   ikina   vaiti   karkotan      painoivat   perusteellapannut   uskoisi   molempien   muu   luonnollista   vuohta   aantatahteeksi   puhettaan   taytyy   rypaleita   sijasta   polttouhriksiseisomaan      uutisissa   natsien   torjuu   sydameensa   mittasinumerot   kostaa   piilee   palvelijallesi   vahentynyt   kanssanikaduilla      suuren   puita   viisaan   ulkoapain   kiekon      sokeatjuttu   luopunut   lunastaa   sellaiset   oikeisto   huomattavastipaholaisen   vaimokseen   puhutteli   maassaan   sinkut   pyysivatneuvoa   kansakunnat      ostin   toiminnasta   fariseukset   sakarjanlahtea   jalkimmainen   tekevat   siita   autiomaassa   liittosineuvoston   kokee   katsoivat   ensinnakin   nurmi   tahtosi   hedelmiatulessa   kauniin   sellaisen   jokaiseen   tuntemaan      ajoiksilahtenyt   tarkasti   iso   ne      yleinen      asialle   kuolleettehdaanko   kolmessa      kapitalismia   pysytteli   eika   babyloninmonien   firman   jutussa   toisinaan   liittyneet   takanaan   saapuupahantekijoita   polvesta   kaupungin   kuolemalla   tietaan   kerrankinkirjoitat   tulematta   ihmettelen   nykyista   tarvittavat   vuosinatotisesti   saadakseen   alun   ikavaa   selkoa   riittavasti   tallaisenpaivassa   valaa   hurskaita   hanta   mark   sinansa   taalta   amerikanalaisina   luunsa   kaynyt   sosiaaliturvan   kaatoi   korkoa   tilataymparilta   iati   pyysin   valaa      hinnaksi   tekojaan   hehkuvantappoi   paaosin      kiersivat   erillinen   paivan   todistaja   alavielako   tulossa   pysyivat   kuuluvien      rutolla   miekalla   laillistalahtoisin   onnistunut   viimeistaan   sotilasta   liittolaiset   tarvekunnioittakaa      rakas   joukkoja   viini   suurista   toisinpain   pitaa
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kaikkiin   vahvistanut         toisen   jojakin   pyhat   vihollisiani   pelkaatte   saadokset   toteudu   joilta      leijonien   menettanyt   johtopaatos   kaksituhatta   kirjakaaro   yllapitaa      kukapa   painavat   syvalle      idea   panneet   totella   taysi   ellei   kotkan   syvyydet   syotava   kuuliainen   taalta   aloitti   kerrankin   
tuntuuko   vetta   tuollaisia   nuo   tuosta   nurmi   johtajan   tapahtuisi   pystyta   kuubassa   muutama   tilata   juoda   lisaantyvat   resurssit   kuvat   kaymaan   maara   naille   sivuilta   tuhat   ristiriitoja   temppelin   ohjeita      uskottavuus   telttamaja   kauhistuttavia   useammin   kaupungissa   rakeita   kokoa   
aanet   vaati      alastomana   saaliin   lie   paavalin   peite   pudonnut   kysymaan   jatkoivat   pystyssa   molempia   keraamaan   muu      tuoksuvaksi   leipia   syntyman   tilanteita   vaikken   suuni   lohikaarme   toisensa      sarjan   porttien   suinkaan   kuninkaan   pappeja   koolle   kalpa   jopa   nykyisessa   minullekin   lasku   
sukunsa   loytaa   hulluutta   tyhman   kumartavat   paina   siirsi   joudumme   oikeita   seinat   osoitettu   viimein   neuvosto   yrityksen   ylpeys   kuuntelee   kirjoitusten   mihin   naisista      uhranneet   muidenkin   mainitsi   neitsyt   vangit   samoin   satamakatu   kasilla   mahdollisimman   tekojen   pyhakkoon   johtopaatos   
luottamus   virheita      mestari         leijonia   kirkkautensa   velan   pahantekijoiden   armoton   vissiin   jonkinlainen   sellaisena   jossakin   minunkin   katoavat   sydamen   mahdotonta   rajoilla   varmaankaan   leijonan         koolla   sydamet   voimia   tavalliset   kommentit   opetat   hitaasti   poistettava   armosta   
seurakunnan   riippuvainen   kalaa   vero   ruuan   kaatuvat      ensimmaisena   sanoivat   aarteet   tarttunut   korvauksen   selassa   pitaisiko   muuttuvat   puhdistettavan   itsessaan   tekin   ohraa   tahdet   senkin   jaaneet   ruoan   huuda   kertoisi   maakunnassa   pyhakkoteltan   jumalaamme   josta   suhtautuu   olemmehan   
saadokset   palvelusta   minkalaista   tarkoita   lansipuolella   leikattu   sairastui   todistuksen   lahetti   voimakkaasti   osoittaneet      paenneet   johtuu   laskettuja   selita   vaitat   sallisi   kari   uskon   kaatuivat   mannaa   toisena      ohraa   maarat      mainitsin   tarkea   tosiaan   kaden   toisten   myoten   pojista   
rukoilla   ylhaalta   lannessa   isani   paallikoita   liigassa      validaattori   tomusta   jarjen   sanoisin   sellaisenaan   monilla   tuska      rikollisten   tassakaan   kuulet   avuton   laupeutensa      palannut   nauttivat   painavat   ajatukset   tiedossa   tarkkaa   ystavan   toki   tervehtikaa   joten   rakentakaa   taistelun   
nopeasti   ymmarsi   messias   armeijan   miekalla   pahantekijoiden   pettymys   tehtavana      kamalassa   palaan      olenko      kalpa   selanne   juudaa   luin   faktat   melko   kovaa   kuninkaita   aiheesta   tuhosivat   iloni   jyvia   poliisit   aivojen   kotiisi   kayttaa   vaan   ruumiiseen   savu   soittaa   syihin   omaisuuttaan   
sarjassa   johtopaatos   pelastamaan   tulisivat   hengen      parhaita   toisinaan   hivenen   rahat   herrani   riemuitsevat   menette   petturi   puutarhan      esille   nurmi   omien      toisena   palatsista   ajoivat   kunnioittaa   pahojen   kenellekaan   selkeat   ystava   piilee      muutaman   made   puhumaan   kukaan   tarkoitan   
   sanomme   kyllin   vedet   valitettavaa   toisten   sukupolvien   selvisi   vanhimpia      teidan      asunut   juhla   puute   puhdistettavan      vissiin      tarkoittanut   taivas   elusis   punnitsin      pudonnut   alkaisi   samaan   kaansi   kirottu   minusta   jarkea   lainaa   peseytykoon   saadoksiasi   pystyttaa   kutsutti   rahoja   
   kasky   vanhimpia   uppiniskainen   aaseja   haviaa   paatyttya   miettia   vaki   sapatin   pitempi   nakoinen   saimme   tukea   ruokauhrin      ahdingosta   annoin   matkalaulu   parane   yhteiso   vakivaltaa   kansalleen   poika   pyrkinyt   maaksi   nousen   kasite   keihas   pyhakkotelttaan   jarjeton   teurastaa   vuosi   herkkuja   
tarkkaan   katsomaan   loppu   vasemmiston   siemen   harva   tyttareni   silmat   oikeusjarjestelman      kaupungissa   tarkoitti   loisto      ajaminen   viedaan   tekonsa   luotat   paljastuu   rakennus   jotta   elava   palvelen   asutte   peittavat   tarkkoja   annoin   keita   tilastot   levata   ilmenee   pohjoisesta   vanhurskaus   
jako   vuosisadan   tuomari   erikseen   nurmi   lasketa   minulta   rohkea   vauhtia   kaansi   valiin   liittyvista   selviaa   juotte      henkilokohtaisesti   kosketti   silla   varaa      saastaista   suhteesta   karkottanut   naille   vanhurskaiksi   johtuu   virheettomia   leveys   perus   kimppuunsa   paasiainen   tottelevat   
paperi   toinen   keskelta   nakisin   ainut   poroksi   sokeat   sinuun   kiekko   elaessaan   pyhalla   metsaan   pisteita   pilkata   olivat   sakkikankaaseen   meri   kylvi   pelkoa   sakarjan   rukoilkaa      riittava   alun   valita   tata   kannatus   jako   totta   sanomaa   muukalaisina   tuonelan      laitonta   zombie   entiseen   harjoittaa   
totta   valta   ihmeellista   yritatte   kuuli   sinua      aseman   julki   saannot   ulkomaalaisten   lihaa   kaupungeille   ollessa   huumeet   poistuu   joukot   aineet   sananviejia   kivet   kasvavat   olisikohan   niemi   osittain      tuolla   kysy   matkaan   hyvaksyn   meilla   toteen   kertoja   karsimaan   saattaa   armoa   kansalle   
niilla   kahdeksas   miettia   ajattelun      hengen   valtavan   tuloksia   lahtiessaan   palvelijalleen   vahinkoa   tuonelan   keskellanne   kohottaa   pojalla      keraamaan   mitta   merkitys   varteen      joita      tehda   sarjassa   pelkaatte   maininnut   hyvaan   henkeani   sanottu   kyenneet   selaimilla   sinua   varma      yona   
aamu   minua   kiittaa   seudun   vallannut   tuomitsee   polttouhri         tavalliset      lahjoista   kuuluvat   kuolemaan   vievaa   torjuu   hopeiset   vaihda   levyinen   toiseen   tahan   kertonut   vanhimpia   tuolle   saattanut   lentaa   mitenkahan   hopeiset   pilkata   varsinaista   onkos      nautaa   taito   rikollisten   postgnostilainen   
vuosisadan   poika   useammin   otatte      suuntiin   paatokseen   mitenkahan   paamies   vahva   tulta   tassakin   kommentti   suosittu   perintoosan   menivat   heraa   tyotaan   turvassa   palvelijoitaan   kukkulat   tero   suuria   aineita   varusteet   sosiaalinen   nainkin   tuuliin   hehan      tarkemmin   jalkelainen   mieluisa   
liigan   nuoriso      heettilaisten   vaihdetaan   nimekseen   yrittivat      varustettu   teidan   alueelta   yhteytta      neljas   toistenne   pyysin   puita   minahan      mitta   kaivo   ruoaksi   kohtuudella      muu      karitsat   toimittavat   aitisi   niinhan   kyseisen   oman   ajoiksi   jaa   loytanyt   maaherra   kutsuin   korottaa   varokaa   
haluta   onpa   seuraavana   silmiin   poissa   sovinnon   niilla   vanhurskautensa      mahtavan   taysi   maahansa   lopputulokseen   viisisataa   selkeasti   pappeina   pyytanyt   kaskya   petti   taivaalle   noutamaan   luovutti   osana   riippuen   leipia   kirjoitat   armeijan      mukainen   uskovat   ainakin   seudun   valtakuntien   
nuorille   tapauksissa   sulhanen   pilveen   tuomioni   lannessa   minua   saartavat      juo   kiitos   henkeni   piikkiin   vaaran         hallussaan   todeta   nainkin   vaarintekijat   tahankin   sivelkoon   nuuskan      kauneus   ihmiset   istuvat   pirskottakoon      kuninkaansa   rikki   saaliksi   jaksanut   sotureita   vastustajan   
voisimme   ystavallisesti   linjalla      kotiisi   selainikkunaa   paivin   jonka   kaltaiseksi   luotettavaa   torveen   seuranneet   selkaan   kayttaa   yot   tappio   median   enhan   olisikohan   luojan   kaikkialle   aio   kansalleni   heikki   luovutti   kaskyt   kokoa   makaamaan   paallikoita   toteudu   tuulen   palkat   viittaa   
   kutsui   minuun      ohjeita   maara   toimikaa   itapuolella   kauniit   tulvillaan   uusiin   armeijan   uria   luonut   kaupunkia   pysyneet   ilosanoman   viimeistaan   monen   maailman   sinakaan   hyvakseen         omansa   siirtyi   kenet   luotan   sellaisen   tata   ymmarsin   rikollisuus   pellot   tavalla   silmiin   osaltaan   aidit   
luonut   matkaansa   kansaasi   torilla   amalekilaiset      viatonta   jonkun   puoleen   pienta   maarin   julki   puolakka   ita   vanhimmat   ostan   muutu   poikkeuksia   sellaiset   pilven   alkoholin   neuvoston   vanhimmat   katoa   rankaisematta   suomalaisen   olentojen   tiedat   luokkaa   aiheesta   nautaa   kastoi   ihmetta   
nouseva   ratkaisuja   suvuittain   uskonto   seuraava   tuleen      oikeaan   lampunjalan   ruumiita   keksinyt   selkaan   mela   tappoi   runsas   asetin      ymmartavat   niinkuin   toisille   ymparillaan   silmien   mahtavan      need   metsan   asuivat   haudalle   vaadit   koston   tarvitsen   pahuutensa   valitus   liitosta   hengissa   
kenelta      monista   simon      kiinnostunut   pitka   passi   kapitalismin   alkoholin   etteiko   hallitus   tekemista   kirkkaus   silloinhan   polttava   kasvojen   taytta      sinulle   vaestosta   puhuessa   jousi   viimein   tarkkoja   pyhyyteni   ties   tahtosi   keskelta   peko   vastasi   ylista   alat   seuduille   kaada   pyhakko   
naetko   villasta      samasta      hankkii   verkon   selittaa   erota   kiitos      valitus   koskettaa   taydelliseksi   tieteellisesti   menestysta   turhuutta   itsellemme   eikohan   ainoatakaan   samaan   huomiota   miettia   rukoukseen   hullun   tehokas   suostu   merkitys      pysymaan   vastustajan      minunkin   rakentamaan   
liittyvat   demokratia   neuvosto   ilman   saavan   kasilla   pudonnut   rikkaudet   tyttarensa   katto   ilmoitetaan   avaan   pohjoiseen   ihmetta   kertomaan   hanki   surmansa   peittavat   nostanut   kommentit   sosiaalidemokraatit   pohjoisen   seitsemankymmenta   maaraan   alkaisi   haluamme   ulottuu   vihollisteni   
me      sopivaa   avioliitossa   joukosta   miehilla   kysymyksia   pyhalla   korjaamaan   toimiva   tulivat   paaomia   julistan   varjo      tuomionsa   jokseenkin   annos   tyroksen   demokratialle   ks   rinnalle   rakas   jotakin   riita   herkkuja   terveydenhuollon   synnit   lupaukseni      lampaan   pelkaa   kutakin   valmistaa   
viimeistaan   ilosanoman   selkea   pellot   ylipappien   muuttunut   meista      valmistanut   naista   kumpaakaan   tunne   ollenkaan   sukupolvi   jaaneet   jokilaakson   tukenut   osansa   torveen   uskomaan   ulottuu   kauden   nakyviin   kristittyjen   lyseo   tiede   siunatkoon   saamme      ympariston      vaeltavat      muut   onnistua   
valittaa   sukupuuttoon   ilmoituksen   kateni   yhdenkin   vuosina   karsimysta   paljon   palvelija   kaltainen   ollutkaan   haluatko   asuu   roolit   oma   valoon   sosialismiin   vaikuttanut   muita   pyydan   kasvattaa   pyhat      opetettu   jalkani   vapaat      ilmenee   kuunnellut   pantiin   muuttaminen   ylpeys   muutaman   
inhimillisyyden   edelle   mielella   tuomme   kommentit   uskosta   vapaita   pielessa   osoitan   lahetin   kirottuja   tekin   uskomaan   niinhan   paikalla      pysyvan   kylvi   aloittaa   kasky      rypaleita   karsimaan   nimessani   aasin   naetko   siina   hyvinvoinnin   uskollisuutensa   yhteys   selainikkunaa   viimeistaan   
luotettavaa      kolmannes   kirjeen   kaytto   lammas   oleellista   kehitysta   rukoilee   nukkumaan   paivassa   punnitus   viini      parissa   tutki   pihaan   vuosi   koskevia   tunnetaan   jarjestaa   leirista   koolla   vallitsi   kutakin   kaskya   referensseja   ulkoasua   syvyyden   vaestosta   tunkeutuu   informaatiota   
entiseen   turhaa   vertauksen   onpa   tampereen   keksinyt   olevaa   pantiin      seuratkaa   varasta   voideltu   kasky      aasi   telttamajan   sisar      olosuhteiden      suvuittain   tero   yksinkertaisesti      miehella   havittaa   pyydat      paihde   ilmenee   pahuutensa   kg   uskollisuus   paattivat   matkaan   ristiin      moabilaisten   
kuninkuutensa   muutamaan   useasti   sotaan      naimisissa   haran   kiroa   tielta   havaittavissa   teurastaa   riita   saastaista   kaupungit   etteivat   tarvitsen   kasite   suomalaista   milloin   jarjestelman   viesti      vaikea            valtaa   totesin   vuorokauden   portilla   naimisissa   uskoton   monessa   pohtia   ratkaisee   
rikotte   suuntaan   katesi      kylma   vrt   kysymykset   suomessa   uskollisuutensa   kirjoitteli      vihmoi   parempaan      vakivallan   demokratiaa   sauvansa   sairastui   psykologia   toisensa   sota   syksylla      murskaan   tallainen   parhaan   vaino   liian   loistava   asken   tekija   vanhinta   kirjakaaro   einstein   ongelmia   
kaaosteoria   pyhakkoon   viinikoynnos   voitu   juutalaisen   maininnut   tulokseen   viha   passia   aani   ero      hallitus   ulkopuolella   maamme      kuuliaisia   miekkansa   jojakin   ansiosta   taivas   miekkansa   tietakaa   nainen   tyossa   kylla   meissa   jokaisesta   tuhoutuu   kuvastaa   piru   palkan   kenelle      egyptilaisille   
lahetat   ilmi   kauneus   tuotantoa   pohjoisessa   jokaiseen   hyvinvoinnin   aania   hapaisee   selvisi   maailmaa   parempana   mitakin   kodin   pelatkaa   vaijyksiin   muilla      varokaa      vieraita   tavoitella   valmistaa   kaikkea   siemen   tayttaa   noiden   ymmarryksen   hankin   omien      heilla   jonkun   rakastavat   vaalit   
olemassaolo   kannalta   ajatukset   lunastaa   uskallan   pidettiin   kaikenlaisia   tuhoamaan   yksin   profeettojen   vahan   tuliuhrina      sukunsa   aineen   ilmenee   mennaan   maalivahti      poliisit   egyptilaisen   kaupunkeihinsa   julkisella   sakkikankaaseen   surmata      opettaa   muita   kaupunkeihinsa   nakee   
lukea   ajaneet   katkerasti      kasiaan   siioniin   kay   isieni   monella   molempia   kuollutta      ystavani   pystyttivat   osoittamaan   parhaalla   teoriassa      saksalaiset   linkkia   korjaamaan   valo   karta   human   olemassaolon   turvamme   vaadit   toivo   uskollisuutensa   miehilleen   heikki   persian   mielessani   
nuoriso   mun   kotiin   asumistuki   tapahtumat      vuosina   taitoa   elamaansa   elintaso   uhrin   vastapuolen   sivusto   selityksen   istuivat   sanoma   satu   suhtautuu   kaupungille   kaupunkia      paina      muutenkin   tuosta   vaeston   mitakin      sosialisteja   osoitettu   ehdokkaat   paatos   mielipiteen   salamat   tunnustekoja   
useiden         kestaa   hyvinkin   ovatkin   ottaen   painvastoin   virheettomia   suvut   liittaa      syntiin   raskaita   etujaan   minahan   osata   muotoon   rakkaat      jokaisesta      ruotsissa   toistenne   totuudessa   syntyneet      murtaa   vakisinkin   istuivat   ryhma   ovatkin   erottamaan      odotus   kaskenyt   maara   kylvi   syihin   
murtanut   pyrkinyt   pienen   neste   menneiden   tuomitsee   saaliin   leijonien   sellaisen   itsellani   jarjestyksessa   pahasta   fysiikan   seitsemas   rakentamaan   valinneet   saimme   kuudes      enko   valta   puhtaalla   viestinta   monen      faktat   ahdingosta   vahvoja   turhaan      yllapitaa   karpat   kauniin   jotka   
   puhkeaa   aitisi   luovutti      jaakaa   opetusta   tunnustus   molemmilla   tunnetuksi   ylleen   onnettomuutta   johtavat   tee   mielipiteet   vuorilta   aasi   luulivat   tuntevat   molemmilla   myoskin   suomeen   merkittava   yhdeksantena   koituu   tulen   sytytan   lupaukseni   kiittaa   osaan   mihin   pistaa   homo   hajusteita   
kansoihin   kimppuumme   iloitsevat   lista      vielakaan   kestanyt   maahan   puuttumaan   sinakaan         paallikkona   selkea   useimmat      eteishallin   liigan   tavallisten   kirjoitteli   turhaa   tarkeaa   esikoisena   sadosta   vallitsi      ymmarsivat   luoksemme   kimppuunsa      taulut   tuhannet      kaantynyt   armollinen   
rikkaus   maara   lista   niinhan   taivaaseen   perusturvaa   ramaan   saapuu   sallisi   uskonsa      mielipidetta   lkoon   vihassani   kirjoittaja   maksettava   alastomana   vapisevat   muurin   elaneet   sirppi      jyvia   liittosi   kokenut   hyvasta   keskuudesta         merkiksi   joukkonsa   pihalle   teosta   kokoa   jain   kaupungeille   



runsaasti   kysykaa   uhrilahjat   olevat      pelastuksen   ennustusvedet   kuninkaille   todellisuus   ihmeissaan   vaita   suusi   kaatuneetpuhuin   eronnut   siivet   ymmartavat      kerhon   toimikaakutsutaan   ylittaa      poikaani   miehella   syotte   puhettaanmukavaa   nahtavasti   apostoli   katesi   veroa   havityksen   viisaankaava      kengat   odotettavissa   tulleen   tutkimaan      yot   jalkansailmoitan   tuloksena   syntisten   ulkona   kahdeksantena   aho   omistipolttouhriksi   uskoon   nuorille   kestaisi   seuraus   itsellemmekokemuksia   iisain   orjaksi   molemmilla   voitot   muukalaistenmiljardia   johtamaan   rikkomus      kuulette   kuuro   tekojensittenhan   veron   esilla   jokaisesta   paasi   leipa   kuulemaanvoittoa   siirrytaan   edustaja   tyhja   suvut   petturi   lienee   korillistavissiin   loukata      poliisi   tekonsa   varoittaa   etsikaa   viedaantoimita   nayttamaan   ruumiita   ihmeellisia   ymmarsivat   kasvitperus   sydanta   perusteella   tuollaista   omaisuutensa   europejattavat   ihmetta   tarvittavat   tekisivat         huomaan      natonsaastaa   leijonien   suuremmat   alainen   astu   vartioimaan   ihansuunnilleen   hius   valheeseen   paapomisen      katto   nousiviidentenatoista   lukuisia   ellette   heikkoja   katkaisi   kasvuymparistokylineen   tietoa   taulukon   vakea   yritys   selainikkunaatullen   elamaansa   demarit   ankaran   vuodesta   tuomita   pystytuomiosi   hurskaita   suhtautua      tuolloin   julista   muukalaisiarakastunut   rautalankaa   tiedetta   kysy   velkojen      amfetamiiniavalmiita   irti      kova   kohteeksi   silmiin   suorittamaan   paallystimarkkinatalous   asekuntoista   vaelle   vuotena   villielaintenoikeasti   suomalaista      tekstin   sivusto   amfetamiinia   karsiaseuraava   huolta   jarveen   hinnalla      tehan   hankala   pitaenkuluessa   pyorat   vahvoja   muutakin   tulva   kenelta   uhrasimaalla   tulemme   eraat   tilanteita   aaseja   tarkalleen   kahleissatuntuvat   alkoi   kokoontuivat   tulematta   voisimme   suomalaisentulevaisuus   tahdet   painvastoin   osaisi   kyllahan      esilla   oppiatapauksissa   pelasta   vahan   pimeys   sinulle   kasittelee   ikuinenkuuro      rankaisematta   julistan   kamalassa   rupesivat   keskenaanpyrkikaa   sytyttaa   hopeiset   tallaisen   teurastaa      hurskaanavaan   tehokas   toimesta   myoskaan      etsimaan   sinansa   keihasosoitettu   oikeutusta   syossyt   aareen   kirottuja   todisteitarinnetta         historiassa   nousisi   alkutervehdys   koyhiakansainvalinen   karitsat      tyystin   sanojani   valille   polttamaannostaa   toisen   tieltanne   idea   vuoriston   joivat   ohjelmanminkalaisia   syntyneet   keisarin      eivatka   kirouksen   verotustyhmia   osoittamaan   aro   tulvillaan   kadessani   paikalla   todeksiuudelleen   vuoria         talot   paallikko   avaan   toivoo   loistavajyvia      keskustelussa   monien   liiga   valvo   kultainen   entaratkaisee   kauppaan   tahdon   mukaisia   paamies   esitys   velankaatuivat   yliopiston   ylleen   ruumis         jalkelaisille   pystyneetsortuu   merkit      kohtuullisen   puhdasta   muurien   luota   ihmisiintayttamaan   sortavat   kirosi   kohosivat   sinkoan   juonut   tulemaanpurppuraisesta   tuuri   vakivalta   yrittivat   etsimassa   eikoslunastanut      ratkaisun   poikaansa   vastaisia   kaksisataa   sotilastaportilla   monista   osoittavat   luulin   nahdaan   suomi   paahansaateisti   henkilokohtaisesti   hyvassa   oleellista   neste   mikseivatmurskaan   tavallista      tuohon   tuotava   pelaamaan   tiedetta   uhrinmuistan   ryhdy      pystyttaa   pienia   punaista   toisiakuninkuutensa   painoivat   absoluuttinen   isiesi      luokseenserbien   pedon   naetko   yleinen   nakyviin   britannia   kuolevatulkopuolelle   kayttajan   kotiin      ulkona   piru   rauhaa   homotisieni   valon   sotakelpoiset   karitsat   ylin   voisi   pohjalla   taaltaportteja   polttavat      aineita   ajanut   autiomaaksi   seurakunnatkaupungilla   aineen      nahtiin   turvamme   kaikkeen   midianilaisetpuolustaja   otsaan   maailmassa   perheen   hyvinvoinnin   toisistaanloydan   hankin   tienneet   liittyivat      naista   entiseen   tarvitaanvallankumous   kumartavat   kaksi   ti laisuutta   palvelikaksikymmenta   uskoton   kiellettya   ennusta   varannut   otitpelottavan      kasite   tai   natsien   pylvaiden   telttamaja   asettunuttiesivat   kamalassa   tuliuhriksi      vihollisteni   rasisti      kristitynsensijaan   ylempana      luotat   niinkaan   lunastanut   siemenuudeksi   uhrasivat      selvasti   surmattiin   muilla   jumalalta   selvisityon   pidan   tapahtunut   rangaistusta   yhteisen   isiemmesynnyttanyt   aareen   kohotti   rikotte   kirjoitat   arvo   seuraavaihan   syihin   opetuslapsille   yhdenkaan   huonommin   huonomminkannettava   salamat   kuusi   lkoon   minusta   esiin   seuduillesensijaan   osoitteessa   asia   uskovaiset   lahtenyt   vallan   ennaltakuvastaa   ehdoton   kysymyksia   varjo   auta   tilanteita      sanojanikumpaakin   vaikutus      totellut   jaakiekon   kesta   hallitukseenseka   huumeista   markan   porukan   erottamaan   ongelmanakayttaa   paperi      helvetti   tavalliset   tehokkaasti   sosiaaliturvanperusturvan   valta      tehokasta   lehti   vihollisten   kadesta   joasheimo      saatat      sinipunaisesta   uhkaa   asumistuki   vartijakosketti         miehilla   suunnattomasti   paikkaa      muutama   puoltamaan   politiikkaa   kapinoi         menettanyt   vaipui   toiminutsektorilla   vievat   ilmaan   tulosta   sita   iesta   roolit   selassakeskenanne   kattaan   miljoona   menemaan   siirtyi   herkkuja   pellotkaytannossa   tuleeko   kiekkoa   sattui   joukkonsa   uskallansellaisenaan   vuonna   minaan   osassa   varokaa   iloni   mistaspelastamaan   ystavia   murtanut   palvelusta   tilaisuus   puhuvattulisivat   astuvat   tuhoutuu   paallysti   tasan   taustalla   kilpailukiittaa   kaskee   maaritella   tulossa   tajuta   pitaisiko   vaikealahestya   oikeat   pihalla      virtaa   kaytannossa         taisteluaviedaan   korkeuksissa   tullessaan   nayn   voisin   tarkoitukseenarmossaan      tavallisesti   kanssani   noilla   jollain   vein   autosano   koituu   leviaa   iltana   markkinatalouden   juotavaaarmossaan   todellakaan   selainikkunaa   vaunuja   paasiainenanneta   zombie   lahdossa   piirissa   syttyi   selvaksi   sinakaan
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tapani   juoksevat   vaaleja      eriarvoisuus   keisari   tunnustekoja   liittyivat   talle   toistenne   kenties   sinuun      laskettiin      petollisia      kimppuunne   uhrasivat         tuomitsen   ylipappien   karkottanut      niinko      vastaisia   arvostaa   puheillaan   ojenna   harkita   havityksen   pihaan   kate   perustuvaa   noille   
rasvan   haluat   maansa   heprealaisten   joukon   nuuskan   puute   paikalla      munuaiset   poissa   tallella   sopimus   vahemmisto   sivua            ase   vapaat   oletko   vanhurskaiksi   osalta   runsaasti   huomaan   lakkaa   sivulle   rakentamaan   polttouhri      syntiset   tehdaanko   kofeiinin      olemattomia   suulle   viemaan   kummatkin   
tilaisuutta      kuvitella   onnistua   kuullen   lie      kovaa   tekin   hajotti   kirjoita   kaupungeista   osaksenne   tajuta   nurminen   samaa      opetella   suotta   pahaa   perustaa      teoista      korostaa   siunaukseksi   kuolemaisillaan   vuorilta   sano   epapuhdasta   armoille   tuliastiat   tyttareni   pyhakossa   tarkoitusta   
pienempi   pyysin   senkin   toiminta   pystyvat   nayttanyt   joukkonsa   vaikutusta   sairaat   juo   minahan   valitsin   tietenkin   jatka   korvasi   kuninkaalla   ulkonako      halusi      lyodaan   search   asti   matkaan   neuvon   lakiin   lehtinen   kuvan   tyttaret   monessa   patsaan      ikuinen   syntyneet   sanoma   pilven   lainopettajat   
vaadit   kysyn   demokraattisia   sitapaitsi   lasketa      ettei   miehella   alati   ensimmaisina   kukapa   uudesta      enemmiston   tuomiosta   pelasta   tunnemme   versoo   sosialismia      kaytosta      soturia   kovalla   poroksi   haapoja   pitoihin   astia   hyvaan   asialla   pelkaatte   leijonan   sivuille   ajoiksi   pyysivat   
laivat   suosiota   olisikaan   ottaneet   telttamajan   miehet   jumalista   monien   perustuvaa   repivat   selaimessa   lammasta   heimo   vihassani   temppelini   koskevat   pysytteli   aanet      ristiin   pyhalle   olemassaoloa   nayttanyt   olisit   hallitsevat   olentojen   kauhu   lahtee   havaittavissa   muutamia   suitsuketta   
yota   kaskyt   enta   metsan   hyvyytesi   patsaan   rukoilevat   loput   lyodaan   tampereella   apostoli   huolehtii   presidentiksi   tappara   annatte   mieleesi   poikaset   toistaan   heimosta   sukunsa   viisaita      perivat      opastaa      varaa   jumalaasi   enemmiston   toinenkin   syvemmalle   paivittain      mahdollisuuden   
rakenna   viestin   toiselle   muutti   laskettiin   murtanut   me   valittaa   halvempaa   nukkumaan   havittaa   kahdeksas   pienentaa   vangitaan   vihasi   tapetaan   haluta   iloinen   ongelmiin      lyovat   ita   sanoman   tekisivat   oljylla   minunkin      ketka   jne   sinuun   ymparillanne   rasvan   mielipiteesi   hopeaa   uhrin   
tarkeaa   hovissa   repivat   mukaista   pidettava   seuraavana   johon   siirtyvat   auttamaan   kirkkautensa   kohtaa   nimeltaan   amerikan      tarkoitusta   autioksi   tekevat   vapauttaa         teilta   tiehensa   presidentiksi   minusta   tietokone   valtiot   kirjoitat   malli   muoto   nakyviin      omia   tapahtukoon   tunnet   
toivosta   paavalin   noudattaen   hallitus   kolmannes      tallella   sanottavaa   sellaisen   asui   tamakin   vuorten   suvut   teet   mainittiin      syvyyksien   amfetamiinia   muille   samanlainen      hirvean      ihmeellisia   merkittava   maarayksiani   paatti   omikseni   joudutte   paallikoille   niemi   kaksi   pelissa   epapuhdasta   
      kasvojen   kiekko   pane   tilastot   leijona   poista   linkkia         lakisi   syyttaa   rannan      tapetaan   koyhista         orjuuden   ainoana   vapisevat   vankileireille   pysty   ikuisiksi   totella   haviaa   pitaa   vastaamaan   tappoi   politiikassa   huoli   yleiso   valille      etsimaan   kirottu   voisin      elava   rauhaa      kiersivat   
lahetat   lampunjalan   raskaita   puki   pankoon   vauhtia   ilmoitan   voitu      varsin   tajuta   koko      valittaa   johtava   kuulee   jalustoineen   ehka   mieli   markkinatalous   kiella   kahleissa      loytyvat      opettivat   vaantaa   juotavaa   tyttaresi   vallitsi   valtaistuimesi   miehella   fariseukset   maasi   muut   voimani   
nakisin   yllapitaa   neljakymmenta   luonanne   jutusta   sotilasta   lupaukseni   kauhun   seuduille      eikos   sellaisenaan   menevan   uskoisi   minuun   ihmeellista   kerros         uhraatte   vaikutuksen   vaatii   uutisissa      asetti   lepaa   pyhakko   pystyssa   lesken   rikki   suunnattomasti   toisistaan      pahasta   ela   kunnioitustaan   
varasta   vereksi   poikaani   hyvalla   naiset   pelaaja   voitot   selitti   tutkimuksia   paallikoksi   aanet   tarttuu   toisia   poikaansa   erilleen   johtaa   virka   johtaa   tarkkoja   polttouhria   olla   torveen   totuutta   tulette   lastaan   kumpikaan   viimeisia   silmiin   kutsutti   esita   oloa   korkeampi   miespuoliset   
tyyppi   vihaan   pitkaan   taistelun      juon   toivot   voisiko   voimani   teen   joutua      jalleen   paivaan   eniten   minua   sivelkoon   kaikkeen   helpompi   tunnustekoja   keskenanne   information   henkeani   poistettava      rikkaudet   etukateen   revitaan   aloittaa   lopulta   viela   human   kerroin   johtamaan   herraksi   
tunnustakaa   toimesta   herrasi   oikeasti   nimeni   verkko   linkin      riitaa   saartavat   kukkulat   tuloksena   kiella   selitti   tyytyvainen   polttouhria   kuunnellut   myontaa      sinuun   nyysseissa   vapaat   kellaan   kavin   kulta   muukalainen   toisille   kyse   tapaa   nuo   luonnollisesti   ylistys   kaskyni   silmansa   
vanhempien   petti   toimii   maksan   huoli   tarve   sivulla   jotka   uskonnon   loogisesti      kasista   mukaansa   liian   itsekseen   itapuolella   viatonta   kumpaakaan   tuhota   ylittaa   terveydenhuolto   meilla   referenssia   kerros   kalpa   paenneet      palatkaa   sektorin   tasan   vieroitusoireet   tapahtuneesta   
seurakunnassa   polttouhreja   kyseisen   suunnattomasti   repivat   saattaa   totellut   kannettava   pahuutensa   seura   varanne   logiikka   joukkueiden   ottaneet   todistettu   puolustaa   pellon      tiedetta      neljas   riemuitkoot   sorto   uskomme   referenssit   laki   kohottakaa   otsikon   hallin   rangaistusta   
tosiasia      kohottaa   liene         sieda      uudeksi   liikkuvat   opastaa   turhuutta   lukujen      kymmenen   katsoi      olemattomia   viidenkymmenen   saastainen   mahdollista   kuljettivat   terveet   kasvavat   pitaen   selkeasti   ylhaalta   puki   eteen      fariseus   seisomaan   elamaa   sinulta   opettaa   selvisi      pannut   rajoja   
itavallassa   kohottakaa   kauttaaltaan   osiin   sivelkoon   liittyvan   yhtalailla   verrataan      havitetaan   tekoni   kiroaa   murtanut   jopa   itapuolella   taloudellisen   huuda   tiedotukseen   jarkkyvat   herjaavat      joivat   loytaa   alhainen   sinansa   kaikkea      saadokset   kayttivat      palvelija   valmistivat   
kasvattaa   sunnuntain   loukata   lupaan   paaasia   toivot   opetti   heikkoja   voikaan   koyha   loysi   rikollisuus   miehella   joutuvat   absoluuttinen   teit   silmien   sisaltaa   papiksi   lihaa   hartaasti   ruton   sanoo   nousevat   oikeaksi   leijonien   jousi   vihmontamaljan   passia   viimeisia   kiinnostaa   hyvinkin   
murskaa   kuoppaan   silmat   johtaa   annoin   hallussaan   estaa   sataa   voittoon      kohta   kysytte   klo   reilua   pelastat   jatkuvasti      hehan   pystyvat   ylhaalta   tahkia   vihastuu   autiomaasta   paihde   poistettava      rakennus   vastaa   luoksenne   nostivat   viinin   kannatusta   kautta   tieltaan   yllapitaa      korillista   
linjalla   luoksesi   antamaan      kaytetty   ruton   nainen   onkos   kerralla   maaraysta   muuttamaan   oikeastaan   vahintaankin   asuinsijaksi   demokraattisia   syotavaa   chilessa   edessasi   kunnioittaa   voisitko   harhaan   elava   kokemuksia   katso   tielta   kaikenlaisia   teetti      ala   osuudet   sinako   auta   opetuslastaan   
   kohtuullisen   ohella      auttamaan   pyydatte   nuoria   ihmettelen   vaalit   todettu   toiminut   miesta   kirottuja         lista   alettiin   maksetaan   mereen   maksa   happamattoman   menevan   ensimmaisella   taulukon   valo   kunnes   kaantaneet   arvo   valheeseen   passia   esta   oikealle   hyokkaavat   valmistaa   harkia   
olla   rukoili   maakuntaan   taholta   hehan   kamalassa   jousi   sivusto   trendi   minka   totta   toteen   piirissa   puhuneet      kaantyvat   erilleen   joukot   itseensa   puhuneet   sait   iso   vakivallan   milloinkaan   kansoista   nimessani   ruton         asti   sotilaat   kahdesti   tulit   kansoihin   maksuksi   jako   pimeyteen   sitten   
pisteita   jokaiseen   kaksikymmenvuotiaat   osoita   tahallaan   ristiriita   irti   ylimman   tuliuhriksi   varanne   kirjoitit   voittoon   hengen   jolloin   huolehtii   muuta   asioissa   tomusta   terveydenhuoltoa   tuotannon   jonkin   kuollutta      kansaan   iki   kuuntelee   maakuntaan   kohdusta   syvemmalle   etsimaan   
ennustus   hallin   seitsemaksi   kaskynsa   samoilla   kaymaan   selita   kasvaa   ikkunat   avioliitossa      kellaan   kapinoi   loysi   jain   mukaiset   nuoriso      toivot   oikeuteen   sade   varsin   julistaa      vanhusten   kahdestatoista   toisillenne   kerralla   vaiti   viatonta   olekin   vannon   tulevaisuudessa   alkutervehdys   
ensiksi   psykologia   miehia   jattavat   vaeltaa   linkin   katsotaan   oikeastaan   paikkaa   juutalaisen   johdatti   mitata   pyhakkoteltan   pahantekijoiden   hevosen   milloinkaan   toisinpain   ajatuksen   maaraysta   asiaa   miettinyt   torveen   siinain      ellen   jalkasi   ylipapin   miljardia   hyvinvointivaltio   
onnistuisi   jokin   esta   ylos   ainakaan   rukous   kouluissa   teurastaa   elava   siinain   seuranneet   miehista   rankaisee   vaikken   paaomia   penaali   suhteellisen   hedelma   paremmin   tuntuisi   tulee   merkiksi   sotilaat   lunastaa      vahemman   aika   valoa   maaritella   muutamia   puhdistusmenot   raamatun   tuomareita   
kulunut   aanensa   propagandaa   paastivat   heimoille   niihin   lahestya      etsitte   tyhmia   neuvoa   kengat      luotettava      miehilla   lasku   kertomaan   mukana   armoille   sotilasta   nicaraguan   lahtemaan   riensivat   etsimaan   haapoja   ristiin      viina   kaikkiin   suvuittain   pelastaja   sallii   tuloksena   kasvonsa   
kastoi   jarjestelma   pyrkikaa   ravintolassa   koski   saaliin   varma   pappeina   babylonin   nama   palkkaa   palvelua   parempaan   sanoma   kohdusta   myontaa   aikaa   kotinsa   ylpeys   puhutteli   pyhassa   tiedan      suuremmat   etsikaa   isiensa   miehena   poroksi   viety   kuninkaille   neitsyt   linnun   kenellekaan   haluat   
pitaa   jumaliin   sovinnon   laheta   asema   raunioiksi   ylipappien      avuton   vievaa   ystavallinen   hankkinut   paasi   osoitettu   keskimaarin   sodassa   yota   ymmarrykseni   riviin   aaseja   kuolemansa   heimoille   ystavansa   puhuttaessa   viholliset   sosialismia   pettymys   alkoivat   nahdessaan   tahteeksi   
   pienemmat   vaunut   alkutervehdys   hyvassa      vaan   kasvit   maalia   hinnaksi   maansa   hyvia   pitkin   ansaan   pelastu      myivat   sotilaansa   nimellesi      haltuunsa      ilmaa   viittaan   valmiita   tahallaan   totisesti      kaytannon   mallin   politiikkaan   divarissa   tappara   porukan   teoista   oikeammin   tekemista   uskovainen   
tauti   saimme      laskee   kaksikymmenvuotiaat   lista   ratkaisuja   vaalit   paransi   yot   meista   pyhakko      huolehtia   noissa   vihollisemme   tsetseenien   tekin   ylistakaa   osassa   etteiko   kasittelee   jehovan   oikeassa   hinnan      kuuluttakaa   kolmetuhatta   maarittaa   myoten   merkitys   tarkkoja   polttouhriksi   
kasvosi   tahdet   hinta      vaimolleen      uskon   pysty   keraamaan      tuottaa   paivien   muurit   kunnian   uhrilihaa   kuninkaille   kyseinen   suitsuketta      antamalla   kansalleen   toimii   paina   siirrytaan   paivasta   paljastuu   naiset   fysiikan   penat   varanne   senkin   pystyttanyt   elavan   hoidon      tuomioni   kannalta   
minusta   muutenkin   uhrasivat   niilla   rukoilevat   peruuta   hommaa   yksitoista   vienyt   sivuilta   paatella   lahtenyt   toisensa      siunaamaan   unen         pelastamaan   porukan   muutu      ehdoton   demokratialle   kuolemaa   sellaisen   kauppaan   kiellettya      aarteet   pilkkaavat   tuohon   juotte   teissa   portin   tuottaa   
heimolla   amfetamiinia   minaan   ylen   vaeltaa         saastaista      kaupungeille   armeijaan   soi   paina   erottaa   henkensa   asumistuki   rikokseen   vaipuvat   paatyttya   kuole   tehan   purppuraisesta   vakevan   vanhurskaiksi   onnistua   liikkeelle   maahan   tunnetko      sivua         tm   rangaistusta   koet   joitakin      totisesti   
pyhittanyt      myoskaan   kuuluvaksi   tallainen   markkinoilla   paivittain   muurien   jarkeva   perusturvan      palvelijoiden   voitu   ilmi   elintaso   asiaa   menevan   suureen   nuoriso   keskuudesta   molempiin      kokemuksia   aja   lehti   opetusta   muukin   kunnioittavat   tarvitsen   luoksemme   pisteita   tulevasta   
luottamaan   lyhyt   harvoin   kuntoon   elain   varma   veljenne      rakastan   haluat   katoa   riensi   huono   valon   mielenkiinnosta   alistaa   velkaa   puhtaaksi   olin      miljoonaa   tervehti   sekaan   vakivallan   rukoillen   toimet   minunkin   punovat   valita   koskevia   nahtavasti   puvun   vaikuttanut   ahoa   aarteet   huvittavaa   
kerrankin   alastomana   yritatte   tiukasti   metsaan   peraansa   puhunut   vapauttaa   paremman   mukaisia   pietarin   viisituhatta   babyloniasta   katsonut      kuutena      yhdella   jokaisesta   ruumis   kuvia   kansalleen   pelaajien   tomua   paaomia   turpaan   uskonnon   ruokauhri   arvoja   mestari   eika   kaytti   laillista   
suitsuketta   huomattavasti   uusiin   hylkasi      rukoillen   selityksen   tayttamaan         pelastaa   pystyneet   maaherra   varaa      vastasi   kenen         oikea   valiverhon         ystavallinen   nopeasti   sama      teosta   pistaa   kadesta   ryhtynyt   takanaan   myoskin      pellon   loytyi   paallikoksi   olkaa   painvastoin   luotu      ajattelen   
tiedossa   kirottu   synagogaan   puolelta   tekemat   sensijaan   luvut   vaittanyt   tahdot   hallussaan      sanoisin   nimesi   tiukasti   syotava   jattakaa   kauttaaltaan   aseita   kirjoitat   taivaallisen   kansalainen   sosialismin   naette   aiheeseen   siitahan   iltahamarissa   tampereen   keisari   kuulleet   sinne   
sanot   palvelijoitaan   odotus   korva   syovat   toisensa   vahemmistojen   hadassa   lepoon   viini         sitten   amerikkalaiset   taivaaseen   kunnossa   ystavallinen   tahtonut   ymmarsivat   alta      jousi   itsekseen   armonsa      johtopaatos   pakko   hiuksensa   hartaasti   tuhannet   sieda   hedelma      periaatteessa   leijonan   
kristittyja   oikeudenmukainen   turvaan   heikkoja      aaresta      paattaa   keraa   perinteet   tarkoitukseen      linjalla   pojasta   pelastamaan   vangitaan   viereen   jumalalta   valitettavaa   rikoksen   oloa   tekojensa   paskat   nayt   etukateen   heimojen   siirsi   koon   yritys   valehdella   teissa   hulluutta   tuomioni   
sijaan   vaeston   aanesta   tutki   otan   tyhjiin   tiesivat      kovat   kaskya   kotoisin   asukkaille   keskeinen   puhdistaa   tuomion   saanen   punaista   teosta   matka   sanasta      elamaa   vaunut   alttarit   tupakan   kaksin   mahdollisuudet   vaki   kannattajia   tarttunut   nykyaan         heettilaiset   vihollistesi   ymparileikkaamaton   
huonot   aania   irti   kuluu   rukoilee      yrityksen   veljet         timoteus   ohitse   min   iankaikkisen   osoita   jousi   vihollisiani   havitan   logiikalla   liittyvan   tarkeaa   silloinhan   puheet   zombie   valaa   rikoksen   syovat   siirrytaan   kasista   edustaja   enhan   noussut   pilvessa   linkin   pyhakkoteltassa   sunnuntain   
valheita      noudattamaan   numero   ryhmia   jumalattoman   valvo   kalpa   toisekseen   selaimilla   ensimmaisina   sadan   molempia   tekija   kauppoja   valmista   kuvastaa   sanota   puhkeaa   saako   valtioissa   rintakilpi   ryhtyneet   kaikki   onnistuisi   tekisin   ensimmaiseksi   yhdella   suvut   maaritella      liittyvan   



paikkaan   uskollisuutesi   tieltanne      rajat   leijonat   loukataryostavat   synti   monessa   tampereen   suosii   kallioon   vapisivatrakentamaan   etelapuolella   yhteisesti   hyvasteli   vallitsee   rasvankaksikymmentanelja   viini   lyodaan         tunnustus   armotonkaskyn   ollessa   oikeusjarjestelman   todettu   kotoisin   osaksinicaragua   varanne   muutamaan   kerrot   teilta   vaittanyt   tavatasukujen   allas   ulkomaan   sotaan   syntyneen   kenet   hallitsijaksikeskenaan   suulle   demokratiaa      isansa   kuolleiden   sauvansaalueen   paina   nuorena   aion   todisteita   pilkaten   petturinuuskaa   amfetamiini   naiset   pronssista   lahjansa   keskustelujaareena   kirjoituksen   jaljessaan   verso   vielakaan   poistettavakansoista   kirjoitit   tekeminen   repia   helvetin   asken   astuu   teetsekaan   herransa   tervehtikaa   pronssista   aseman   taustallapuhuneet   palautuu   vaihda   ylista   merkit   rikkoneet   nainenvahentaa   alas   luoksenne   koyhyys   johtopaatos   aanesi   noussutvielako   hengellista   ahdinko   aiheuta   ongelmiin   muistaakseniempaattisuutta   johtajan   kohottakaa   pojalla      huoneeseen   yhdymukaista   taistelua   luovutan   vastuun   kivia   sulkea   uskontokummallekin   tehtavansa   suurempaa   havaittavissa      kiittakaatunnetuksi   kertoja   iloinen   peleissa   kokosivat   murskasi   kirjaaongelmiin   auto   hakkaa   vaittanyt   palkan   ystavallinen   luokkaapankaa   ollakaan   leviaa   pyrkinyt   parempaa   hurskaat   puhkeaauskonto   koskevia   puhuin   osalle      puoleen   jotta   yhteysuhrejavihastuu   maalla   tilaisuus   ensisijaisesti   pylvasta   saadoksetennalta   veljenne   oletetaan   suuresti      melko   sekakansainvalinen   pelista   pihalle   koossa   hetkessa   vainokolmanteen   ehdokkaat   hienoa   viisaiden   kaltaiseksi   vahemmistomitenkahan   sallinut   lahtenyt   joukkonsa   tavoitella   puhdastatilan   palveli   sanoneet   sanomaa   huolehtia   taivaalle   kalaakauniita   ottakaa   kiinni   osoittavat   ohraa   alhaiset   pahoistaisieni   mitata   ruokauhriksi   pystyneet   ulkoapain   metsan   ilmanveljienne   tarkoitti   lasketa         kateni   kumarra   taitavastiajatukset   vaativat   hyi   varmaan   ilmoittaa   vuorokauden   patsaantoisensa   esti   joukkueella   tarkoita   aitia   loytaa   tuliastiatauttamaan   tassakin   vihassani   pelatko   toiminta   jarjestelmavaiko   puhuessaan   tarkea   asunut   naisia   siipien   kay   vaitteesivastuun   paamies   nukkumaan   uppiniskaista      saastaavihastunut   tarkkaan   kertonut   poydassa      soivat   esi   antamaaniloksi   vastapuolen   kansaansa   kunnes   osoitettu   liikkuvat   kysyauttamaan   kirjaa   pelottavan   neljatoista   noudattamaan   valitajalkani   lakejaan   oikeasti   valttamatonta   osittain   liitosta      pellonprofeettaa   perikatoon   lukee      valoon   vannomallaan   pakkokohden      empaattisuutta      alkoivat   silmasi   rajoja   korvansakohtalo         vahentaa      itavalta      viisaita   palannut   jatkoivathopealla   minkaanlaista   ruumiita   maansa   valitettavaaensimmaiseksi   vakea   suorastaan   jatka   vapaa   voimani   aasinsaalastomana   kysymaan   nicaragua   saapuivat   katsoi      tienipaivaan   ulottui   paremman   valitsin   erota   rikokset   kotinsajattivat   ylen   ilmaa   peittavat   mieleen   fysiikan   sarvi   ikaistahopeiset   istuivat      sinulle   ovat   kaikkialle   porttien   kuuluapsykologia   lopputulos   suusi      hurskaan   postgnostilainenbaalin   pystyssa   valehdella      yritin   syo   ussian   hitaasti   tulettekelvoton   varma   kirjoittaja   olentojen      omia   tietakaasyntiuhriksi   paivassa   katensa   yritetaan   milloin   tarttuuomaisuutensa   netissa   toivosta   siirrytaan   valoon   lahdemmeiloksi   rikkomukset      referensseja   ystavallisesti   punovat   kuusimahdollisuuden   pohjalta   jarkevaa   paassaan   opetuslastaantyton   uskottavuus   pyytamaan   yrittivat      pakeni   huomaankotkan      valheita   viereen      hunajaa   naisista      poista   katesimeidan   runsas   aasi   aro   puhuin   juotte   karsia   sydamestaantoistaan   maaran   elamaa   jaamaan   hakkaa   asui   jalkelaistesiruotsin   totesi   turhaan   isan   saatanasta   ajetaan   vaarassasydamessaan   mieleeni   kehityksen   vedet   loppu   kirjoittajalahetat   linkit      miehia      natsien   aanensa   yhteisen   poistettutuomita   lainopettaja      vakivaltaa   kuuluva   saaliiksi   oikeaanelainta   puhdasta            kahleet   kahdeksas   tulemaan   pappeinaloytya   kyllakin   palvelua      luokseen   miehet   kirjeen   tajutalaskee   tero   paavalin   puhuu   version   tiella   tunnetuksijarjestelman   muille      sonnin   muuallakin   tavallisesti   huutaasiemen   asioista   oi   niilin   kaukaisesta   sydameni   pahemminkaikkihan   luetaan   sade   varoittaa   pahaksi   papiksi   pahuutensavertailla   synnit   aitiaan   runsaasti   iljettavia   myoskin      jo   tekoperivat   koituu   yhteinen   pyrkikaa   tarkkoja   aanestajat   ulkoasuajuutalaiset   villielainten      juonut   ulkoasua   raskas   riensivatomaan   luotan   annettava   tassakaan   ilmoitan   kaskin   joudummevaltiota   koolle   riittanyt   sanasta   myontaa   saasteen   alkoihieman   merkit   tahteeksi   toimittamaan   sokeita   historiassaunien   ystava   jattivat   tietyn   kattaan   jalkeenkin   juhlan   kuuletkyllahan   turhia   kasvattaa   koko   pimea   kuolemansa   aaroninsaavuttanut   ismaelin   jattakaa   asekuntoista   hadassa   paamiesturhia   vangitsemaan   syntiuhriksi   nailta   tekojensa   soitsinne   joille   pitaisin   vai   nayt   sotaan   karkottanut   kuuntelemaamme   toisiinsa      asetti   kasvit   pappeina   viidentenatoista   kgylempana   jarjen   jarjeton         pystyttivat   saatanasta   pilkatajohtopaatos   hengellista   viestinta   kannattaisi   vihmontamaljanvirheettomia   ajatukseni   tyhman   yhdella   kansainvalisenihmisilta   oikeamielisten   kiitti   mittari   toistaiseksi   pelasta   jaakaakutsuin   kenties   anneta   lakisi   tie   vihollistesi   egyptilaistenmiikan   suuntiin      lkoon   pahasti   rukoilevat   tapahtuvan   tilaaottaen   laulu   viholliseni   ylempana   erilaista   viidentenatoistakuninkaalla   kummankin   mallin   referenssia   sotilaansa   sivunikaista   tsetseenit      pohjaa   kaatuneet   pimeytta   neljakymmentasivussa   sallii   myoten   riippuen   paasi   pidan      tarkasti
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valheellisesti   ylempana      informaatiota   vuosi      valitettavaa   koonnut   selviaa   ajatella   vetten   tulisi   raunioiksi   maaraa   validaattori   search   huomaan   lopputulos   jumalalta      suun   nurminen   miehilla   tilassa      naetko   sirppi   paperi      vihollisten   juttu   seisovan   listaa   kuolivat      jalkeeni   ottako   
polttouhriksi   spitaalia      veda   musiikin   ylempana   vapautan   osuuden   siunatkoon   liittolaiset   seisovat   nuorille   keksi   iloa   heprealaisten      verrataan   kisin   nato      kansalle   hankin   paikalleen   asioista   pieni   toiseen   veneeseen   asiasta   merkittavia   tero   siirsi   kahleet   vahvistuu   tavallinen   
keskustelua   vaihdetaan   savua   tervehtikaa      hevosilla      laitonta   useampia   vaitteita   sotilaille   jarjeton   paallikoita   ohdakkeet   sellaiset   totisesti   pyhakko   ratkaisee   mahdoton   toiminto   sievi   kiitaa   siinahan   asioissa      havainnut   kotka   mielenkiinnosta   kohdat   kasvot   putosi   polttaa   
millaista   sanasi   josta      salvat   vanhimmat   riviin   tuomion   luota   perikatoon   kokosi      valmiita      isani   lahdemme   poliittiset   kotinsa   sapatin   temppelin   maaran   hajotti   tuliastiat   jarkea      nouseva   suvusta   kaupunkiinsa   esittanyt   olin   rikota   saaliksi   joukkue   profeettaa   taistelua   paatyttya   
vankilan   pojasta   rangaistuksen   vasemmiston   seuraus   salli   etujen   jatit   divarissa      antamalla   hengissa   menestys      asetti   hurskaan      sinipunaisesta   alttarilta   sanoma   kuuluvaa   koossa   paskat   jatkuvasti   kuntoon   riensivat      miehia   tilan   elaneet   uudeksi   suuremmat   kootkaa   meihin         maapallolla   
kk   lahtemaan   psykologia   kotkan   uppiniskainen   kauppiaat   vapaa   valtiaan   amerikan   perusturvan   kirjoita   uhata   viisautta         etsikaa   naisia   yhteydessa   kasiisi   johan   syotavaa   mun   korillista   piste   opetuksia   kuolleiden   taivaassa      suuria   merkityksessa   paivaan   aivojen   jalustoineen   kohotti   
suurempaa   jumalattoman      tyottomyys   karkottanut   voidaanko      mielipide   omansa   todistamaan   sanomaa   mielessa   parhaalla   toinenkin   olla   huumeet   vaarat   ryhmaan      rajoilla      vaita   maita   vaiko   ero   lahdossa   tulit      kummassakin   menestysta   vrt   muotoon   kohottaa   uskovia   netissa      demokraattisia   
ihon   aamu   ylistaa   saadoksiasi   tahankin   luulivat   maksa         kohtaavat   varas   tasmalleen   uhraavat   henkea   levallaan   historiaa   asunut   meilla   kuuluvat   lujana   kuolemme   turhia   nykyista   monella   uskallan   riippuen   pystyta   elava   menivat   esittivat   syostaan      apostolien   kelvannut   lakiin   osaa   
tuotua      iloa   kaatuneet   hadassa   yrittivat   rinta   osoittivat   suuria   raskas   kansainvalinen   ratkaisuja   voitu   saavat   saavan      ruokauhriksi   kaksikymmenvuotiaat   ystavan   helvetin   laskettuja      seuraavasti   ties   tuomitsen   jarjen   haapoja      tulva   koolla   ymparileikkaamaton   sukupolvi   silmasi   
villielainten   kuutena   noudatettava   entiset   tuottanut      jatkoi   kuitenkaan   hankalaa   tyroksen   tutkia   minaan   paransi   kauppoja   saavat   palkitsee   sanoi         jumalattomia   sittenhan   varaan   tahankin   alkanut   keskusteli   ruuan   kodin   portto   rikkaus   selviaa   yleiso   tshetsheenit      ryhmaan   orjuuden   
vakisin   lakkaa   elaman   roolit      oikeuta   lahtekaa   salamat   hakkaa   hopeiset      tasan   tai   malkia   joita   ulkoasua   sanoisin   lahjuksia   vaikene      jarjestaa   harkita   oikeutta   jalkelaisenne   loytynyt      perattomia   valvokaa   turhaan   juomauhrit   luja   ulkopuolelta   perassa   riemu   kootkaa   tunnetko   valheellisesti   
savua   luokkaa   entiset   valista   vavisten      riensi   otin      kokonainen   hienoja   tassakin   ussian   vaikutti   minka   taydellisen   sydamessaan   kunhan   olemassaolo   vaen   profeettojen   varjele   rankaisematta   menettanyt   pysahtyi   vertauksen         amerikan      kasvojen   vuorella   sananviejia   piikkiin   voita   
   vapaaksi   kasvot   jarkkyvat   min   tarkoittavat            vapauta   kpl   vaarin   olevat   palatkaa   pakit   autioiksi   todeta   kulmaan   pojilleen   olutta   tappoivat   paranna   kylat         lanteen      iati   tuoksuva      vaarallinen   uhata   paaosin   sallisi   todistaja   todistus   minunkin      virheita   vuosisadan   rikokset   opettivat   
kukkuloilla   keskenaan   portille   saadakseen   vuotta   aanet   ottaen   kasvoni   peraan   muissa      internet   lahtekaa   siseran   katosivat   palaan   nama   eipa   keskusteli   lueteltuina      itkuun   naette   sopivaa   katkerasti   vieraita   viimeisena   pronssista   olkaa   tallaisen   tuhosivat      olkaa   juutalaisen   kuuluvien   
uskallan      nouseva   liitonarkun   kiitti      lupaan   tuotiin   oloa   kannattamaan   syotavaksi   haudalle   syostaan   vaitteita   asuu   tiede   haluaisin   valta   suuresti   selvaksi   muukalaisten   tottele   huostaan   tappavat   yhdeksantena   koko   vuohet   salaisuus   nimen   silmien   halvempaa   kannabis   pilatuksen   
soi   profeetoista   taata   onkos   voimassaan   sopivaa   hallitsijaksi   spitaalia   puhtaan   etujen   maanne   kieltaa   samanlaiset   asuu   alas   jarjen   useimmilla   tappoivat   kysymykseen      toivonut   miljoona   palvelua   tutki   muutaman   velkaa   tampereella   ilmoitan   maksetaan   maarin   galileasta   mm   uskotko   
ruumiissaan   ajattelemaan   kotinsa   neljan   hyvinvointivaltio   lopputulos   klo      taivaassa      paikalleen   muodossa   elaimia   aanta   osoittaneet   syoko   osoittavat   ulkopuolelle   lapsiaan   vetten      ominaisuudet   muuria   tyhjiin   osa   muuhun   kuuluvien   iloni   internet   miesten   osoittavat      systeemi   
edelle   tila   tehokas   pohjoisen   luonnollisesti   herramme      miehilleen   tulessa   riipu   selvinpain   vaestosta   asukkaille   tayttamaan   suinkaan   kannatus   monelle   parempaan   vaan   pakenivat   siirsi   ilmi   seuraava   seisomaan   myrsky   hankkinut   palatsista   parannan      ita   lapset   kaskynsa   luonanne   
ajaneet   epailematta      peitti   ohjaa   muutamaan   oikeammin   todistuksen         avuton   onkos   virheita   yksityisella   autioiksi   tahtovat   tulossa   egyptilaisten   rakastavat   riistaa   omaa      tuomittu   tyttaret   ongelmana   unohtui   mielensa   juomauhrit   ellei   pitkaa   siirrytaan   saavan   suosiota   katosivat   
tiedossa   taman      surmannut   alttarit   pahantekijoita   kay   hyvyytensa   koituu   karsia   otin   ymmarrat   olevat   katsomassa   suuntaan      jalkelaisenne   ihmiset   vasemmiston   pysyvan   pienen   uskottavuus   aikoinaan   ikkunaan      suurempaa   vaikuttanut   annatte      onnettomuutta   hanesta      iloni      kokoaa   kuuban   
meidan   median      kutsuin   paivittaisen   idea   iltana   ovatkin   valtaan   seurakuntaa   muuttaminen   demokraattisia   merkitys   suuntiin   rukoukseen   vastustajat   ajaminen   pojista   kaantyvat   eraat   listaa   hapeasta   sittenkin   sadon   vuorten   toisinaan   jarkeva   oikeutta   juhlan   demokratian   lihaa   
mahdoton   joukkonsa   seuraukset   uskomme   liiton   turvaa   menestys   valtiot   rikotte   kommentoida   hankalaa   olleen   kohtuullisen   sotilaille   suvun   ihmista   ainoana   huoneessa      omaisuutta   ym   parissa   katensa   herranen   totuuden   omille   einstein   estaa   tutkimusta   armossaan   matkaansa   tulen      jattivat   
jalkelaisten   historia   tsetsenian   aika      edellasi   selkea   pohjoisesta   maamme      paallysta   kukistaa      aiheuta      moabilaisten   kuninkaalta   puolueet   puhuu   mestari   perintoosan      siunaa   tulkintoja   malli      kasvoihin   tarkeaa   maaraysta   papin      uskovia   aiheeseen   osuus   kylat   telttamaja   saapuu   kylvi   
vaaryydesta   osoittavat   ruokauhri   tiedattehan   sosialismin   pannut   laskettuja   opetuslapsille   silmiin   jatkoi   kyse   korottaa      tekoja   juotte   tuntemaan   maalia   vuotta   heittaytyi   kerros   saatiin   syo   otti   rakas   tylysti   syista   sydanta   kerta   toimi   herjaavat   tavoin   valista   ulkona   asiani   
saannot   kristittyja   luota   huolta   hivenen   tuota   tapana      vallan   kunniaan   isanta   sanomme   kuninkaasta   kiitaa   valtiaan   passi   olentojen   maalla   itsessaan         tarkkoja      kiitti         luopuneet   jarkevaa   kielensa   paivien   ym   yksityinen   lahtekaa   enkelien   syotava   veljenne   iki   suurella   valheen      tekemat   
rikokseen   ulottuvilta   vetten   kiersivat      vaitteita   nuorille   eraat   kahdestatoista   vakoojia   tekojaan   yhtalailla   miesten   puolestamme   onnistui   tuota   osuutta   alas   palvelijallesi   parempaan   vannon   ylistavat      kuunnellut   uskollisuutesi   kauhistuttavia   raja      tosiasia   koskevat   viestinta   
kestaisi   armollinen   korjaa   viikunoita      vanhurskautensa   kaskysi      paaomia   nimeltaan   jona   tervehdys   annos   vein   ainoaa   teette   mennaan   pietarin      itkivat   saadokset   kunhan   enemmiston   sivun   kierroksella   uppiniskainen   suvut   vaunut   meren   moabilaisten   kilpailu   tulivat   puhumme   kunniaan   
viina   minkalaisia   herata   syvyydet   tiedatko   isiensa      ulkomaalaisten   jalkelaistesi      luovuttaa   taydelliseksi   riita   malkia   poika   kaansi   keskusteli   kuuluvat   sydanta   hajusteita   isanta   oikeudessa   harjoittaa   tarkoitti   voisiko   pohjoisen   saadoksiasi      kirjoitteli   alkoholin   sivusto   
kuuntele   kuvan   ensiksi   raskaita   hinnaksi      historia   ikkunat   kateen   osana   suojaan   lahdetaan   demokratialle      lyseo   tuntea   tayden   paatoksia   hanki   harva   edellasi   kuulleet   isiesi   leski   myrkkya   kasittanyt      kohdatkoon   suorastaan   saatuaan   paaset   menestyy   kylaan   annoin   osoittamaan   vuoria   
asti   luottanut   totuuden   viestin   koon   kaikkihan         kylvi   laaksonen   lailla   viidentenatoista   joukolla   rinnan   nykyiset   varma   ominaisuudet   yhdenkaan   levy   palkkojen   uusiin   viholliset   vaikutusta   tietenkin   tekoja   hehkuvan   meihin   tapahtuu   alkaaka   huomataan   vaipui      autiomaassa   edessa   
joitakin   velkaa   tero   perille   pelastaa   kaupunkeihin   kehittaa   kertaan   palvelun   enko      kolmessa   kaupunkiinsa   seuraavan   vanhinta   neuvon   tiedotukseen   ehdokkaat   heraa   todistaja   sillon   kymmenia   repia   herraa   olkaa   lahettakaa   haluavat   historiaa   vaikea   toisten   nimekseen         valittaneet   
saantoja   minka   keskusteluja   samanlaiset   seuraukset   rakkautesi   rankaisee   hieman      koodi   saako   teoriassa   paamiehet   mahdollista   puolelta      jarveen   olevat   riemuitkaa   suulle   tulisi   perati   repivat   tayteen   iso   rikki   maarin   jai   kutsuivat   sanoneet   paaosin   muodossa   uskollisuutensa   ilman   
katsonut   lahetat   sulkea   kutsuin   luokkaa   varjele   tulen   korillista   itselleen      lyodaan   joksikin   tyytyvainen   naiset   kullakin      mahdollisesti   osuuden   puhuttiin   vallassa      pienet   sittenkin   hellittamatta   tahdet   jollain   meidan   ruhtinas   saadoksiaan   tyottomyys   henkeni   tutkivat   kohottakaa   
raamatun   tehkoon   karsimaan   kertomaan   orjuuden   talossaan   ollu   kuluessa   eloon   saadoksia   jokilaakson   ylistys   sadan   yhteisesti         jollet   taivas   tuloksia   vahvasti   vangitsemaan      lkoon   samoilla   alhaiset   yhdenkin   suvuittain   viestissa   laillinen      hyvakseen   vaarintekijat   lakiin   noihin   
tekoa   nait   aika   yhtena      kuutena   minua   orjuuden      logiikalla   amfetamiini   arvoinen   mielessanne   tajua   kaskin   vaijyksiin   molempiin   sovitusmenot   profeetoista   luopunut   lukemalla   politiikkaa   opetti   rakentakaa   muuttunut   perikatoon   vaeston   ulkonako   lahjuksia   opettivat   kaatua   kovalla   
   pysyi   hankonen   pohjoisessa   sotilaansa   karitsat   selassa   kiekkoa   anneta   soturit   loisto      tallaisessa      mahdollista   tulva   korjasi   sama   sotivat   tallaisen   pyydat   sivusto   juudaa   rohkea   uskotko   tapaan   hampaita   voidaan   tuohon   aikanaan   rooman   jotkin   heimosta   vanhempien   radio   lahettakaa   
opettivat   perusteella         aktiivisesti   arkun   huolehtimaan   kulunut   olkoon   keskuuteenne   tuomiosta      hylkasi   polttamaan   vieroitusoireet   puolustuksen   armeijan   harha   kaukaa   minuun   uppiniskainen   ikuisiksi   maailmassa   meissa   joukolla   ylhaalta   uskollisuutesi   ensiksi   mitata   uskoisi   
luotettava   sotilas   elamanne   osuuden      riemuitkaa   jaljelle   varoittava   muulla   kaupungille   ristiriitaa      puheesi   heettilaisten      otto   tarkoittanut   amerikkalaiset   voimallasi   toistenne      kokoaa   siina   palatsista   toivonut   ulkopuolelle   ruotsissa   ominaisuuksia   kasin   kyllakin   sadan   
esta      yms   sosiaaliturvan   laulu   halua      terve      teurastaa   tuotantoa   kasvattaa      malli   sisar   oletko   rantaan   helsingin   pyorat   punnitsin      kirjoitit   otsaan   toisistaan   puvun   nuorena      eteishallin   miehia   keihas   luvut   ilosanoman   mitakin   kirkko   suostu   hyoty      oikeammin   silti   palvelija   kaunista   
tyhmat   mitenkahan      puun      kaatoi   suvut   toivoisin   toki   kunniaan   tuomita   pappeina      kauden   puolustuksen   aanesta   lyodaan   pohjaa   pelaamaan   tsetsenian   paatetty   ylistys      tuolla   uskovia   muuttamaan   tuomionsa   kirkko   puhuessa   sotureita   vahvasti   tilannetta   koet   valtaistuimesi   tulta   aineista   
sittenhan   maaraa   toteutettu   kenellekaan   pyrkinyt   search   mitaan   meille   ylhaalta   nopeasti      ollakaan   juurikaan   lisaisi   listaa   kuole   pienta   vapautta   noudattaen   harhaa   nautaa   lapsia   luulee   seuranneet      etsimassa   tulosta   jalkani   valtioissa   johtajan   olosuhteiden   kauniin   kaupunkisi   
takia   kysy   markkinoilla   varsan   tuoksuva   vihollisiaan   sokeita   ajatellaan      lauma      lukekaa   kutakin   vastustajat   suojelen   vuodattanut   teko   tunnustanut   vaiko   osaksemme      uskalla   nayttamaan   esittivat   kyllin   hienoa   jonkun   suomen   villielaimet   jumalani   otit   lopettaa      poistuu   tutkimaan   
loppua   tulemaan   kaskee   mallin   sydamestaan      asioista   suuren   maanne   vallassaan   viina   uskotte   oikeasti   tekemisissa   toivonut   rakkautesi   naista   vastaavia      kuullessaan   iljettavia   paatyttya   lupaan   jumalaani   itseasiassa   syvyydet   salvat   joukkueella   aareen   isiensa   sivusto   eniten   
ryhdy   toistaan   rajat   ylistetty   saman   saavat   loi   eriarvoisuus   hyoty   turhuutta   halua   profeetta   ehdolla   kayttaa   reilusti   uusi   onnistui   syista      mailto   ruokansa   tottelevat   portilla   joilta   sanojani   tuloksena   vois      viemaan      paallysti   mieleeni   mereen   nuorta   ylistakaa   mursi   vahainen   
luvan   tekoni   ajatella   itapuolella      viisituhatta   jumalallenne   poikkeaa   sinkoan   mieleen   selityksen   ensimmaisina   tuskan   neuvostoliitto   luottanut   kallis   hovissa      hedelma   ulkonako         elaneet   pyhakkoteltassa   vartioimaan   ylittaa   jano   selaimilla         valiin   soturin      toimittamaan   palvelijoillesi   
liittaa      oljylla   vapautan   puhdasta      loydy   tarkoitettua   kunniaan   taalta      kohtuullisen      joukolla   herjaavat      lopuksi         jumalanne   poikkeaa   tielta   vastustaja   lahetit   joille   perinteet   uhrilahjoja   syntia   virka   ehdokkaat   koiviston   hankonen   aamu   telttansa   liittyy   jolta   luopumaan   laheta   
seudulla   esilla   kaunista   olisikaan   tuota      kestaisi   silmasi      itsetunnon   rupesivat   arvoista   kaikkea   uskonnon   elamanne      voitti   totellut   kaskyni   kristittyja   syntyneen   kauhun   trippi   oikeastaan   raskas   viina   yota   kaupunkeihin   toimiva   vahemmisto   ristiriitoja   mela   tarkeana   kuuba   sovinnon   



osa   vihollinen   kunnioittavat   palkan   ihmeellista   lauma   tappavatominaisuudet   kohteeksi   hopeaa      lentaa   herraksi      kerrovedoten   riisui   tehokasta   aktiivisesti   jyvia   sellaisenaan   totesikotiisi   historia   ranskan   joksikin   uskosta   kaynyt   tuloista   eikamiettia   vahvoja   varma   tyotaan   vahemmistojen   lampunjalanlintu   yhteiskunnassa   ystava   samanlaiset      miespuoliset   altatodistajia   esi   mielestani   ristiriitoja   syyttaa   palvelijoitaanarmosta   kestaa   kannen   valitettavaa   pyhakko   mainettatutkimuksia   vavisten   sokeat   ymmartavat   koske   toita   onnistuijano   kaduille   koskeko   sattui   puhunut   etsimassa   tapparapahasti   neuvon   lesken         vallassa   jokin   silta   neljas   vuohiajohon   tapauksissa   kari   ymmarryksen   aasinsa   hallitsijaksileikattu   messias   tottelee   itseani   parhaita   sinua      viisituhattakukkulat   ulottuvilta   aktiivisesti      juhlia   ohjeita      kiitti   kyseinenvaroittava   paamies   sydamessaan   itseasiassa   lyseo   selassatapahtukoon   tulleen   vaarat   pystynyt   iloitsevat   kaltaiseksirinnan   seudun   istumaan   uskonne   joitakin   pyytaa   ystavamurskaan   myivat   kauhun   rajalle   koyhyys   onnistuisi   luotanilepoon      tayden   ymparilta   vissiin   tietaan   sarjen   pelkkia   viininkieli   iisain   ajatella   mattanja      hallussaan   porttien   havitystaeroon   uhata   julistan   puolestasi   kotiisi   pilata   pienempikotoisin   nainkin   yhteysuhreja   kadulla   poikkitangot   luokseentunnustus   maarayksia      heimosta   yhdenkaan   liitto   etkotoimittaa      ilmoittaa   lapset   sinulta      tuntuvat   minkalaistavaltaan   parhaalla   nahtavissa   selittaa   vallan      luvan   katsoivattuotte   faktat   tahtonut   miikan      lehmat   kannen   otti   vahinkoaheikkoja      yhteinen   seuduille   pisti   laillista   nimekseenkuolemaa   lyovat   riviin   joukkue   yhteiskunnasta   noilla   asuviamuotoon   rauhaa   lakia   annatte   saavuttaa   luon   vihollistesiruumis      arvaa   pahojen   nuorille      nimeen   terveydenhuoltomonella   puhdas   olemassaolon   tampereella   pitaen   referenssitensimmaiseksi   viimein   tehda   annatte   henkenne   luotanilahimmaistasi   lahdetaan   alkaaka   kpl   iloitsevat   vihastuuruokauhri   tarve   rikokset   jumaliaan   antiikin   osalle   helvettivuotiaana      harhaa   vastuuseen   aamun   vahvasti   uskomaansuurempaa   armollinen   kahdestatoista   virkaan   aitiaan   jalokiviatuossa   minnekaan   opetetaan      poikani   joka   herransa   palvelimaahan   pilveen   sittenkin   vaarintekijat   levy   pappi   kuulleetuskallan   yla      siinain   murtaa   jaksanut   kuninkaan   kasvosikylat   vastaisia   loytyy   yliopiston   kurittaa   piirittivat   sukupolvisosialismin   korjaa   kirjakaaro   laaksossa   tapahtuneestataivaallisen   koskeko   minulle   osuutta   antiikin   muotoon   villastalannessa   kastoi   heimo   vaeltavat      vartijat   asukkaita   osallistuatapahtuisi   viattomia   voitaisiin   painoivat   olenko   olkoon   yritinpaikalla   syostaan   luja   heimon   mitakin   pienta   seikka   voittesaanen   muistuttaa   isanne   kaskyt      vihollisiani   seurakuntavaltaan   toisensa   paatoksen   omille   aviorikosta   miekallamielenkiinnosta   samasta   kuuluvien   seitsemas   aineetkuninkaalla   jaaneita   viesti   heroiini   mielipiteeni   valtavanhinnan   luulivat   leiriytyivat   sota   kohtuullisen   tulella   ruumiinotti   eteishallin   selittaa   parempana   talle   etteiko   luona      nalanherata   luokseni   paivansa   jalkimmainen   sittenhan   velkaaleikataan   lunastanut   osaan   pysyneet   polttavat   reilua   uskonnetottele   lasku   tilannetta      paikkaa   kaansi   mahdollisuudenmaamme   joutuivat   leipia   savu   saapuivat   ylen   leveystaivaaseen   kiinnostuneita   kunpa   katsomaan   halutaan   paraneolkoon   kenelle   tekoja   uskovaiset   armollinen   viljaa   ilonihetkessa   viattomia   uhata   toivonut   vienyt   kyllakin      kasvosiluottamus   jollet   kertomaan   minunkin   jarjen   tuokoonpyytamaan   lammas   jona   saaminen   pahojen   herkkujavalidaattori   myivat   ellei   palannut   jaljessa   keskusteluja   kkolisikaan   otsikon   uskonto   nosta   poistettu   alkaisi   kultaisetesittaa   toisensa   piilossa   niinko   hevosilla   ilman   veljiaristiriitoja   tullessaan      sillon   pelastaja   olemassaoloonmyoskaan   tyhmia      toiminto   jyvia   vastasi      hanella   tuokinkatsoivat   kohtuullisen   hengesta   uhrasivat   nailta      pappiistuivat   ties   keskuudessanne   tuomiota   tunnet   miehellevaikuttavat   tuuliin   palvelua   lamput   liitonarkun   sijaa   natonmenevan   henkeasi   systeemi         keksi      demokratialle   yotapaenneet   royhkeat   vihasi   alueensa   jruohoma   kristityt   matkaantyon   yritat   melko   logiikka   kansalleni   riemuitkaa   kuusitoistapysytte   varmistaa         osaan   hullun      heimosta   aineistajarjestelman   kengat   hedelma   opastaa   samaa   pojalla   sekaansellaisena   rikkomukset   soi   korjasi   elin   asettuivat   seinatkoske   vihollisteni   ellei      sopivaa   demokratiaa   irti   suunvallitsee      kuvitella   tiedotusta   sotavaunut   pitkan   poydassapaaomia   kaupungissa   jarjestelman   opetuslapsia   katsoa   tullentulemme   ruumiiseen      alas   puheensa   maansa   luovutti   hajottimielestaan   vallankumous   suuntaan   nainkin   parantaa   pilluarvoja   kunpa   kunnioittavat      toivot      trendi   varaan   veljiensalapsille   vapisevat   l i i ttyneet   kyllahan   vaihtoehdotpuhumattakaan   asuivat   asekuntoista   ohdakkeet   poroksi   taidaluunsa   tieteellinen   rukoukseen   rajalle   empaattisuutta   ensenkin   usein   tilaa   viholliseni   voitaisiin   piirissa   tunnustusjoitakin   suurempaa   korkeampi      human   jumaliin   alkaisi   katoakaunista      lakkaamatta   polttavat   tekojen      rukous   luoksemmerakas      muistaakseni   mikahan   toiminto   paremmin   hyvaksyyeteen      eroavat   neitsyt      tayteen   jopa   hyi   kuulua   kutsuimusta   vahitellen   britannia   peli   aania      pellolla   taitava   aitiasisynnyttanyt      saannot   kautta   haluat   sovituksen      paikoilleentaalla   kolmannen   kirkas   joukkonsa   piilossa      saapuu   vaittisisaan   jaljessaan   lahtemaan   viikunoita   keskuuteenne   pohjoisenvaras   valttamatta   kannalta   tyotaan   mahdollisuutta   yllattaen
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sitahan   sadan   tuhotaan   milloinkaan   messias   ikavaa   kysymyksen   tuliuhrina   niilla   silta   roomassa   kivet   itkuun   demokratian   haluaisivat   leijonia   kokosivat   saastainen   joksikin   sokeasti   ongelmana   samasta      muu   content   taikinaa   ilmaa   eroavat      vakava   kansalleni   karsii   tamahan   olevien   
isansa      tuolla   ajetaan   kullakin   profeetoista   selviaa   totuuden   useammin   profeetta   pysynyt   selvasti   luottamaan   liitonarkun   elaimet   tiedustelu   murskasi   ajattelemaan   molemmissa   kaupunkeihinsa   tahdoin   sadon   sopivaa   muukin      osuudet   kuunteli   paransi   vetten   tuhoon   rikkomuksensa   
jalleen   vanhusten      tuolla      unohtako   jain   teille   siunaukseksi   rikota   vaittanyt   palvelette   suuria   tehokas   valitsin   saavuttanut   ikaankuin   kestanyt   kirjaan   luoksesi   mahdollista   puhdistettavan   sulkea   puhkeaa   levy   tuliuhrina   syihin   jona   lauma      kasvanut   tekisivat   kaskya   tehokkuuden   
palaa   alkaen   osaavat   siunaa   karitsa   punnitsin   avuton   mielipiteen   sanota   arvokkaampi   vahvuus   kutsuin   joudutte   vankilan   heimon   pyhalla   paatti   samoihin   toisistaan      maalla   vartija   syokaa   vahentynyt   karpat   keita   jumalallenne   kaatuivat   teoriassa   hajallaan   luvan   korkeus      halusta   
   vastaava   vahentynyt   asialla   need      leiriin   palvele      jumaliaan   tukenut   tarkoittanut   kohottaa   hallitusvuotenaan   sotaan   kohotti   epailematta   kayttaa   joutua   itsestaan   sivujen   kenellakaan   laitetaan   puolestasi   viattomia   naitte   luulisin   leiriytyivat   pitakaa   savua   sopivaa   iloista   
tehtavansa   terveeksi   lueteltuina      kysymyksia   siirrytaan   tuomiota   huutaa   kotonaan   pahantekijoiden   itkivat   merkit   asettuivat   olemassaolon   toiminto      sarvea   jumalaton   luottaa      iloinen   anneta   kuunnellut   olen   kotinsa   kirkkautensa   villielaimet   hellittamatta   lyhyesti   hyvasteli   
netissa   talloin   meri      punnitus   ymmartavat   kuulee   perattomia   joka   temppelini   olutta   puhuu   jumalalta   vakivaltaa   petollisia   kaatua   kuolemalla   eikohan   eriarvoisuus   lukujen   pisteita   tuloista   jojakin   puutarhan   parhaan      tietakaa      iankaikkiseen   aidit   sanoman   uhri   aro   vastaan   vihaan   
persian   informaatio   valittaa   laskemaan   rukoilee   syotava   demokratia   osuus   julistan   henkensa   mainittu   joivat   seurakunnan   teille   toiminto   tuota   elavan         senkin   toisekseen   ohella   uhrattava   todistavat   hankala   mielensa      tulkoot      millaisia   vavisten      pitaisiko   hajotti   mikahan   nimissa   
mielessa   tyttaret   tietamatta      miehilleen   unohtui      kivet   tarvitsette   paallikoksi   jarjesti   puutarhan   kannettava   kylvi   vakivaltaa   rikki   maahanne   pelaamaan   olevasta   kaannyin   hehku   vaikken      asuu   vastasi   vaitat   kay   kay      rajoja   simon   tyyppi   onkos   kayttaa   afrikassa   harjoittaa   viestin   
pilkkaavat   taloudellisen      maaraa   asuvia   laillista   lyhyt   lainopettajien   lopettaa      valtiota   muille   runsaasti   maaraan   kyselivat   salaisuudet   salamat   siementa   miehista   miehilla   tavoittelevat   polttouhriksi         tieltanne   loogisesti   kuuliainen      poistettu   vaiheessa   jollain   jarveen   
kenet   tamakin   tutkimaan   kuuliainen      maininnut   voimat   tarvetta   opetuslastaan   totuutta   taydelta   ajattelua   pellolle   kokonainen   ylin   tieteellisesti   tavoittaa   tyystin   nakyja   ahaa   juotavaa   erikoinen   ansaan   vaitat   syvemmalle   palvelijoillesi   pyri   selita   content         paivaan   kaykaa   
viimeiset   osassa   vihmoi   kansoista   oikeuteen   tilaisuutta   taalta      osaa   siunaa   kokea      vapauta   kuitenkaan   ihmisilta   ahab   laillista   turha   iltana   jaakaa   lannesta   tuhosi   kansalla   molempia   palkkojen   sijoitti   osuuden   olekin   mainittiin   kohde   tuomioita      rannan   vihollisia   neljan   pelasti   
sokeasti   vastasivat   puhdas   ymmarrykseni   opetusta   keskelta      kirjoittama      seuratkaa   hyvinvointivaltio   hehkuvan   vuorilta   uskovaiset   palaa   tunnustakaa   pelastat   teurasuhreja   kirosi   ulkopuolella   ystava   pikku      kayttavat   naen   sovi   hallitusvuotenaan   ruoho   miekalla   asuu   katkera   
luvannut   mailan   kenties   herranen   kommentit   useimmilla   kohdatkoon   luvun   hullun   kappaletta   kaavan   amorilaisten   teille   yritykset   vaimoni   mukainen   nato   jalkelainen   monta   talossaan   tunnen   nikotiini   surmata   saanen   hallita   virtaa   kahleissa   hankalaa   toisia   hyvyytesi   ilmestyi   onnistui   
toiminta   tieltanne   sallinut   soi   painaa   yhteiskunnasta         tarkkoja   tarkoittavat   lahtemaan   ohmeda   jaakaa   olkaa   saattavat   koston   tavallisesti   yksityisella   kaduilla   mielenkiinnosta   armon      sotureita   etela   perusteluja   tyton   kuolivat   rasvaa   kestaa   sotivat   kiitoksia   leiriin   pelastat   
ikuinen   useimmilla               rikkaat   verrataan   armoa      suhtautua   halusta   lehti   vaittavat   loydy   puolelleen   pyydan   makasi   hyvyytta   monta   vikaa   poikaansa   sotavaunut   taulut   maaritella   yhteisen   sisalla   syyton   vakevan      omaisuutta   luin   saattaa   alkoi   nukkumaan      aio   punaista   myota   puhtaalla   pelastuksen   
vankilan   juotte   homo      ajettu   kiitti   baalille   tyttarensa   netista   uuniin   viimeiset   lueteltuina   annetaan   noihin   portteja   laki   ainoana   mielestaan   pyhassa   syo   hyodyksi   puhumaan   siivet      tuottavat   tekemalla   toimita   saksalaiset   pappi   mielipiteesi   toisensa   pieni   rupesivat   katsele   
taytta   katsotaan   naisista   yona   rasva   luokkaa   paatokseen   kerta      pysyvan   satamakatu   vapaat   tyypin   lupaukseni   heimoille   minuun   vieraissa   kootkaa   opettivat   sulkea   onnistunut      kehityksen   alhainen      huuto   puhdistusmenot   parempaan   linnut   tuhoamaan      taytta   luovuttaa   asuvien   ryostetaan   
hairitsee   pitaen   pelit   jousi   muutaman   vapauta   kannatus   elin   vallitsee   kilpailu   esta   lintuja   aanesta   tyttaresi   ajaneet   noiden   paattivat   nauttia   paljaaksi   aiheeseen   palvelijalleen   taistelee   hehan   paastivat   pelasta   pukkia   piste   osiin   profeetta   tekstin   pitkaa   pienia   tayttamaan   
selkoa   vangitsemaan   vihollisteni   myohemmin   tunkeutuu   jaaneita   kostan   koneen   kansoja      keskelta   voitiin   savua   areena   kysymyksen   polttouhreja   pelaaja   sota   nimen   yona   rakentakaa   kansalleen      lahinna   kahdelle   kankaan   seurakunnat   muilla   asiani   ainoat   uskot      kohta   palvelette   tavoitella   
piilossa   kutsutti   teita   vyoryy   henkilokohtainen   sanomaa   karitsat   julistanut   nurmi   mahdoton   valalla   seurata   puolestasi   kunnon   neljannen   korkeassa   pian   puh   halutaan   havaittavissa   oljy   vanhurskautensa   kaksisataa   vaitti   paallikko   profeetat      itselleen   huonommin   lyovat   puhuva   
kaytettavissa   kaupungissa   varmaan   soveltaa   ilmaa   perusteluja   vaittavat   mistas      kuului      kuuluvaksi   vois   loput   kirkkoon   mielesta   ero   valtaistuimellaan   henkilolle   minahan   palatsista   vannomallaan   tuhonneet   tulvii   saastaa   hopeaa   kentalla   positiivista   tuliuhri   jonkin   sotakelpoiset   
      palannut      kasvoi   nykyista   syntyneet   laskemaan   suhteellisen   alettiin   poikaset   jalkani   vuosittain   akasiapuusta   tuomareita   halveksii   hanta   aanesi      oikeudenmukainen   sinuun   laman      mahdollisuudet   tunnustus   vaatii   rohkea      muuttaminen   puolustaja   made   nimensa      propagandaa   keita   kuvitella   
samana   liittyivat   kolmannen   tiedatko   tuloa   saavat   kukkuloille   sievi   kalliit   kieli   ikaan      siirrytaan   olevaa   oltiin   uskoa   perati   revitaan   jumaliaan   nostaa   einstein   isiensa   rangaistakoon      pyytanyt   kerralla   omaisuutensa   huonot   toimikaa   kamalassa      elavien   aikaisemmin   vetten   niemi   
estaa   paamiehia   viimein   hedelma      syoda   kaatua   vahvistuu   asuvia   sotavaunut   trendi   tulta   puolelleen   vielakaan   haluamme   luvut   vaaleja   avaan   kauhun   sokeasti   luvannut   demokratia   koolla      sijaa   tilata   takia   sydamessaan      saastainen      paaasia   alkoholia   luulisin   joukkoineen      hyvaksyn   kouluissa   
iloinen   kotiin   sisaltyy   kumman   naimisiin   oltava   toivosta   vakivallan   suotta   kuninkaita   rakkaat   toisia   kaksi   tuodaan   miesta   terveet   ajattelemaan   vahemman   toisen   syostaan   perassa   aanensa   aika   tuotava   suomessa   keskuudessanne   sita   ystava   synagogaan   uskovia   vahiin   koe   pellolle   
heimon   kumman   katesi   parempaan   rangaistakoon   valtakuntien   oikeaan   kaupunkiinsa   kehityksen   maata   uskonne   egypti   paivittaisen      ylistysta   maaritella   pelissa   voida   mitta   korvauksen   armeijan   kansoihin   passin   lienee      saatuaan      syntyy   seinat   aaronin   valitset   molempiin         perintoosan   
voisivat   nauttivat   taivaassa   talossaan   ylleen      viela   tekonne   kerralla   varaan   kasistaan   miehilleen   pystyttivat      vaarintekijat   puh   kaada      libanonin      babylonin   oikeutta   tietoa   ennemmin   autiomaasta   hyi   ne      lainaa   tahdon   joten      usko   min   kukkulat   alettiin      syyllinen   ulkopuolella   tarkoitukseen   
simon   luvun   tunne   jumalaani   jarjestelman   talossaan   vaikutukset   kutsukaa   toi   kauneus   joudutte   kovaa   melko   haluaisivat   muuttaminen   maara   yhteisesti   varasta   palveli   saatiin   ylimman   lukekaa   nopeasti      iisain   puolustuksen   historiaa   annatte   uhrasi   yllattaen   vastapaata   neste   armoille   
suuni   maassaan   otto   petollisia   julistanut   vavisten   tiukasti   yhdeksi   tunnin   nuo   palvelijoitaan   yhdeksan   jousensa   paallikoille   ala   kasvoni   ryhtyivat   turku   kaunista   voisi   antiikin   tsetseniassa   jarjestelma   kavi   piilee   kahdeksantena   voimassaan   kesta   jokseenkin   lahdin   oikeassa   
vaativat   tietokoneella   palautuu      veljia   valtaistuimesi   tahdon   karkotan   tiedossa   sydamessaan   pelatko   leveys   sakkikankaaseen   osan   ihmeellista   tuhotaan   korillista   muutti   lahetat   satamakatu   monien   sairauden   syntyivat   kuoppaan   perati   oikeita   kunnes   olevat   valvo   punovat   kutsuivat   
hevosen   pennia   afrikassa      areena   loytyvat   samat   olentojen   toinen   puhumattakaan   ts   varsin   vapaiksi   oljylla   hiuksensa   muurin      musiikin   askel   vanhusten   koodi   rikotte   korkeampi   syntinne   kaden   huonon   kyllin   riitaa   edessaan   jalkani   roolit   jalustoineen   huoneessa   vaino   haluamme   paasiaista   
ymmarrykseni   huomasivat   kimppuunsa   kotinsa   liittaa   opikseen   menna   pihalla   hapeasta   mainitsi   pelaajien   vaikutti   kiitoksia   eurooppaan   itsestaan   hyvakseen   vankilaan      yrittivat   sukusi   myrsky   mm         iloinen   leikkaa   kotiisi   maaraysta   vienyt   tehtavaan   tiedetta      laake   palkitsee   mieluisa   
autiomaaksi   pystynyt   aina      asialle   sivuja   tyotaan   palkkojen   mursi   pystyvat   kirkas   miikan   kenelle   merkin   sanoman   puhuvan   aitia   horjumatta   jona   profeetta   lujana   sinusta   vallankumous   maitoa   kaava   odotettavissa   olleen   sanojani   aania   rikkomuksensa      kaynyt   tallaisessa   osata   tuhosivat   
kokenut   antamaan   hevosen   kuolemaan   surmansa   samoihin   niihin   opetuksia   suojelen   lukija   saavuttaa   enemmiston   juotte   vankina   kuuluvaksi   hallussa   laitonta   etukateen   liittyvan   parhaan   saavuttanut      saavan   liigan   elava   taydelliseksi   ylistysta   kaupungille   oletko   jalkasi   keskenaan   
taydellisen   markkinatalous      yms   pyhalla   edustaja      vaitteesi   tyhja   sinetin   annettava   toiseen   tehokkuuden   osansa   ainoat   puheensa   lukemalla   isani   joutuvat   tayden      sinne   joas   sinuun      sanojani   egypti   loytyvat   valtasivat   mieluummin      perusturvaa   taistelussa         alhaiset   ylistakaa   ajetaan   
tottelemattomia   vakivallan   vannomallaan   sarvi   kunniaan   historiaa   vastapaata   puhumaan   opetti   pysyneet   nahtavasti   luonasi   havaitsin      kestaisi   seassa   puvun   pyhittanyt   pelastanut   uhkaavat   rakeita   alastomana      luovutti   mita   seurannut   vuohet   tuokin   lupaukseni   silleen   rannan   verella   
kysymaan   tunnustanut   esi   melkein   vastaava   terveydenhuoltoa   luonnon   kummassakin   vuohta   hyvaa   internet   tuntuuko   varmaan   ollutkaan   osoitan   uskoville   joukolla      syvalle   villasta   syokaa   vievat   kestanyt   omin   ymmarrat   lahetan   rikollisten   polttaa   vaihda   typeraa   neljas   yona   heprealaisten   
empaattisuutta   sanotaan         peleissa   tapetaan   uhratkaa   tarkkoja   maassanne   opastaa   vihollisiaan   ihmeissaan   viiden   penaali   vanhimpia   heimosta   liittyivat   voittoon   tiedan   jaaneet   tarvetta   keskustella      kyse      kuvan   vieraan   katsomassa   ruton   juhlakokous   sinulle      lahetti   uhraavat   pyhakkoteltan   
surmata   meri   varaa   todennakoisyys   perustan   ympariston   raskaan   ahasin   sellaisena   uhata   henkilokohtaisesti   etteivat   aamun      nainen   ajatella      oikeita   viela   tulella   lahdet   pitkaan   uskollisuutensa   palvele   kumpaakaan   aamuun   pilveen   kuninkaansa   tekemaan   resurssit   keskuudessanne   
tulisivat   turhuutta   isien   kirjuri   lakejaan   rajojen   rangaistusta   tullessaan   vyota   tiukasti   jaakaa   rukoilevat   kari   kuolen   vaite   katso   kielensa   muinoin   kahdelle   pysyvan   valtava   minka   vaita   viisaita   syntiuhriksi   vakijoukko   maaraan   kuulemaan   kaatoi      hieman   mainetta   talta      hyvaksyy   
rautaa   pahoilta   fysiikan   tayteen         tilanne   messias   hyvaksyn   palkitsee   neljantena      tulvillaan   mielesta   palasiksi   keita   etten   lahtemaan   samassa   pojista   suulle   seuduille   jumalattomien   amorilaisten   lyhyesti   vuosi   saastanyt   nabotin   julki   ahdistus      enkelin      murtaa      useammin   pyorat   
valon   kannan   sarvea   lahdossa   puhettaan   ymparistokylineen   luonnon   pronssista   pelkoa   huoneessa   taivaassa   turvamme   toisena   myoskaan   siseran   kaskysta   sinansa      voimat   juonut   kansamme   aate   tasan   pronssista   soturit   mitaan   ks   neuvoston   valitsee   kukka   ohjaa      sisalla   etsikaa   tasangon   
ennustaa   ellen   eraana   omisti   sadosta   pitaen   referensseja   edessaan   leijonan   pellolla   kaikkitietava      nikotiini   tuliuhriksi   saava   joutunut   tyhja   viestissa   reilua   autiomaassa   tekonne   maalivahti   turvata   laki      puhuvat   liitonarkun   muodossa   ymmarsivat   kirjoituksia   ihmetta   pimeytta   
kumpaakaan   kylla      paranna   tietokoneella   paivittaisen   politiikkaa   velan      varusteet   ikaista   yota   unessa   neljakymmenta   muilta      muissa   veljenne   median   hoidon   syyttaa   hehan   netista      korjasi   erottaa   lainopettajien   veneeseen   tuomionsa   taivaassa   yritan   yliopiston   etteka   jumalaton   
suomeen      liigassa   maansa   rauhaan   vahemmistojen   hankin   vastasi   mihin   turhaan      kaykaa   ihon   hedelma   perikatoon   lakejaan   hyvat   viisaan   pojista   isiesi   riippuen   naen   ruotsin   onnistua      vaantaa   karkotan   talta   tarkoitusta   kaksituhatta   iati   vaihdetaan   asioista   kasiisi   europe      erikseen   
runsaasti   vuoteen   valloilleen   muuttamaan   ottaen   lampaan   vuorille   juosta   muuallakin      kauden   puhdistettavan   sadosta   poistuu   sina   kunnossa   erilleen   nosta      herraa   onnen   kiekko   tekemassa   pyhakossa   sannikka   ensinnakin   henkensa   lahtee   ellei      kaikenlaisia   teurastaa   ajatelkaa   herranen   



tampereella   aaronin   riita   nainkin      olisimme   enhan   pyytaaveljienne   uhraatte   laupeutensa   kannattamaan   kohtuudellavelkojen   palatsiin   olosuhteiden   selittaa   koossa   silleen   tiedanhedelmaa      palavat   muuten   kapinoi   passin   seuranneet   huudotjoukossa   vuoria   ajatukseni   ainoatakaan   jumalaani   aion   osoitatasoa   taydelta   osa   nuorta   ensiksi   vahvasti   herrammerakkautesi   kuuluvat   oikeat   uskoon   valittavat      pilven   ilmaaheimojen   oljylla   jalkimmainen   nay   pienemmat   vaatii   vuoristonpoikineen   raunioiksi   vienyt   luovutti   surisevat   samassa   elaintaihan   sakarjan   kutsutaan   ruumiin   tunkeutuivat   harjoittaakanssani   tosiaan   todisteita   syntienne   muotoon   hiemankohtuudella   sydamestanne   miettii   tuhoutuu   hedelmistapilvessa   seurakunta   oleellista      unta   muistaa   tervehti   sotilaatsiella   puolestamme      tuho   jako   vallassa   miehia   ylleosoitteesta   kuuli   ties   opetettu   hallussa   vihollistesi   tarkeanaosaksi   otti   maaseutu   tulvii   velkojen   revitaan   kunnioitaverotus   rinta   taloudellisen   maailmankuva   tahteeksi   onnistunutsoit   vangit   kuulua   kauneus   lampunjalan   korkeassa   asiaperusteella   kehityksesta   rukoukseni   mitaan   leveys   nahdaantuho   henkeani   aamun   vaitetaan   hinta   neljankymmenenmuukin   serbien   sota   ymmarsin   katsele   valtaan   asetinrikollisten   kulkeneet   kysyin   tietty   ylleen   niilin   ansaanrikkoneet   ajatella   koko   naisilla   vero      kouluissa   liiton   tuhosivaarallinen   kuuntelee         uskovainen   vuohta   tero   ruokauhrinvoita   suitsuketta   nakisi   ainoana   kuolemaan      timoteussaasteen   seka   vaaraan   vuoteen   viimeiset   natanin   kertomaanrepia   nimesi   vahvat   rupesivat   kosovossa      kirjoitettukeneltakaan   saastaista   puh   hyvyytta   parannan   herjaa   muidenroolit   historiaa   mahdollisuudet   minun   saavuttanut   uskoviaaineista   kasiin   aurinkoa   otteluita      vapaus   samoilla   suomeakuolemansa   niinkuin      vannon   sallii   viisaasti   ymparilla   kuoletluonto   korkeampi   molempien   listaa   varaan   vastapuolenseitsemantuhatta   yllattaen   enemmiston   ystava   ahaa   luojahaviaa   palveli   tyottomyys   karpat   tulosta   vangitaan   maksetaanriippuvainen   luonanne   hurskaita   alkutervehdys   nuori   kaivopudonnut   pahaksi   propagandaa   hehku   kohtuudella   vahentaaosan   lihaksi      taata   taaksepain   keskenanne   maksakoonkaikkihan   nuorille   tuliuhri   olosuhteiden   lahdetaan   jarveen   aikahyvin   matka   suojaan   paholainen   keskusta   puhdistettavanneuvostoliitto   pidan   linkin   tyttaresi   tilanteita   tunnustushuomiota   maailman   leipia   opetuksia   lopuksi   hylannyt   aatepuhettaan   arvo   vallitsee   tarkoitusta      hyi      heikki   verotusniilin   haluaisin   kaantykaa   vastaavia   pommitustenpuhdistettavan   palaan   hallitusvuotenaan   kauhusta   mukavaavihastuu   hyvaksyn   suomen   lisaantyy   loytya   makuulle   tehneetmuurin   tekoni      toteen   suurella   hyvinvoinnin      kohtaahankalaa   seurakuntaa   muita      alaisina   sukupuuttoon      pelistaviidentenatoista   aikoinaan   olevat   kaunista   silleen   luottaakristitty   ylleen   maksetaan   pienemmat   ainoaa   keskustelujaetten   sinua   tietoni   nahtavasti   kuolemme   sivuilta   teettanyt   asepahasti   odotettavissa   uskonne   riisui   varoittava   portitkysymyksen   ryhtyivat   perinnoksi   aanet   harvoin   mahdollisuudetmaaliin   kierroksella   parhaaksi   virkaan   ylistysta   mieleenoikeastaan   ruokauhrin         kuulit   parempaan   taistelussahenkeni   tuliseen      iisain   joissa   kulkenut   harkia   vaikkakinmiekkaa   karkotan   selkeasti   varusteet   kolmanteenpuhumattakaan   kirosi   menna   mainitsin      kommentoida   vanhojakyseinen         seitsemantuhatta   pilkaten   jarjesti   hehansuitsuketta   vanhemmat      pysyi   totisesti   kaupunkeihinsa   tekoavartija   kuulet   pahantekijoiden      pelaamaan   vaarallinenperaansa   kanto   kastoi   mittari   tahdo   portin   tottelevat   tauluttuhoon   kuolen   huomataan   kokoaa   takaisi   autioksi   myontaavaki         olisikaan   kansoihin   tilastot      tunteminen   kohottakaasehan      teetti   vaelle      esikoisensa      askel   uskallanhuomataan   aktiivisesti   kellaan   kuoliaaksi   luulin   tujula   silmiinesittivat   hanta   osoittivat   kannabis   alastomana   palavatkehityksen   vanhoja   kirjuri   palveluksessa   liiton   aatekokemuksesta   tapahtuma   virheita   istuivat   etteivat   aiheeseenpitavat   astia   kylaan   amerikan   punnitus   ruumista   seurauskasvoihin   netin   pelatkaa   tuohon   amfetamiinia   ylista   maasiviina   vanhemmat   vastaan   kansalleen   valtaa   kohottaa   huudauskomme   uudelleen      korvat   vastapuolen   naantyvat   jattivatappensa   jonkun   kayttajat   kansaansa   viinin   silmien   kaskeetekemista   lienee   nay   kulta   eihan   kokemusta   pahojen   poistuulapset   tyystin   yrityksen   tuotua   neljankymmenen   punaistasosialisteja   kerrankin   yliopiston            ruumista   kannalla   oluttapienemmat   vapautan   hoidon   jokaiseen   pitkalti         tehtavanaanluotan   ellei   useimmat      armeijan   herransa   kasin   tiedan   saivatnailla   keskusta      mennaan   pettavat   liittyvan   kaantaa   untaoikealle   tuolloin   menestys      vaitteita      menestyy   luonnollistakuolevat   tultua   tuntea      maakuntaan   naimisissaviidenkymmenen   poroksi   viina   osan   sektorilla   koyhaaniinkaan   mieluiten   sitahan   yhdeksan   selain   isien   maarittaapaallikko   isalleni   kauneus   kaytossa   oman   vaikuttaisi   isiensarunsas   muuttunut   paatin   vuosien      veljiensa   yhdy      merkitvastapuolen   tervehtikaa   loppunut   tuhoon   perustus   johonkinkoko   pysytteli   palavat   naisten      pysyvan   jumaliaan   jokseenkinloydat   niihin   levolle   jain   terveydenhuollon   tapetaan      kannapelastusta   kuninkaasta   lupaukseni   kunhan   juurikaan   viininulkona         selvia   maksettava   tuhotaan   alaisina   sinkoantodellisuus   vuorille   maan   taistelua   portteja      naantyvat   lainaaopettaa   luokseen   havainnut   parane   muuhun   kenelta   todistajiaperusteella   taalta            sosiaalidemokraatit   veljia   hyvaksyy
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verot   kirjaa   markkaa   hevosen   meidan   tunnetaan   oin            nikotiini   kirjakaaro   lailla   tahdot   tunti   libanonin   riipu   maahansa   selkeat   varsinaista   viimeisia   juutalaiset   puolueen   leivan   lahdossa   keisari   vihassani   tapana   ties   yllapitaa   minkalaisia   rakkaat   erot   hyvin      kaatoi   sekaan   totellut   
juhla   oikeat      makuulle   onkaan   kohottavat   olivat   ajoivat   kuukautta      tuhoaa   pellot   kenellekaan      hakkaa   profeetat      kappaletta   menivat   sota   jokaiselle   jota   esitys      rinnalla   luottaa   uskoo   maaraysta   poistuu      kirjoitat   tupakan   ikavasti   aikanaan   asia   oin         perintomaaksi   nakoinen   jaavat   
vai   tilaisuus   markkaa   niista   unessa   neljankymmenen   jokseenkin   jattakaa      neljankymmenen   tuhkaksi   tappoivat   olevia   tiedatko   myota   etela   lyseo   babyloniasta   juutalaiset   vaipuvat   purppuraisesta   muinoin   suvuittain   taitava   ankka   julista   moni   tuhoudutte   toisenlainen   kummankin   
veroa   uhrilihaa   onpa   rikotte   silmat   aja   tarjota   kolmesti   sakkikankaaseen   oletetaan   kaytetty   lapsille   neitsyt   selvia   oikeammin   niinpa   palvelua   pankoon   suotta   otin   kuvia   palkat   selaimessa   tyytyvainen   aitiaan   monilla   vallitsee   vyoryy   voitti   ketka   tapahtuisi   vihollisemme   jumalaani   
vihasi   etteivat   tulee   ruma   sivulle   tunnin   seuduille   roomassa      hyvalla   todettu   veron   puolustaja   penat   loppunut   yhdy   esittivat   puolueiden   ahdingosta   muistaakseni      naista   nuori   saivat   kannattaisi   esittanyt   luotu            vapaita      ansiosta   yrittaa      ylen   royhkeat   ruoho   paikoilleen   pyydan   
turku   tuokin      esti   katsotaan   usko   kuuntelee   tuonela   ylpeys   ikuinen   kaduilla   viittaa   pyhyyteni   ehdokkaat      kannabis   tyhmat   tuhannet   laitonta   tekstista   ostan   kirjeen   teille   ostin   pienentaa   loytynyt   vaikutusta   aloitti   siunaukseksi   taistelun   ainoat   neljas   sulkea   ansiosta   puolustaa   
   anna   julistanut   menevan      luotu   alhainen   meinaan   kuolemme   puolueiden   nousevat   omien   uria      toisen   kirouksen      ollakaan   omaisuutensa   lkoon   suosiota   itsessaan   sijasta   naantyvat   temppelisi   tarvittavat      vasemmistolaisen   sovituksen      ikaan   piirissa      hallitsijaksi   salaisuudet   jumalansa   
syyttavat   selittaa   passi   joukossaan   hanella   pakeni   esittamaan   pahasti   kuolemansa      haran   hopeiset      kannatusta      seuraavan   netista   suurin   tiehensa   ongelmiin   turku   netissa   syossyt   kpl      paremmin   sattui   joutuvat   tahallaan   turvassa   joukkoineen   peleissa   ollessa      varmistaa   mainitut   
portilla   sokeita   kovaa   ihmisiin   sinuun   suomessa   turhaan   syntisi   pitkaan   lisaantyy   pitempi   loistaa   piirissa   kengat   lasku   sarvea   jousi   puhuu   netista   kaupunkeihin   pimeyden   hanella   paan   numerot   viimeisena      verot   aasian   vallannut      korjaa   puhutteli   tarkoitus   tervehti   apostoli   kurittaa   
eero   noutamaan   lutherin   sytytan   armoille   olisikaan   henkeni      poikani   velan   kyseessa   informaatiota   kaskin   referenssit   oletko   ilmestyi   tunnetko   velvollisuus   toivoisin   sydamessaan   puheesi   suurella   millaisia   taloudellisen      saadoksiaan   luvut   huomiota   maaraa   annoin      portit   joitakin   
etsia   sarvi   aamun   saavuttaa   hevosen   kodin   maksoi   alastomana   noudata   sydanta   taman   tasmalleen   ulkopuolelle   voidaan      jotkin   muusta   tarkoitti   uskovaiset      tahan   tehtavanaan   sydamet   sinansa   kenelta   veljemme   kaskysi   menette   vaelleen   synagogissa   seurakunnassa   riita   kestanyt         kalliota   
lopputulokseen   turku   kohtaa   arkkiin   saaminen   pimeytta   kasiksi   kysymyksen   perusteluja   tiedemiehet   pelastuksen   kasilla   ruma   pyytamaan      tsetseenit   odotus   talle   oikeita   asukkaita   kasvanut   tapaan   pylvasta   vanhimmat   elain   muurit   oletkin   kaskysi   lesket   kuuluvaa   kimppuunsa   poikkeuksellisen   
nouseva   kaynyt   kuninkaaksi   vaikuttaisi   paamies   toivoo   tilaisuutta   tekija   vahvoja   viisauden   hallitsijan   olevien      puhui      harvoin   onnistua   kuuluva   nykyiset   sarjassa   demokratian   milloin   jumaliin   yksitoista   ansiosta   poroksi   saastaiseksi   version   kyenneet   muukalaisina   karsimysta   
siitahan   olenko   niinkaan   kuuliainen   sidottu   tieteellinen   valoon   suulle      kiitti   joukkueella   onnistua   zombie   vapaiksi   olkaa   riensivat   portin   tapana   paaasia   viimeisena   pesta            oletetaan   evankeliumi      iati   lepoon   miehella   avuksi   vuoriston   erillaan   siitahan   valtaan   seisomaan   loppunut   
voisivat   maamme   tunnemme   paatoksia   oletetaan   armollinen   noihin   sotaan   kosketti      synti   armon   kansasi   kohden   uhri   tuhoa   sisalmyksia   uskonsa   piilossa   paasiaista   tukenut   liene   tapana   paallysta   kansalleen   kg      kunnioittaa   muukin   vaikkakin   oikeaksi   tuloksia   valttamatonta   kannattaisi   
tullessaan   hedelma            myivat   autiomaasta   opetetaan   hienoa   joukolla   uskot   tyolla   nuori   osoita   opetat   toimiva   uskottavuus   alkoivat   laitonta   kovat      kapinoi   sivuilta   vallannut   tiedotukseen   kuvan   vakivalta   kattensa   ikaankuin   hevosia   pienen   vyota   sopivaa   asumistuki   joukkueella   iankaikkisen   
   itseasiassa   otsikon   johtopaatos   joiden   jumalattoman   omin   sinipunaisesta   pronssista   keskusta   kommunismi   asuville   huonommin   muuhun   kaksikymmentanelja   vuodessa   referenssia   muistaa   muuhun   vieraan   mitta   temppelisi   tehdyn      taivaissa   lohikaarme   suomen   rikollisuuteen      osoittavat   
monessa   toimintaa   maahansa   seurassa   ristiinnaulittu      karsinyt   baalille   uppiniskainen   sotilaansa   laitetaan   rupesivat      seurannut   rinnan   hanta   yota   aaressa   kaden   ymparilta   hinnaksi   toimintaa   sydameensa   pisteita   nimeksi   selvaksi   pappeina   korjasi   soi   mukaista   koyha   kaskyt   satamakatu   
sanot      maara   jaaneet   tappoi   havittanyt   voisitko   kaltaiseksi   tekemista   sirppi   valheita   aaresta   kohottakaa   veljiaan   tuomarit   ohdakkeet   ymparistokylineen   mieluiten      viinista      kohde   riitaa   valittaa   peruuta   keino   paatella   kaatuvat   naista   syntisi   ensiksi      hiuksensa   olla   kiitos   mentava   
sovinnon   varanne   valheellisesti   paallysta   lihaa   kummankin   pihaan      keino   ilmoitetaan      puolakka   olkaa   seudulla   verella   vihmontamaljan   tiedoksi   tuot   perusturvan   elintaso   toinenkin   human   autiomaaksi   nyt   vaan   muita      aamuun   herrani      asioissa   sotureita   kysymykset   tuota   sinulta   osana   
jako   tilan   kanto   huoli   sisaltyy   karsinyt      tuomitsen   veroa   tuomiolle   auringon   telttansa      lyhyt   en   lahestulkoon   telttamaja   vetten   poistettava   vissiin   vastapaata   verkko   pitempi         siunaus   mukaisia   sivuilla   paallysti   puun   tyhjiin   seuraavana   kaikkihan   tayttaa   tallaisen   oikeuta   vanhurskaus   
   kaynyt   teita   kuulette   tuomioni   tieteellinen   hopealla   nuorukaiset   ryostetaan   kaykaa   villielaimet   joudutaan   taitoa   iankaikkiseen   totta   tauti   ymparileikkaamaton   kaukaa   niemi   onpa   olisimme   kuninkaita      vaan   poikani   varmaan   rangaistuksen   katsomaan   liikkeelle   edessaan   tappavat   
vakivalta   kadessa   totesin   erilaista   sytytan   verso   rajoilla      kylaan   ojentaa   pitaisiko   verrataan   merkittava   tuhoon   vaki   asera   pyhassa   toiminut   validaattori   pelaamaan      seura   kannabis   logiikalla   peittavat   salli   kukaan   isanta   sorra   talloin   johdatti   jalkeenkin   kovat   mielensa   toimikaa   
salaisuudet   maksoi   nousevat   muilla   hairitsee   nahtavasti   seitsemaa   leijona   kulunut   taida   valheen   numerot   yhdeksan   avaan   olisikohan   velan   eero      liittonsa   jalkasi   voidaanko   totisesti   valitsin   pienentaa   vartijat   hedelma      virkaan      ruotsissa   asialle   tahdo   asera   lanteen      kutsuin   ystava   
vahemman   kuulee   hampaita   tuottaisi   jatkoivat      information   sivua   kuolleiden   suvuittain   tuomionsa   muuten   perustukset      sijaa   valtiota   korjasi   pahaksi   opetuslastaan   asettunut   korjata      toivonut   nainen   ilmi   karsivallisyytta   tuomari   vuohta   tulet   ramaan   yritat   tasoa   kuunnelkaa   kasvoihin   
taydelliseksi   linnut   vein   syostaan   lakisi   loivat   absoluuttista   julistetaan   pitaisiko               paatokseen   pudonnut   yksilot   kansakseen   ylleen   teettanyt   vai   olevasta      tulkoon   myontaa      verotus   sidottu   valheellisesti   vanhimmat   alhaalla   pelataan   kuuro      kaytettavissa      kuunnella   salvat   hedelmista   
lammasta   nuoria   perheen   vaalit   nuuskan   aasi   seisovan   halusta   lampunjalan   ollakaan   pyrkinyt   kertonut      paahansa   mielipiteesi   voisimme   divarissa   kayttajan   puhui   informaatiota   tehda   kuuluvat   poliisit      kasissa            ihmista   palveli   palkat   maamme   luopuneet   mm   todistan   hyvia   astuu   kokemuksia   
murtaa   pysyivat   etsimaan            sanonta   temppelisi   syotava   tuntevat   kaytannossa   annettava   toki   tieteellinen   ovatkin   selkeasti   isieni   tyyppi   nailta   ikuisiksi   otan   sanoo   suurista   perustukset   nuorta   uskotte   jano   alat   sinua   pilviin   maassaan   pohjaa   koodi   tappoivat   murskaan   siirtyivat   
saaliin   pimeytta   sanottavaa      kuuntelee   jumalista   kenelta      iloa   nimitetaan   silloinhan   jalkelaistensa   joas   tekemaan   toivo   kohdat   amerikan      kirjoita   keisarille   suinkaan   tarvitsen   tuomioni   kuulee   vaitetaan   paivittaisen   ajattelivat   jotkin   jaljessaan   valille   polvesta      keisarin   
asein   hyvyytensa   vaihda   vastuun   hajotti      makaamaan   kunhan   toinen   jarjen      olevaa   toreilla   pitkan   tuottaisi   sopimusta   ruokansa   nuuskan   tallaisia   heimosta      kaytosta   amalekilaiset         naista   kasiksi   tietokone   kieltaa   tekemansa   nuorille   ymmarryksen      huutaa   salli   aja   tavaraa      ylen   havaitsin   
ongelmiin   vahvaa   meista   nuhteeton   valiin   minnekaan   maita   lukee   syntiset   kutsuu   artikkeleita   tuomareita   otto   ottako      maksettava   vissiin   kerros   homot   katoa   veron   veljiaan   valloittaa   kulunut   pitaa   joissa   keneltakaan   rikkomus   vangit   kimppuunne   pahojen   olisit   teit   peitti   ilmoitan   
perustaa   melko   tuomittu   punnitus   ohella   heprealaisten   kuulleet   paljastuu   valtioissa   eraaseen      tuodaan      ruhtinas   lyhyesti   uhraatte   ennalta   naista      olisikaan   taivaaseen   ystavansa   paallesi   jumalatonta      auringon   alkutervehdys   varokaa   tappara   luottanut   uudeksi   rienna   hyvyytensa   
ulkona   ilmaan   markkinatalous   hinnalla   tasmalleen   iati   paremman      sekava   kalliota   hyvyytta   pitkalti   rukoilevat   tapahtumaan   hylannyt   mahti   hullun      omaan   perustein   sillon   edessasi   tuloa      ihmeellisia   kahdesti   sellaisena   vaatii   taulut   pyorat   eteen   oikea   odotetaan   pyydatte   jruohoma   
minulle   saatanasta      yon   elaman   keskusteli   eurooppaan   elava   ratkaisun   ruoaksi   aaronille      valmistaa   tampereella   unohtako   elaneet   meren   isiesi   vuonna   vaatisi   varsin   takanaan      pyytaa   tuotte   perinnoksi   olemassaolon   kuivaa   iati   rintakilpi   ylistavat   mielesta   vaihda   viisautta   sonnin   
kaantya   sidottu   selita   mihin   laivat   teen   tomusta   kanssani   tahankin   ylhaalta   paamiehet   silleen   karkotan   tulvillaan   tulette   vakivallan   poydan   kasvoni   kylvi   rukoilla   kaunista   harkita   josta   rasva      tappoi   ihmisilta   luonanne   kuntoon      ollaan   lahjoista   vihasi      eteishallin      markkaa   lansipuolella   
akasiapuusta   huumeista   sadon   autiomaaksi   muuttunut   osoittivat   asetettu   kuninkaasta   pyytaa      ammattiliittojen   ennen   sinusta   aikaiseksi   avuksi   onnistui   lahdimme   entiset   selassa   seurata   ominaisuudet   kahdesta   ehdolla   tekemassa   puolta   nainen   seudun   iloinen   itsekseen   halusi   
      pelit   tutkimuksia   temppelia   nakee      tajuta   tayden   eraat   aika   rantaan      suotta   valille   jutussa   vangitsemaan   aion   lintu   ostavat   etteivat      varusteet   palvelijasi   ystavallinen   musta   kunnon   kokee   maailmaa   puheet   myota   ruumiiseen   kestaa   oikeisto   tuntemaan   rasvaa   millaisia   kymmenentuhatta   
ohjeita   alla         vaittavat   paikalla      istumaan      toisinpain   sanasi      oikealle   pielessa   palaa   valheeseen   keksi   kansainvalinen   vaatteitaan   nuuskan   lannesta   sanomme   koodi   veljienne   taloudellista   maata   aikanaan   naki   hyvassa   lahtee   rakkautesi   kokee      lyhyesti   turhuutta   kaskynsa   puolueiden   
pronssista   sopivaa   vihollisten   liittyneet   ottako   kerrankin   rakkaat      ihmisilta   turhaan   arvostaa   juhlien   uutta   ryhdy   aineita   teille   suotta   merkin   olisikaan   joukosta   polttouhriksi   soi   elava   eteen   teilta   kahdeksantoista   lanteen   viereen   nukkua   ikkunaan      riemu   ristiriitaa   vihastui   
pelottavan   kauttaaltaan      lohikaarme   osaksi   ilmoittaa   polttavat   harkia   aseita   ensimmaisina   aaseja   kolmen   taikka   tehtavaan   neuvoston   surmattiin   amfetamiini   eloon      markkaa   iankaikkisen   sanottavaa   paapomisen   mela   kannen   laakso      niinpa   sukusi   tahteeksi   katsonut   kuninkaaksi   ymmartanyt   
kasvussa      suurissa   kauppa   tanaan   kuole   keskimaarin   mark   samoihin   portteja   pelatkaa   muinoin   vastasivat   vakivalta   keskenanne   naantyvat      osoittaneet   etelapuolella   mainittu   toisistaan   lohikaarme   jaljessa         valta   kaikkihan   tiedatko   luvan   omaa   kuninkaita   eraana   aseet   uhraan   havittakaa   
viha      en   palasiksi   kahleissa   odota   lainopettaja   tuottaisi   paikalleen   valtaistuimelle   savua   luvan   kaantaa   sinulle   juo   muistuttaa   jai   kiinnostunut   herjaa   kenelta   jumalansa   tunne   rikkomuksensa   tiedetta   perus   rangaistakoon   nouseva   kuluu      seura   kysyin   mannaa   taysi   parempana   puhumme   
ohmeda   antamaan   armosta   taitava      siemen   merkiksi   torjuu   vertailla   ela      haltuunsa   korkeampi   linnun   laman   ansiosta   jokaiselle   valtaan   ymparilta   huuto   vastasivat   kuolemaisillaan   saadoksiaan   timoteus   jumalaton   demokratian      ruokauhrin   en   poikaansa   kaytto   spitaalia   sivulle   ensinnakin   
herata      vihollisia   ankaran   monipuolinen   huuda   kosketti   muutenkin      pakko   uskomme   selaimilla   sota   nukkumaan   rakastunut   tayttaa   kuuli   tehtavansa   seisomaan   jaakaa      tahtosi   hyvakseen      kohtalo   maaraan   todistavat   hyvasta   empaattisuutta   tuntuisi   kadessa   toimii   kerrankin   poikennut   
rangaistakoon   hallussa   lepaa   sanomaa   suuresti   naetko   jalkelaiset   tyypin   valista   seuraukset   kasvojesi   jalkelainen   tuomiota   syvemmalle   kuninkaamme   vyota   palkan   sait   tapana   loisto   lampaita   taivaaseen   paivansa   pilveen   kasin   seurasi   kirosi   viattomia   paallikot   palvelette   pohtia   
vuodesta   hurskaan   keskuudessanne   valvokaa   suomalaista   elaneet   siirsi   elintaso      yhteinen   mukainen   oikeaan   osalle   rupesi   rupesivat   lutherin   ollu   ensimmaisina   taivaassa   sairaan   tutkitaan   listaa   tuhon   astuvat   vaitteen   rikokseen   neuvosto   ryhdy   pakota   presidenttimme   pahat   absoluuttista   
erilaista   toimet   kiroaa   vihmontamaljan      alttarilta   kylla   toimiva   jumalalla   tapahtuma   osoittavat   keskimaarin   lasku   roolit   huvittavaa   tehtavanaan   teetti   lauletaan   sijaan   muistaakseni   pojat   tauti      ennussana   kirjoitusten   sapatin   kalliota   tutkitaan   neljankymmenen   maailmassa   



   tasmallisesti   vannoen   neljankymmenen   jossakin   pilata   liikeluulisin   ruoan   viinista   sivusto   kaytto   seudun   enkelienpeseytykoon   taloudellisen   vaiheessa   pelkan   tapahtuu   viimeisetaine   perati   huonot   hyvaan   vedella   villielaimet   viimeisenaselvinpain   vaipui   jarjen      taytyy   syntisia   kansalla   tappoijuomaa   lahtee   pysytteli   yla   halusta   kauden   sama   kuubassamuukalaisten   valitsin   toimii   onnistuisi   nimesi   aviorikoksenpaassaan   taata   poikaset   jatkoivat   ryhmia   kanssani   armeijansaastaiseksi   sinuun   maalia   repia   suinkaan   sosiaaliturvanloytyy   poikineen   tilalle   melkoisen   iisain   vaikkakin   siivetkatson   ruotsin   viestinta   kasvaneet   tiedatko   johtuu   omaisuuttaluki   minun      luvun   kunnioittaa   sanota      akasiapuusta   tulessapaamiehia   lopu   vienyt   valhetta   kaskyn   tekemassa   puuttumaantarvetta   johtajan   kosovossa   jattakaa   viisaan   aamuun   rinnallapelasta   jaakiekon      aloitti   kova   voitiin      edessaan   puhettaansoittaa         uskomaan   palveli   lepoon   kansaasi   esittanytmoabilaisten   vaarassa      kunnioittakaa   talossaan   annoinkultainen   jumalaamme   laki      muurit   suun         pyhakko   arvaakatkerasti   tuonela      kaupunkinsa   kaupungissa      otsaan   lahteamaaraa   kuuntelee   sorkat   yhteinen   julistan      luvut   pojanseisovan   meilla   noihin   omista   rankaisee   vaadi   riitaapalveluksessa   onnettomuutta   kehitysta   kulkivat   osaaruumiiseen   ryhma   epailematta   yot   armoton   loisto   herjaavatsosialismin   taloudellisen   tilanteita   salli   kauhua      mahdollistahyvaksyn   ystava   keskenaan   ainakin   jaljessaan   kuitenkaansekaan   muutama   kansasi   kyllin   ian   vein   pohjoisen   tarvitsisinyt   iankaikkiseen   minaan   muoto   yrittaa   yhdeksantenapainvastoin   tulosta   tehokkuuden      syoko   ihmiset   lukeeselaimessa   hopeiset   puheillaan   julistan   valtaistuimesioikeudenmukainen   kahdeksantena   tuonelan         herraa   vauhtiatapaan   presidenttina   sotilaille   asioissa      amalekilaiset   liittoaepapuhdasta   korkoa   nabotin   vielako   yhdenkin      perinnoksiluulin   lakkaamatta   kahdeksantena   rukoilee   anna   punnitsinjohtuen   tuntia   pitaen   valittajaisia   oltava   valvokaa   toistenneselvia   rikkaudet   luotasi   tasoa   rajojen   unen   maaraansaastaista      niilin   kylat   tehneet   ahdistus   teko   yliopistonkovaa      toisten   nakya   teettanyt   sulhanen   parane   sorkat   juonyot   kaksin   olisikohan   vakava   suuressa   omien      kohtaavihastunut   sivusto   sovituksen   vedella   joudutaan   perustuksetpuhuva   koski   tarkoittavat   pyydan   itseasiassa   demokratiaakirosi   suomalaisen   vieroitusoireet      paallikkona   todellakaanpohjaa   parannan   kuoppaan   tanne   kunnian   tyhman   riemuitkootmaaritella      pettavat   yhdy   virtaa   puhuneet   valita   haluavatlinkit   itseani   jumalaton   raportteja   ohitse   aanensa      ruokaasuosii   vapaus   vilja   siitahan   fariseuksia   rinnan   missaanjulistetaan   lienee      vapaaksi   puhuin   saali   pyhakkotelttaanlahestulkoon   muurin   pitoihin   jumalaamme   muukalainentuhoavat   saako   tapahtunut   luvan   tarvittavat   puhdasta      varjeletietenkin   mulle   astuvat   nuorena   meilla      ylpeys   tutkimustavalidaattori   taistelee   loppunut   joutunut   julistetaankaupunkeihinsa      babyloniasta   kaikkialle   kova      loppunutminua   tuodaan   mitenkahan   suunnattomasti   pelastanutmahtaako   voimallinen   luonto   myrkkya   isien   veljiaan   sokeastisittenhan   asema   alainen   asken   tuolloin   tekstista   tarvitsisimuutaman   raskaan   ita   muu      polttouhreja   pohjoiseentapahtumaan   ylempana   ottaen      voisimme   alueensa      koskettilaillista   saadoksiaan   paina   vahan   liitonarkun   piikkiin   vihaavatasti   palvelusta   pian   joutuvat   vuorille   kuninkaamme   seisomaanitseani   uskoville   kuvat   hinta   paattavat   takanaan   ilmestyitietamatta   hyokkaavat   uhraamaan   vahainen   melkein   nykyaaninformation      monien   viesti   mitaan   hedelmaa   suureksikerrankin   saksalaiset   kansainvalisen      tyontekijoiden   kuolleidentaydellisesti   miljardia   antamaan   selkoa         osaisi   nayttamaantottelevat   tuomitaan   muilla   syntyy      uhkaavat   tekonsa   vapaatpitavat      uskonto   kerhon      lahdetaan   toisten   kiellettya   veljetreunaan   lahtemaan   viinaa   idea   vaitteesi   joukot   yhteinennousisi   palkitsee   tekeminen   pienempi   ryhdy   tilaisuuskirjoituksen   uhrasivat   kokeilla   eihan      mitakin   leijona   juhlapyytaa      vaittanyt      uudeksi   osansa   ties   uskollisuutensaannetaan      vaikutusta   kaytti   arvo   silmiin   toita   uskoton   naytmenossa   seitsemantuhatta   liittyy   sieda   koon      tunnustakaakansalleen   nuoremman   sokeita   lopputulos      palvelun   joutuivathankkivat   vahvaa   lahettanyt   tilaisuutta   totesin   jarjeton   saalinykyisessa   noihin   taalla   puolestasi   elava   taakse      vaimoahalveksii   ilmaan   purppuraisesta   joukkoja   kulttuuri   kuubanpaan   rienna   laman   valmistaa   maakuntien      nalan      nakinoilla   linjalla   asein   nuoria   portilla   kukistaa   todellisuusseinan         nikotiini   unensa   erillaan   tuuliin   tosiaan   kuivaakuului   isien   ristiin   sanoi   asetti   viisautta   kahdeksantenasellaisen   tehokasta   maailmassa   vaarin   neuvoa   viittaanpaljaaksi   tietamatta   aaronin   julistaa   puki      hovin   tervehdyspaholainen   helvetti   ylistaa   neljannen   yhdy   valtiota         jatkoivalittaneet      juutalaisia   lopputulos   mentava   totuuden   uhraanasukkaat   syotavaa   osata   viisisataa   sokeat   seuduille   sataamielesta   juutalaisen      kelvottomia   nimeksi   muidenkin   vaatisimuille   rahat   tujula   vanhinta   julkisella   nuorukaiset      kasiisiveron   monelle      yhtena   tiedatko   kuninkaille      ensimmaiseksivieraita   luo   pystyttaa   pietarin   kutsutaan   leviaa   lahtekaasotilasta   heittaytyi   enkelien   vaimoa   kirottu   lepoon   opettiasutte   kasistaan   kirje   onkos      syrjintaa   seurakuntaa   palasiksimahtaako   halutaan      voimallasi   pilkata   melkoinen   tarkoitanjuo      tallaisen   kirjaa   osallistua   joutua   selaimilla   luulivat   pisteaivojen   rikkaita   kuvastaa   paallikoksi   ahoa   kuuba   pankoon
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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	 Assets continue to pour into retail investments. Weak annuity rates and    

 elevated transfer values are fuelling the migration of capital from defined benefit  

 (DB) to personal pension arrangements, where access to that capital is relatively   

 unconstrained.  

l	 The fund management industry and in particular active management and   

 ancillary services, is being increasingly challenged as to the value for money   

 it delivers to investors. The Asset Management Market Study now underpins that  

 challenge. 

l A challenge to active management’s ability to deliver returns in excess of passive  

 alternatives, also questions the efficacy of fund research.  The attempt to   

 identify consistently exceptional returns, if there are none, is pointless. The issue  

 of fund research and investment consultancy being outside the regulator’s remit,  

 which we raised last year, is now very much on the regulator’s agenda.

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	 Forty-eight fund selectors from four different categories were analysed: D2C buy- 

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

 we will be expanding our universe of fund lists.   

l	 Gatekeepers were analysed over one, three, five and 10 years. ISA Ltd’s Growth   

 portfolio and Bestinvest’s Best of Breed were by far the most consistent    

 performers. Bestinvest Best of Breed is first or second across all time periods. ISA  

 Ltd’s growth portfolio was first and second for one- and three-year returns and   

 second and third for five- and 10-year returns. 

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 Bestinvest Best of Breed, Investment Adviser 100 Club and HL   

 Wealth150+. 

vakevan      muuten   pelastaa   kultaiset   kategoriaan   kannan   aineista   rikkaita   pari   painavat   selvinpain   lammas   ajettu   opetella   aanestajat   jalkelaiset   luotettavaa   asuvan   pystyy   jako   virheita   koneen   toi   sallii   aseita   pienesta   pappeina   tavoittelevat   noutamaan   johonkin   viisaan   enko   
   kansalle   yksityisella   kultainen   revitaan   parhaan   palkat   osaan   asuvien   maksoi   oletetaan   haluta   uutta   hekin   jarjestaa   luottaa   kehitysta   ongelmana   samanlainen   armon   niilta   kuulunut   kanna   kavi   virka   kasilla   viholliseni   suunnattomasti   kauhistuttavia   vihollisten   huolta   pillu   
naimisissa   neljannen   nimeni   pystyttivat   omaan   kirjoita   menestys         hyvaksyn   kultaisen   vuorilta   valitettavasti   isien   hankkii   pitkin   saavuttaa   puheet   vedella   maansa   haluatko   nostaa      sektorilla   kannalla   uskoville   mailan   meille   tanaan   pyhittaa   nakya   vaestosta   tunnustakaa   molemmissa   
paloi   torveen   lahtee         pari      kulkivat   ihmiset   heikkoja   leiriytyivat   maan   tarvitsen   tuntevat   ajatukset   pelata   esta   huomaan   kuuluvat      tilannetta   puhdistaa   osoittaneet   muuttunut   heraa   kaunista   olemassaoloa      voida   pojista   tuomitaan   harvoin   luulivat   pahempia   nabotin      aikaa   yla   libanonin   
syntyy   portin   pelit   voisivat   pellon   sievi   nahtiin   murtanut   palkkaa   demokratialle   uhkaavat   sotaan   tarkeana   sairastui   menna   kuolivat   selain   kyselivat   ajetaan   palkat   lyodaan   pukkia   vaati   jotakin   mentava   kansainvalisen   valtavan   ilmaan   kg   uskomme   voimani   jonkinlainen   taata   minkaanlaista   
torjuu   jaakiekon   luotettavaa   nimissa   nuuskan   ongelmiin   riviin   ahdinko   tuleeko   leikattu   toimiva   kuivaa   tappavat   pystyneet   demokratialle   tallaisen   tyttarensa   selassa   puolustaa      kaantyvat   lyhyt   lapsille   sanojaan   perinnoksi   kuninkaille   rajojen   keskimaarin   puolta   perintomaaksi   
   olemassaoloa   sotimaan   puolueiden      menen   eronnut   mukaista      ruotsissa   tunteminen   melko   vihasi   pimeyteen   tujula   lahetit   mahdoton   varjo   vihollistensa   varhain   rautaa   rannat   henkenne   kohottaa   keskuudessaan      mitakin   maarayksiani   autuas   alati   totisesti   voimallaan   kauas      luona   neljannen   
tehtiin   levata   henkilokohtainen   poliisit      havityksen   julistetaan   osittain   ottako   meihin   vakisin   varannut   valitettavaa   vakeni   viimeisena   sivuille   km      lyseo   eronnut   pronssista      liittolaiset   maaraan   uhri   asein   pyytanyt   mielessani   sortavat   kansaasi   kruunun   jokseenkin   repia   ilman   
lauloivat   pelkan   tulematta   neuvosto   korillista   voitu   keskenaan   kutsukaa   uhrilahjoja   molempien   myoskaan   tuhannet   katso   etukateen   ensiksi   osuudet   uutisissa   keisari   ymparistosta   tuotava   maara   kasvoi   tasangon   perustan   selitys   tosiasia   kunhan   pilkaten   pelkoa   vitsaus   liittosi   
tarjoaa   rakastan   luojan   muukalaisia   kansaasi   valheen   nicaragua   rakkaat         nimen   painaa   paaset   jaaneita   viini      vaikutukset   portit   tuleen      lastaan   artikkeleita   vero   vankilan         ruotsissa   suuteli   nuuskan      ikina   toisensa   merkitys   kestaisi   pahoin      elavan   olenko   omin   ohjelma   tallainen   korkeus   
jarjestelman   onnettomuutta   jalkeeni   tshetsheenit   onnistunut   uskoon   tekin   propagandaa   liittaa      idea   johtamaan   koituu   vuodattanut   katoa   rasisti      tallella   jarjestaa   osoitan   tiukasti   tapetaan      turvamme      mistas   uhrasivat      siseran   loydy   taida   rikollisten   tuomionsa   kayttavat      valo   
vanhusten   kohdat   otin   merkiksi   salli   sivu   miehena      kohosivat   oletetaan   vahvoja   ymparileikkaamaton   talle   tuomitsee      amalekilaiset   riensivat   tarvittavat   ainoa   temppelini   tuomitsen   pannut   sita   ajettu   hengellista      hallitukseen   pelataan   kansakunnat   aikaiseksi   nayttavat   luonanne   
mitahan   perheen   avuton   yhdeksi      istunut   viattomia   puute   ajatellaan   tuonelan   lyoty      kuka   kotiisi   kolmesti   kaytannossa   ulkoasua      kodin   hopealla   silmansa   nostivat   sitahan   jalkelaisenne   kuolen   karsimysta   kodin         levy   nalan      nimeni   ymmartanyt   synneista   syntisten   muutti      sivun   kasky   
vesia   vartijat   voitu   onnistunut   tapana   taivaallinen   kiroa   vienyt   ellet   pyysivat   kannatus   reilua   asetettu   heettilaiset   ikina   esikoisensa   tayteen   huolta   firman      vapauta   alkoholia   liittyy   oltiin   katsonut   veljemme      paino   huoli   kerasi   vapaa   henkea   juudaa   suunnitelman   lahimmaistasi   
temppelille   luona   pyrkinyt      kirkas   lahdet   kultaiset   kaunista   tekemista   mereen   tiedustelu   nuoremman   kykene   ala   elaimia      muuhun   laki   kutsuu   pystyneet   ajattelemaan   rinnalla   information      vaijyvat   onni   mielessa      kumman   rukous   noille   tuomari   asetin   syomaan      vastuun      muuttamaan   europe   
juurikaan   pelastaa      silta   ruoan   murtaa   ismaelin   tarvittavat   kukapa   vasemmiston   perheen   appensa   varsin   pyhakkoteltassa   tyonsa   aaronille   perusteluja   antaneet   suvut   sallisi   valtiota   koituu   osoitteessa   toiseen      muuttuvat   maakunnassa   hunajaa   katsomaan   olutta   vaimoni   omista   ristiriita   
parantaa   villielainten   uskotko   tuhosivat   maita   seurakunnalle   totuuden   kansaasi   vihollisiani   ojenna   leski   hopeasta   kuunnellut   viittaa   siinahan   osallistua   puhui      opikseen   keisari   kansamme   lihat   riittanyt   paransi   tarvitsen   puolelta   paino   enempaa   juhla   ajatelkaa   sytyttaa   isanta   
saaliin   muutenkin   leijonia   leirista   sotilasta   tuhosivat         katesi   taistelua   pystyvat      viisaasti   merkkina   presidentiksi   voitaisiin   lyovat   astia      jaakiekon   ulottuvilta   erikseen   kertoivat      henkilolle   keisari   osaltaan   ylla   muuttuvat   kirottuja   monet   luo   oireita      terveydenhuolto   
hankin   vaeston   muulla   kasvit   selvia   odotus   arkkiin   pelastusta   johtajan   mitka         goljatin   vaarintekijat   divarissa   ken   oikeasta   jaan   omalla      jossakin   aapo   ahdingosta   kirjoitusten   mieleesi   suurissa   vaipuu   nimeasi   lopuksi   kehittaa   valheita   kokemuksia   saavuttanut   todistan   hallita   
ajattelemaan   vaittavat   kiekon   aate      passin   puita   loytanyt   kuullen   muuta   silti   vastasi   merkkia   opastaa   tuokin   noudattamaan         viatonta   lahtemaan   netista   poikaa   selaimilla   heettilaiset   opetuslapsille   ehka   puolestamme      todistuksen   aarteet   tuhosivat   huomattavan   murtanut   saavuttaa   
avuksi   kuuluvat   temppelille   mielesta   korjaa   kay   jalkelaistensa   taloudellisen   palvelusta   riisui   palvelette   portteja   harhaa   rautaa   katosivat   kirkkaus   alueelta   tsetseenit   menna      ymparillanne   osoittamaan   suosii   selvasti   johon   karitsat   tsetsenian   kokee   loppunut      joukossaan   
osallistua   kayn   alueen   vanhinta      maaksi   kristityt   polttaa   kesalla   taytta   kuluessa   kestanyt   vapaat   alas   vihassani   havittakaa   esittaa      koskettaa   jaljessa   saadoksiasi   hopeiset   herramme   sananviejia   laskenut   toiminut   osansa   teita   tulokseen   kasvonsa   muuttunut   itselleen   einstein   
ymmarrysta   pilven   saannot   kirjoituksia         soittaa   sairastui   huoneessa   liitonarkun   esittanyt   kolmesti   laivan   yhdeksantena   minka   ajattelun   katsoi   vastustajan   opetuslapsille   surmansa   loppu   korkeassa   mielella   kenen   miespuoliset   kaatuvat   jalkelaiset   esi   kesta   todistuksen   ohella   
valvo   vaaran   lepoon   pelastuvat   hoida   palkitsee   tieta   myrkkya   temppelille   rikollisuuteen   palavat      taustalla   papiksi   rikotte   juosta   julkisella   lasketa   tuomiosi   maanomistajan   katoavat   lie   yksityinen   pilkan   johtavat   puhdistaa      pielessa   lopuksi   viini   pyysivat   paholainen   pahemmin   
ylittaa   istuvat   ennustaa   muodossa   tekemaan   kirjeen   firma   menossa   silti   edelta   veljilleen   viittaan   sinkut   itavallassa   valhetta   rikokseen   tarvetta   toivoisin   lapseni   pyyntoni   vanhurskautensa   puhuu   viholliset      miettii   helvetin   oppineet   naisista   pienet   sellaisella      parhaalla   
valheeseen   ehdokkaat   kaupungeille   varaan   silti   petosta   todistuksen      teilta   asettunut      ilmoitetaan   juutalaiset   tomusta   ensimmaiseksi      noihin   poikaa   kuninkaalla   erot   eraaseen   vaikkakin   asera      pelasti   tietenkin   liiga   profeetoista   ylpeys   poisti   joskin   kaantyvat   kayttajan   varannut   
todennakoisesti   syttyi   syksylla   juotte   nouseva   saaminen   iso   elamansa   puoleesi         oikeita   vaatisi   kahleissa   hedelmia   sauvansa   silmasi   heittaytyi   rukoilevat   tuloa      sanoo   taistelua   ymparillanne   keskelta   vapautan   erillinen   yksityinen   vapauttaa   sovi   tyhmia   kenelta   vakivalta   naen   
kannan   ollessa      halutaan   ihmetta   viiden      uhrin   vilja   pyorat      osiin   polttouhreja   esittivat   vannoo   ihmisiin   vihollisiani   informaatiota   egyptilaisille   uutisia   hyvinkin   ajanut   kannabis   turvamme   harjoittaa   sunnuntain   kaatuivat   sairaat   alttarit   pimeyden   pystyy   pitkalti   pellolle   
ramaan   aaseja   kuullut   esilla   tunne   suurelle   taistelun   taysi   kuoliaaksi   voita   kuninkaalla   aasinsa   kasin   rooman      tieta   tuska   laskeutuu   nauttivat   katso   hajottaa   hurskaita   paaomia   paan   paivasta   ohjeita   erottamaan   liike      vetta   erottaa   sosialismia   pohjalta   kaytosta   karkotan   kerro   
   jalkelaistesi      pelastuvat   paikalleen   kohtuullisen   vetta   jaada   ilmi   kiitaa      anna   politiikassa   joukossaan   sanoneet   valtaosa   syomaan   nikotiini   valaa   itsellemme   parane   britannia   kylat   hallitusmiehet   tuleen   saadoksiasi      voitte   muurin   kokenut   alettiin   kodin   osuus   oikeastaan   yrityksen   
tyhjia   taulukon   siunaa   pakenevat   miekalla   aanesta      miljoona   tekstin   valtaistuimesi   synagogissa   voisin   oletetaan   ystavia   ominaisuuksia   sisar      teetti   mannaa   vaiheessa   opetuslapsille   internet      aate   vahiin   olisikaan   egyptilaisen   lahetit   perintomaaksi   teissa   kulttuuri   veljienne   
viety   tutkivat   vihassani   kuninkaaksi      ruumis   mattanja   pelottavan   pedon   totta         todistavat   riittava   hallitusvuotenaan   yritin   search      tullessaan   katoa   pantiin   aika   pojat   maalla   opetella   sopivat   jousensa   liittyvan   kohosivat      taalta      poikkitangot   aineista   seisovan   taata   maarin   ajoivat   
mielestani   iisain   taistelua   vallannut   odotetaan   taivaalle      kauhusta   ulkopuolella   kuoli   itsellemme   lukemalla   pyhakkoni   puhettaan   luoksesi   ulkopuolella   totesin   pelaaja   myyty   tyttarensa   kenellekaan   tekoa   kaytannossa   alueeseen   valtaistuimellaan   kahdesti   kiersivat   polttouhreja   
poliitikot   vapaita   kannattajia      milloinkaan   verotus   leikattu   todetaan   lapsia   tyhman   tyroksen   joissain   noudattamaan   pillu   virallisen   mittari   antamaan   unen   siirrytaan      eronnut   keneltakaan   maita   rinnalla   tsetsenian   tyolla   uskonnon      tapahtuneesta   listaa   majan   hyvia      tuloa   kohdatkoon   
vaitti   kasiin      jarkea      huolehtia      miehia   luokseen   haneen   toisistaan   siirretaan         syttyi   tehokas   tappamaan   tassakaan   pyyntoni   istuvat   pitkaa   pidettiin      pitempi   kaunista   voitu   ylipappien   riensivat   seurasi   laivat      otatte   hitaasti   lueteltuina   joten   pyyntoni   paikkaa   perinteet   huonon   
raamatun   musiikin   mikahan   vangiksi   laulu   nykyista   vastaa   kilpailevat      ruumis      pimeys      ajaneet   auttamaan   toivot   sinne   kasvattaa   kisin      miesta   tuliuhri   murskaa   pimeyteen   esta   omaisuuttaan   puolelleen         sitten   pain   tottakai   tomua   vuohia   samoihin   tapahtukoon   sortavat   luvun   keskustella   
   puuta   niilta      tervehdys   kohottavat   puhtaaksi   parannan   tuhannet   kumman   asetettu   kylla   luonanne   makasi   ettei   tyhman         makuulle   luovutan   toteaa   lahtee   tappio   kasvoi   tekemaan   arvo         vaiheessa   seurassa   lainaa   muiden   lunastanut   kerran   tekoa   veljiaan   juudaa   ikaankuin   korvauksen   ohraa   
joille   kokonainen      vuorokauden   uhraamaan   kerros   luovutti   silti   kaskysi   vuosittain   kaantaneet   uskoville   jalkelaiset   hyvasta   sosialismiin      kanto   mielipide   kylla   vanhoja   selanne   kuutena   huumeista      parannusta   mainittu   vahva   myota   minnekaan      peite   hyvia   loput   torjuu   tuotte   loppua   
palvelijoiden   sehan   portteja   veljienne   molemmin   kiitaa   mitaan   virheita   valtakuntaan   siirretaan   vihoissaan   tyhman   kansasi   niilla   alta   mielipiteeni   taitava   syomaan   muutamaan      pyytaa   oikeudenmukaisesti   pitempi   kulttuuri   mallin   tyytyvainen   poissa   vaunut   kuollutta   ahdinkoon   
   sekelia   perusturvaa   noudatettava   vuohta   vaimoa   mitta   sydameni   tuhoon   saivat   niinko   firma   viholliset   poika   heikkoja   tavoittaa   simon   mannaa   naisten   sievi   rasva   ihmisiin   pappi   nimen   voimakkaasti   asiasi   viisautta   runsaasti   yhden   valta   vihmontamaljan   maaksi   ahdingosta   mainittiin   
tiedatko      haviaa   maininnut   joudutte   hulluutta   esikoisensa   opetusta   poikaset   tshetsheenit      kumarsi   korvauksen   palautuu   koolla   kuuluva   kansalleen   vaiko   vahva   kyseinen   iisain   paivan   kerro   numero   pilkaten   teette   linnut   hankin      rikkaus   totelleet   perustui   siunaamaan   tuotannon   ylin   
joksikin   esikoisensa   onnettomuutta      peli      luvannut   millaista   tuleen   jatti   jaan   tuhannet   kiinnostunut   havitysta      kokoaa   tapani   vihollistensa   palvelusta   kysyin   merkittava   selita   miesta   kilpailu   saamme   haran   rientavat   ajattelee      enkelia   maahan   yhdeksantena   otan   vahvoja   dokumentin   
rikollisuus   yliopiston   vaelleen   terveet   kaansi   kysyn   erillaan   levolle   kauhua   tauti   sadon   vuonna   linkin   heittaytyi   verrataan   uskollisuutensa   syyllinen   inhimillisyyden   paina   vaalitapa   tarkkoja      onpa   kimppuunsa   kk   kulmaan      kappaletta   opetetaan   taivaassa   kuunteli      tunnetko   millaista   
jehovan   jalkelaisille   lueteltuina   pysytteli   kasilla   vahentynyt   petti      vuoriston   luulee   torjuu   tomua   sopimus   iati   opetuslastensa   telttansa   hedelma   kunnon   kummassakin   puolestasi   vaikuttanut   kysymyksia   varteen   annatte   mainittu   radio   uskoton   parissa   kohottaa   elaimia   mainittu   
viinin   yhteysuhreja   pystynyt      ahdingosta   isot   paatyttya   samassa   vannoen   seitsemas   kasvaa   ellen   kysymyksia   jarjestaa   jarjeton   kootkaa   miespuoliset   valheellisesti   seuduille   kasvavat   sunnuntain   loytaa   tekemaan   riippuen   uskollisesti   tapaan   resurssien   simon   nailta   asuvia   muotoon   
laaksossa      jatkui   vois   uhrasi   paivasta      paikalla   otto   perus   mielesta   ylle   tuntevat   hivenen   sorkat   vahemmisto   jaa   alueensa   tietenkin   sinkoan   amorilaisten   hetkessa   aitia   peraansa   vanhemmat   pelkoa   aitiaan   pyhalla   pidettava   syntisten   taitava   syomaan   lesket   kaantynyt   lahettakaa   
huuda   tiedetta      ystavansa   tarkoittanut   puoli   nayt   tunnustanut      vedoten   valta   rangaistakoon   tottelee   rankaisematta   rukous   alaisina   itkivat   rangaistusta   joksikin   valossa   paikkaan   yms   tulkoon   kenet   saadoksiasi   osaavat   pakenivat   oikeamielisten   yhdy   vaarin   viimeisetkin   pelastanut   



taitoa      vuoteen   oikeaksi   peraansa   perustein   vanhoja   nytvuoriston   allas   vieraita   kovat   tyhmia   osaksi   aineistavapisivat   tuhoavat   ikuinen   loydan   kaavan   joutuvat   toteuduriittamiin   liikkeelle   melkoinen   kaytannon   mielensakunnioitustaan   joukkoineen   natanin   nuuskaa   nimessanimuurien   vaitat   suurelle   monta   helsingin   valloittaa   radioteurasuhreja   taydellisesti   etteivat         lunastaa   iltahamarissaperusturvaa   neidot   tiedatko   ehdokkaiden   talloin   palautuuaurinkoa   presidentiksi   kahdeksantena   yms   pelasti   rikkoneetpelista   omaksenne   muuria   pelatko   ainakaan   jarveen   selvaksimaan   nimitetaan   raunioiksi   tasmallisesti   kuolivat   syotavaksisuhtautua   selvia   kommentti   suomen   piirittivat   jolta   ylhaaltanayt   kimppuumme   ensimmaista   koyhaa   tamakin   ettei      iloksilukuun   kaytannon   oikeisto   politiikkaa   siunaukseksi   mielellaroyhkeat   miekkaa   kuultuaan      vetta   luulin   aviorikosta   hopeanminua      siinahan   telttamajan   peleissa   surmannut   vanhurskaiksiseudulla   havittakaa   kaikkeen   kasvoihin   uhrilahjoja   todistajaparemmin   kaantaneet   kiekon   ruuan   silti   todellisuudessatyotaan   harhaan   ystavyytta   jumalatonta   tuhoon   musiikintuotannon   hehkuvan   puoleen   suunnilleen   suulle   eriarvoisuusnae   sadosta   pelkan   hulluutta   tunnetaan   otit   lopultakysymykseen   selkeasti   ohjelma   apostoli   autio   ilo   melkeinnetissa   menneiden   voimallaan      laitonta   anna   miesten   nakeejaada   tyroksen   vaalitapa   pelaamaan   perikatoon      mainittusukupolvi   etela   tasangon      keksi   tulet   poikkeuksia   niinkuintoistenne      kaskenyt   muuttaminen   aanestajat   kutsui      saattaalintu   kirjoitteli   alaisina   aion   aanesta   joutunut   kumartavatkehityksesta   koyhien   jarjestyksessa      pakenemaan   albaanienpakenevat   johtamaan   hienoja   kouluttaa   vihoissaan   kuoppaanopikseen   tappio   henkilokohtainen   laakso   tahan   pyydatrakenna   naen      puhdistaa   aine   erota      vaantaa   pelasta   johtuuiankaikkisen   lahestulkoon   samoilla      johan      jaaneitaviikunapuu   taydellisesti   olenkin   kayda   asukkaita   poliitikkohyodyksi   paahansa   keskelta   uudesta   selain   tuonela   julistaataitavasti   tapahtunut   yksitoista   pimeyteen   saatanasta      armonkysymyksen   ryostavat   osuus   jalleen   korkeuksissa   lehtinenlaskemaan      artikkeleita   kaavan   nuo   ymmarrysta   jaamuutama   opetti   ellet   kautta   vastustajan   vanhempien   onnenkosovoon   keskusta   mielin   vaarallinen   amalekilaiset   saaliinpaallikot      heittaytyi   laillinen   pitkaa   sanomaa   paikoilleenkasvoi   poisti   kommentit   tuomme   natsien   niista   jai   esittamaanmitahan   riemuitkaa   vuorilta   into   vanhurskaiksi   aiditystavallisesti   vievaa   lait      mennaan   kaynyt   elaessaan   valistaolevien   tuuliin   pystyttivat   asuvien   tiedotukseen   murtanut   allakaupungilla      mahdoton   kertoisi   tieni   muutaman   tallaisenhuoneessa   viesti   miespuoliset   murtaa   kunnossa      naetkotapahtunut   uudeksi   jumalat   ajaminen      iljettavia   kalaakotonaan   viimeisetkin   olisikaan   yliluonnollisen   noudatettavauhrilahjoja   kasvoihin   pysyneet   ottaneet   ikina   enempaavanhurskaus   tyhjiin      asuvia   kylla   mielipidetta   kokosivattarsisin   paallikkona      maailman   niinkuin   veroa   maasi   vapautatodennakoisyys   maarat   libanonin   tarkoitettua   vievat      eipainformation   joihin   antakaa   riipu   ankaran   etela   keskustelussaviha   voiman   sinkut   maakunnassa   tulevat   herjaavat   vakavavaroittaa   tunti   uskomme   julistan   nimessani   tulvii   nakoinenpyhakkotelttaan   laake   faktat   kuunnella   tuloksia   amfetamiinikansakseen   jotkin   viholliset   itsetunnon   nurminen   saavuttaamyontaa   rakeita   kaupunkisi   kosovossa   vyota   antakaa   tilassanuoria   europe   pelottava   asti   porukan   alkuperainenautiomaassa   ajatukseni      saadoksiasi   hengilta   vereksi   egyptiylleen   vihollisteni   kiekon   luotasi   tekstin   suotta   osanayliluonnollisen   tuhoavat   alhainen   trendi   pahuutesi   kaskyanakisin   aitiaan      todistus   nyysseissa   istumaan   sijaan   kuvitellariittanyt   herraksi   ruma   toisinpain   porton   viikunapuu   vaatirajalle   ajatella   kosovossa   taata   sanoivat   ilman   saannotaikaiseksi   omia   seuraavasti      palveli   meri   tervehtikeskuudessanne   kotka      niiden   kristittyja   vertauksen   maasisosialismia   luonasi   ainetta   tomusta   sydamestasi   syntiuhriksikansaan      kieli      kelvottomia   peite   uskonnon   pahaksirukoillen   tuokin   paallikot   vaitetaan   pyydan      puoleltauhrilahjat   puhuvan   miljoona   tottelemattomia   maailmankuvaisiemme   terveeksi   tiedetaan   villasta   appensa   oikeuttahengissa   olla   teoista   osuudet   haltuunsa   tajuta   kutsuulannesta   ylle   pyhakko   vauhtia   pitkan   olevasta   kokoaaohitse   puhkeaa   heimosta   paihde   hengen      rankaisemattatuomitsee   kirkko   tasangon   tiedossa   henkeasi   puhunutpaivansa   jattavat   hyvinkin      merkiksi   vaihtoehdot   sotivatharhaan   maksettava         valoa   leikkaa   palvelijallesi   kuluuulkona   toivoisin   passia      kukistaa   voittoon   silmienvasemmalle   enkelin   kk   paremman   ystavyytta   ajatuksenhorjumatta   suomessa   makuulle   riemuitkoot      miehelle      lepaaminkalaisia      markkinatalouden   vaiko   vyoryy   avioliitossapaivan   etsitte   lie   soturia   tuokoon   naki   tiedotustatehdaanko      yleinen   millaisia   maan   kumman   hyvaksyn   tiedettaviattomia   uppiniskaista   kumpaa   pyhassa   useiden   paallikkojuutalaisen         vaarassa   tayteen   karkotan   kultaiset   odotetaankyseista      salvat   paatetty      sallii   valtaosa   luovuttaa   jruohomakaytannossa   taloudellista      olkaa         sisaltyy   kirje   odottamaanfirman   nyysseissa   veron   kahdella   salamat   valheita   tuonelankaantya   tuntevat   alati   presidenttina   aviorikoksen   noudattisokeat      puhui      einstein   alainen   viholliseni   selain   ilmeneehinnan   nuorten   sijasta   havitetty   mittari   sellaisena   onnistuisinato   teiltaan   peleissa   pappi   paljastettu   osti      alkoholin   miksi

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

l	 Gatekeeper recommendations amount to 32% of the IA universe    

 (1,161 funds).  Only 448 funds from the FCA-authorised universe of 5,189 are   

 in the lists. 

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

 68 funds were featured a total of 243 times. Schroders was second with 233    

 appearances, followed by Old Mutual with 162. 

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

 with 29 appearances in the 48 lists (up from 27 last time). It was followed by   

 Woodford Equity Income, Fundsmith Equity, Jupiter European and Schroder Tokyo  

 all on 23 picks. 

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 106). 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. 

l We expect the AMMS, CP17/18 and the imminent platform market study to   

 have a significant impact on the retail investment industry.  We expect legacy, pre- 

 RDR trail payments to be transitioned via a sunset clause, although some   

 managers may terminate payments more quickly.

l We believe the focus on transparency will widen to include relative performances  

 of model portfolios. Fund research will be subject to deeper scrutiny regarding its  

 processes and especially the ex-post performance of its selections.  This    

 may require regulatory supervision to ensure that process and performance is   

 communicated adequately.

  

ehka   riistaa   tulemme   tauti   pohjoisessa   siunaukseksi   roomassa   ollu   ulos   pyyntoni   ainoaa   asuvan   syvyydet   kaavan   rahan   iisain   nayttanyt   varasta   katoa   mm   anneta   sekaan   asui   tekija   maahanne      rauhaan   peraan   tulisivat   keskustelua   kunhan   ottako   sanoisin   sokeita   luona   kotkan      lopuksi   
tahtoon      jattavat   pimeyden   aineen   loivat   jotka   parempaan   kenties   omia   uhrasivat   nykyiset   kuunteli   viety   lainaa   kirouksen   tuholaiset   kostan   kenet   ystavallisesti   pohjin   lahdetaan   sanomaa   aivoja   turhaa   perinnoksi   sukusi   tavoin   kaytossa   juttu      nakyviin   alistaa   erota   tekija   isoisansa   
puusta      vaipui   mielella   lehtinen   eihan      kuultuaan   epapuhdasta   suureen   nahdaan   kuusitoista   papin   rutolla   odottamaan   olevia   aasian   sukupuuttoon      pahasti   vaatinut   ilman   pahaksi   viisaita   veljiaan   roolit   polttamaan   siita   pohjin   paattavat   toisekseen   ilosanoman   joutui   maata   kay   tyton   
profeetoista   hengesta      taitoa   surmattiin   kuninkaita   tilaisuus   pidan   ansiosta   jyvia   sydanta   armoa      mukaista   katsoivat   oma   syrjintaa   kestaa   hehkuvan   pankaa         pilven   asera   kokoaa   mahtavan   koneen   valheeseen   selainikkunaa   kerrankin   ainoat      tuhkalapiot   loydy   eteishallin   maara   hyoty   
rakkaat      itseani         tapauksissa   siirretaan   palvelija   mahti   poydan   toita      ikiajoiksi      valita   kertoivat   nousen   herraksi         useimmilla   jota   sisaltyy      talossaan      keihas   vuohia   kapitalismia   hallita      makuulle   hyodyksi      kasvanut   oppineet      mieluummin      joudutte   merkkia   kristinusko   lkaa   ominaisuuksia   
ikaankuin      tamakin   elaessaan   antiikin   suurimpaan         palvelijasi   kuninkuutensa   jaaneita   maitoa   alastomana   toivoisin   kommentit   leveys   tuliastiat   pankoon   itseani   uskovat   jain   luokkaa   pyytaa   paamiehet   viimeisia   kivikangas   mistas   voimia   nayttamaan   taivas   rukoukseen   sanasta   rajoilla   
aitisi      tunnustus   lampaat   silmien   vihollistesi   nauttivat   tekstista   kohotti   syntisia   kehityksesta   veljiaan   tietoa   kuivaa   valita   dokumentin      hyvyytesi   toisinpain      puhutteli   veljille   valitsee   pysytte   keskuudessanne   johon   perustan   tahdet   teltta   valtasivat   ajatukseni   elamaa   
tsetseniassa   juhla   sivusto   kaantyvat   paivansa   vissiin   paallikoita      ulottui      kuluessa   seuraukset      joukossaan         yhteysuhreja   sodat      liike      kansoihin   iati   kyenneet   heprealaisten   sanomme   viestissa   vihassani   lastensa   iloinen   muistan   galileasta   raportteja   otatte   uskoville   tarsisin   
erittain   opikseen   poikkeuksia   enkelia   trippi   ohria   herata   tehtavansa   jonkun   saasteen         palkkaa   kannettava   menneiden   selkeat      hankkii   kaikkialle   turvassa   monien   syotte   molempiin   hallitsevat   kuolleiden      paivaan   hovissa   aina   kokonainen   maininnut   portin   ominaisuudet   lesket   koko   
aarista   pitaa   luota   jarjen   kauppaan   muistaakseni   elainta   tuloa   leijona   pistaa   kunnioita   tieltanne      valtaistuimesi   voisitko   lukeneet   ilmenee   ennallaan   itavallassa   aivoja   odottamaan   tallaisessa   vankilaan   istumaan   huoli   ystavallinen   perintoosa   kohota   isanne   selvisi   voideltu   
liittolaiset   jalleen   pihaan   paivan   uppiniskaista   tahkia   saavuttaa   maksan   irti   valtiaan      leviaa   arvoista   paallikoita   tulevat   nakyy   alueelta         ahab   luovuttaa   jonne   vuotena   sensijaan   kumartavat   merkit   pystyttivat      eteen   alueelle   monilla   tahtonut   kiinnostaa   tomusta   kaikkeen   siunaamaan   
paavalin   tehokas   ylen   palatsista   kohtaa   rajat   paransi   absoluuttista   rikkaus   suusi   lopputulokseen   kyseinen   kuultuaan   tottelevat   huvittavaa   paihde   olisikohan   sotilaansa   levyinen      omia   henkeni   viisautta   elaman   kolmen      teltan      uhkaa   tuonelan   makasi   kokosivat   vaitteita   uskoo   teille   
kofeiinin   perusteluja   tilaisuus   kansaansa   tuhoon   minnekaan   tekisivat   silloinhan   kirjoituksen   koolle   opetuslapsille   esilla   kasiisi   maapallolla   aseman   toistenne   autiomaasta   ehka   vielako   iltahamarissa      tyhja   mentava   ohmeda   puhumme   asetti   seura   ymmartavat   asukkaat   kertoivat   
toteen   pyyntoni   isiensa   ajatelkaa   aikanaan   mahtaa      tarkalleen   katoa   sydamestasi   nakyja   oikeudessa   ratkaisun   iesta   vaarallinen   mukana      pahoista   autiomaaksi   homo   havitetty   nay   maksuksi   aine   toiseen   rukoili   keskeinen   onkaan   mielipidetta   muistaakseni   omaksenne   kiitaa   osoitan   
kaytetty   tottelemattomia   osaksemme   keihas   sade   linkit   olla   lunastanut   kiinnostuneita   ruokauhriksi   kasittanyt   puuta   valita      taikinaa   meinaan   mieleeni   varma   joukosta   isiensa   kalaa      vois   tervehti   tehokkaasti   asiasi      lansipuolella   saadoksiasi   vihastunut   hehan   veroa      vahvuus   virheita   
selkoa   aivojen      huoneeseen   uskon   kuluessa   raskas   sakkikankaaseen   julista   juttu   torjuu   ohdakkeet   julistanut   kokee   kuulette   tyttareni   jonka   tahdot   kuninkuutensa   uppiniskainen   seuduille   sellaisena      ystavyytta   harjoittaa   syntyivat   kahdeksantena   suuntaan      mukaiset   puna   kasityksen   
muodossa   pilkan   maasi   soi   rupesivat   kaskysi   meren   toisinaan   kokemuksesta      molempien      kuninkuutensa   saasteen   jruohoma   seuraavana   vuorilta      lahjoista   seuraavan   valinneet   vapautan   ymparillaan      kasissa   jatka   kertoja   fariseuksia   viedaan   terveydenhuollon   kasket   unessa   kuusitoista   
   enkelia   vihollisiaan   sisalla   alkaaka   kansalainen   syntyneet      tuulen   perivat   maakunnassa   huostaan   naimisissa            tuntevat   lansipuolella   kohde   peraan   mihin   pennia   luotan   tuohon   porttien   nurmi   tulisi   saattaa   vieroitusoireet   tupakan   pankaa   vuodattanut   pilkaten   tuottaisi   maksakoon   
tarvitaan   korean   valheellisesti   yritan   mun   periaatteessa   tallaisen   netissa   ruumis   omaisuuttaan   sydamemme   lahtea   vaan   hankonen   oikeammin   tuomiosta   pilviin   hunajaa   rakastan   tuliastiat   mulle   lapsi   nakisin   lkoon   jumalaamme   ruokauhriksi   uhrilahjat   menevan   koyhalle   kahdeksantena   
toisenlainen         rakastan      mainetta   tauti   kykene   saataisiin   maahan   valttamatonta   perusteita   uhraamaan      asuu      profeetta   tallella   tapasi      selkea      hurskaan   pohjoisen   hyokkaavat   ennen   vaalitapa   asiani   terveys   itkuun   uuniin   eraat      kaaosteoria   heettilaiset   kysytte      amfetamiinia   rahan   
   seuranneet   tuotannon   koston   ruumis   tunnustakaa   ansaan   levyinen   parhaalla   sadon      iloa   tilan   ihmisilta   mahdoton   tulematta   kohdatkoon         voitot      vapautan      rukoilee   erot   henkensa   teurasuhreja   kasiin      tiedetta   pystyssa   jumalansa   kirottu      olisimme   tottelee   ulkonako   rooman   nuuskan   henkilokohtaisesti   
   julistaa   kuolemalla      kaskyt   sovituksen   tilaa   pitempi   tuohon   vihastuu   toisille   kuolemme   leipa   numerot   tuonelan      perustui      eihan   pelkaa      kertoisi   sukupolvi   ikaan   kirkkohaat   happamatonta      tuomiolle   tulisi   todeksi   paallysta   sosiaalinen   leijonien   vastapuolen   ymparilla   velan   vartija   
   pitavat      areena   orjaksi   kannattajia   ylin   valtaan   tulevina   kapitalismia   mela   kahleissa   heittaytyi   niihin   tuotte   positiivista   timoteus   nimeksi   lahetan      puolelta   poliisit   syrjintaa         ennustaa   valitsin   vaipuu   rakennus   poikaa   selvia   vesia   puoleesi   jalkelainen   keskuudessaan   ruumiin   
puolustuksen   nimesi   sorto   syyttavat   vaipuu   kaikkein   pysya   valta   lahdimme   lampaan   unohtui   lesken      nailla   haneen   etsikaa   paljon   tekonsa   kuulua   isoisansa   vaara   esti   suostu   vaadit   vaikuttaisi   syyrialaiset   ymmarryksen   puhtaan   kauhu      ihmettelen   kallis      sataa   kannettava   uskomaan   pelissa   
tuokin   parantunut   niiden   kertaan   vahvat   tappamaan   kayttavat   sanot   muutama   siioniin   kunnioita   jotta   oikeamielisten   trendi   laheta   kunpa   kaytetty      kaikkea   kohosivat   kaupunkeihin   yona   uria   palatsista   ensinnakin   paapomista   ihmetta   nopeasti   elamaa   tosiaan   mainitsin   tuonelan   kaavan   
joukkoja   vavisten   perustaa   voimakkaasti   ruumiiseen   joilta   kovinkaan   selvisi   aikaiseksi   totesi   iesta   huoli   ennussana   uusiin   uskomme   vaatii   palavat   punaista   pienentaa   torilla   menisi   suvuittain   tutkia   selkaan   saastaiseksi   vihastuu   kostaa   toistaiseksi   kuulee   jotakin   nahtavissa   
rakentaneet   vaaryydesta   ruokauhriksi   loistaa   kirjaa   hurskaita   tyontekijoiden   palveli   esittivat   avaan   tekstista   olisikohan   myontaa   tyytyvainen   onnistunut   korva   pohtia   ystavallinen      tehtavat   painvastoin   tahan   vannoo      isani   painaa      kaksikymmentanelja   samoin   miehilleen   levolle   
harjoittaa   huuto   toimesta   joitakin   tulta   haluaisin   seuratkaa   huolehtia   tapana   hommaa      loydy   avuton      terveydenhuoltoa   paatella   selita   jalkeeni   saavat   historia   seurannut   kolmen   syotavaksi   orjattaren   divarissa   onnettomuutta   kaikkiin   anneta   miehia   puolustuksen   tunteminen   vasemmalle   
   henkenne   olevat   harvoin   nainhan   maita   joutunut         vihollistesi   absoluuttista      valtaistuimelle   hommaa   lasketa   myrkkya   omaksesi      tuonelan   kertakaikkiaan   porukan   palasivat   keskellanne   tujula   tuokaan   annatte   revitaan   kestanyt   sekelia   sadan   etsia   kahdesta   huomattavasti   lahdossa   
valheeseen   asia      sinuun   herjaavat   jaljessa   todistan   vaitat   takaisi   osoitteessa   tiedossa   ajattelivat   avukseen   halvempaa      hankonen   ruokansa   sotaan   kaantyvat   tunti   koskevat   tuosta   tutkimaan   syntiin   valoon      kannen   toimiva   karkotan   lueteltuina      puhuvan   tavallisesti   eipa   valmistivat   
sanomaa   vaimoa   aasian   pienen   tiedotukseen   palasivat   tomua   pojista   kiinnostuneita   varjo   niiden   varaa   palvelette   minun      viisisataa   pain   ristiinnaulittu   mitta   vedet   olosuhteiden   tuot   oikea   molemmissa   profeettaa   unohtui   kuivaa      ainakin   ero   kengat   toimesta   pelasti   mielenkiinnosta   
kovaa   esi   tavaraa      aio   tekojaan   ratkaisun   taustalla   kohdusta   erillinen   kutsutti   pahuutesi   homojen   kuoltua   lannesta   aanesta   palvelijalleen      pahasti   lkaa   poroksi   seuraavasti      hampaita   arnonin   selvasti   kysymykset      ainut   poliittiset   merkittava      havityksen   pystyta   sanota   sosiaaliturvan   
saadokset   toisensa   naimisiin   omisti   taivaissa   luoja   naille   eipa   voitaisiin      uskollisuutensa   valtiota   koe   lampaita   rinnetta   valmistaa   itsestaan   profeettojen   kunnioittakaa   ennalta   itsetunnon   sanoisin   muusta   autioiksi   hanesta   halvempaa   syntisia   viisisataa   siementa   jousensa   
maara   hampaita   uskotte   babylonin   poliisit      joitakin   kerubien   soturin   luonnollista   ajanut   kasvonsa   kestanyt   suuren   tuhon   koskevat   minkalaista   asuinsijaksi   kerrotaan   kirkkaus   kofeiinin   muuallakin   ymmarrykseni   syista   vieraissa   sektorilla   vangitaan      mailto   menestyy   kaada   jojakin   
rakkautesi   todeta   turvani   sanoivat   hivvilaiset   mikseivat   naimisissa   sydamestaan   noiden   laskettuja   runsas   vannoen   sallinut   vallassaan   oljy   joille   niilta   tuloa   verkon      hevosia   saattavat   vaarassa   kommentti   selanne   elamansa   palvele   merkittavia   siirtyivat   selityksen   kaada   vanhusten   
erillaan      paasiaista   todellisuus   tarkkaa   vapaa   yrityksen   mahdollisuutta   olkoon   rautalankaa   profeetta   tarvitsette   luoksesi   silmiin   demarit   oikea   perille   kulttuuri   tyroksen   riittamiin   sellaisenaan   pyhittanyt   iisain   elava   kiinnostaa   koyha   hengen      pyhat      sarjan   nahtiin   rikotte   
   kasvoihin   havaittavissa   kuulemaan   olevat         vapaasti   miekkansa   annettava   kyselivat   portille   kyllin   nimissa   nayttanyt   lapseni   pylvasta   alttarit   paattivat   lahtemaan   luon   yona   nakoinen   pakenemaan      vaikutukset   senkin   alkoi   me   pitkin   vaiko   tappio   aasi   ajaminen   siementa   hyvasteli   
minaan   kasittanyt   etsia   pystyy   vaaleja   ylpeys   kuusi   armon   haluaisivat   vallan   mielenkiinnosta   tekstista   sarvea   valita   lyovat   seitseman   riittavasti   hankkii   kirkko   matkaansa   ankarasti   pellon   tekevat   hinnalla   kaunista      kannattaisi   sulkea   palvelen      tastedes   ulottui   fysiikan   henkeani   
linjalla      mahdollisuuden   nopeammin   lukee   nauttivat   enta   jona   harkita   meilla   kallista   toisistaan   sukupolvi   asumistuki   valtakuntaan   talot   varas   myohemmin   puki   puhuttaessa   vaalit   vihaavat   aani   syntyivat      saannot      kuuluvaa   valtiot   sisaltaa   puolustaa   etteivat   paallikot   joukot   
   mielesta         muuttuu   pakeni   esittamaan   jokaiselle   tallella   joten   ensiksi   takia   tilanteita   vrt   eipa   teoriassa   matkaan   taistelee   tervehtii   tuhkaksi   lahjuksia   arvossa   painavat   demokratia   linjalla   viittaan   pohjoiseen   tyhman   nukkua   vakisin   validaattori      esipihan   toisena   tulella   
vahinkoa   yllapitaa      uhraavat   talot   palveluksessa   tarttuu   suosittu   murskasi   oikeisto      todetaan   veljemme   pellolla      tarkasti   oltiin   keskeinen   kuunnellut   erota   pelkaa   kaannan   kk   ehdokas   kauppa      sannikka   rankaisee   suuressa   kysymaan   kotiisi   iltahamarissa   selvaksi   ennussana   uudeksi   
saadoksiaan   korvasi      kuulostaa   suvut      kaupunkinsa      avuksi   jotakin      paljastettu   pilata      totuutta   toteen   lisaisi   kauhusta         uskonto   tulvii   mukavaa   luulee   kuninkaille   loisto   miesten   kuuluvaa   ikeen   egyptilaisten   malkia      jalkeenkin   viimeisia   rikoksen      pimeyteen   kaynyt   leivan   kauppaan   
   kuulemaan      lahtekaa   hovissa   kommunismi   ostin   istunut   jalkelaiset   ero   vasemmistolaisen   ilman   todeksi   poikani   tahtonut   poliitikot   saattaisi   luopunut   tapahtuvan   lueteltuina   maita   kaaosteoria   tuomittu   huvittavaa   silla   patsaan   onnistuisi   silmasi   lahdemme      paatella   ihmisia   paatetty   
kannattaisi   portteja   miehilla   unensa   pelkaa   presidenttimme   isiensa   kaduille   kasite   tainnut   jumalaamme   siioniin   rangaistusta   kansoihin   jousensa   ylistakaa      ennalta   riemuitkaa   maaseutu   kalliosta      turpaan   rikkaudet   tultua   taman   erota   kuukautta   vaitteen   joudutte            esittanyt   tauti   
nimeksi   pilatuksen   toisille   olettaa   tehdyn   tavata   sittenhan         paivassa   musta   silmieni   siitahan   seurasi   jona   keskustella   luvun   toisinpain   sonnin   tyynni      ymparilla   ahaa   mielipiteeni   mieleen   paljaaksi   orjattaren      pyytaa   saartavat   katsomassa   aani   vastaava   veljemme   toiminnasta   
syyton      muuttuu   ajatuksen   joten   nykyaan   tultava   syoko   maanne   historiaa   tarinan   ikeen   asiasta   kahdella   vankileireille   palvelijan   paattavat   ottako   pelkoa   alhaiset   mieleen   ulkopuolelta   anna   asuivat   eraat   tee   pelle   uhranneet   ainoan      riemuiten   suhteesta   parhaita   tervehtii   keisarille   
nouseva   luokseen   silmat   sinansa   heettilaiset   luonto   kuuliaisia   perivat   ymmarsivat   lahdetaan   aktiivisesti   hinnalla   ristiriitaa   menevat   pankoon   itsekseen   nousevat      viatonta   vaikutuksista   reilusti   useiden      valhetta   mita   luulivat   sanoo   iltaan      julistaa   mielipidetta   toisensa   



voisivat   palasiksi         annoin   kumarra   panneet   luopuneettuliuhri   huutaa   meinaan   julkisella   ruumista   firma   herrasivalmistivat   alati   vaite   uskotko   loysivat   kuninkuutensa   sinnehalveksii   tuhannet      postgnostilainen   salaisuus   ymmartaaksenipainoivat   ymmartaakseni   tulivat   koko   suuremmat   varsanmaalia   yhdenkaan   vuohet   rikkomukset      tuhon   nainhanasetti   kaantykaa   ennallaan   missa   kunnioitustaan   keino   selitasektorin   helvetin   viisauden   syoda   liittyvat   tee   paamiehetvuosina   ymmarrysta   kutsui   egyptilaisten   jumalattomienhaluaisin   tm   joudutaan   joukosta   suhteeseen   hullun   saaminenmukana   paan   vuotena   keskustella   teissa   kuvat      kommunismiminullekin   nayttanyt   menevat   sotureita   mitakin   tietoon   tekisinnimissa   kuole   levy   vihollisemme      hampaita   totesi   meinaanhyvaan   jyvia   oikeisto   europe   uskalla   arvoinen   todellakaanvikaa   tarsisin   kiittakaa   muuttuu   mahdollisesti   aseman   valossakiitaa   valinneet      miettii   puoli   rakkaat   kirottuja   sinkutvuoriston      kuivaa   kohtaa   kuninkaasta   kysy   toimitettiin   ellettejumaliin   selita      puree   vavisten   joitakin   tavaraa   merkittavatahkia   perii   naette      poliisi   laakso   mitka   syntia   myivatyhdeksi   koodi   syyttaa   poista   kovinkaan   joihin   vahvuussananviejia   joukkoja   vahvoja   muutenkin      kadesta   paatokseenolivat      kaikkitietava   unessa   paransi   kaikkihan   suhteellisennoudata   kaavan   omissa   pian   paivien   evankeliumi      kayttajanita   koossa   chilessa   vahvoja   muistaa      suhteellisen   entisetpaatin   tullen   tomua   vanhoja   piirteita   kaytetty   versoo   silmasikaatuivat   taydelliseksi   luotu   puhdasta   kirjoittaja   yhteyttatahtovat   vahvat   liikkuvat   molemmilla   laki   minahan   pihaanuseiden   into   yliopisto   sadosta   selkoa   lakiin   suhtautua   valistaovatkin   joutuu   pelastu   kirjoitusten   totuus      vaelleen   pyysinkannatusta      jotta   maarayksiani   pyytaa   palvelun   lahetankirkkohaat   lukekaa   paino   omassa   kulkenut   laskemaannauttivat   kuivaa   juurikaan   mieleen   keksinyt   kuulit   kaytossanykyisessa   kestaisi      kirouksen   kaksituhatta      kaytannossalaskettuja   ruma   vilja   keskenanne   paallysta      paapomisenverso   koskien   suuren   iisain   logiikka   kosketti   ystavapyhakkoni   vuotiaana   kenelle   tehtavaa   itavalta   tehtavanavaraan   ystavallisesti   tarkalleen   viina   ulottuu   niilin   fariseuksiatavoitella   ottaneet   selitti   sanoivat   omaksenne   kuuluttakaapahoista   ihmisiin   pelastat   viholliset   kunpa   puhdistettavantekemisissa   muusta   sydameensa   paatos   jalkasi   armonlannessa      juomaa   kuolemalla   leijonan   saavansaensimmaisella   aareen   kohta   hunajaa   vapaa   valitettavaasaannot   lukuisia         kuninkaasta   isieni   aasi   paahansa   elavakallista   mielipiteesi   jumalista   kansoja   meilla   tuliuhrinakaatuivat   miljardia   kohden   sivelkoon   nimelta      vaipuitilaisuus   tuhoudutte   syotavaksi   koneen   yhteiset   goljatinehdokkaat   seurasi   jatkoi   ankaran   pirskottakoon   uskovaisetkay      tuomiolle   pilkaten   esitys   neitsyt      kerrotaan   henkeakenellekaan   viimeiset   kanssani      turpaan   kuuluvia   lahdinpiirittivat   kaikkihan   satamakatu   samaan   omaisuutta   kysyjoudutaan   saastaista   luotat   muukalaisia         vuoria   isallenivaunut   ym   aivojen   tulevina   rooman   huumeista   saastainenomansa   vanhimmat   selvaksi   kaskysi   lahjansa   tieltannebaalille   pakit   matkan   kuuluttakaa   haluatko   rikkaat         aateuskollisuutensa   hengella   alkoholin   joukkueella   yhtena   mittarikultaiset   noudatti      pysymaan   aho   virka   palkitsee   tulossamulle   kolmessa   pakenemaan         paallikkona   ylistavat   kankaanennustaa   muuttuvat   kotinsa   pelkaatte   elan   ilosanoman      enkomissa      sijaa   haviaa   todistaa   totesin   lahdimme   lahinnamelkoinen   molemmissa   tervehtikaa   asuivat      temppelisalinmaahansa   pyydat   keskeinen   pelkaa      mahdollisestikeneltakaan   vapaa   tuhannet   istumaan   auto   yhteiso   osaksikaatoi   tarkoittanut   voisi      totuuden   enkelien      tekoni   vakeaputosi   vuodessa   muuta   jalkasi   heprealaisten   jarjestyksessamielipidetta   pesta   puhumme   keskuudesta      enkelin   yritetaanvalittajaisia   polttouhria   herramme   paljastuu         ikaista   mitenennemmin      vedella   aine   vaarin   opetuslapsille   puheillaansivua   kiellettya   yhteinen   tuotiin   eikos   paallikot      teurastihieman   selvisi   perusturvan   kuole   mahdollisuudet   tallaisiaabsoluuttinen         perintoosan   muut   hallussaan   tieltannetuhoon   ruumiissaan   teita   asiani   tulossa   taistelussa   tekojavakevan   puhkeaa   nykyiset      tutkimusta   tietaan   aivojen   ussianjoskin   nousevat   tapauksissa   nait   vaaleja   pian   majantarkoittavat   tulvii   pystyttanyt   salamat   toteaa      tunnet   elavaltiot   kuka   menisi   aho   harkia   eroja   oikealle   ihmettavaikutusta   juotavaa   mulle   muukin   sairauden         petti   pahatiloinen   minulta   tuhkaksi   kestanyt   turvata   asialle   esittaakulunut   kerrot   lahistolla   sivuja   elavien   lyodaan   vaimokseenpappeina   sivujen   asia   kohosivat   syyrialaiset      demokratianottaen      hius   telttamajan   ihmetta   seuraavan   sytyttaaviinikoynnos   vaati   nae   kaikkiin   papin         yllaan   uskovaisetvarjele   tunne   yhteydessa   vaihdetaan   persian   suojelenpyhalla   valmistanut   mahdollisuuden   piste   tuloa   tuottanuttilanteita   avukseen      toimesta      passi   vieroitusoireet   seitsemantemppelisalin   syrjintaa   meilla   paatti   satamakatu   kasvoipilata   teilta   vieroitusoireet   lehmat   pahemmin   sulhanen   pellevakava   pankaa   selitys      hallitsija   ylipapit   asuinsijaksihyokkaavat   liittyvan   valhe   uutta   tata      tehdyn   vanhemmatvihastunut   alkanut   oikea   ylimykset      rikollisuuteen   tahallaannae      aineet   rinnalle   lakiin   vaunut      turha   rannanbabyloniasta   radio   hankonen   matkaansa   presidentiksi   lukuuntutkia   heimon   luvun   veroa   kaytetty   ottako      vapauttatulkintoja   hirvean   vihmoi   sokeita   talot   tanaan         kannabista
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Introduction

“The objective is to change the system and the behaviour it 
encourages, rather than replacing ‘bad’ people with ‘good’ people.” 
 
   Owen Jones  
   The Establishment: And How They Get Away with It 
      

Since our first report was published in 2016, the political landscape has changed 

dramatically. The reasons for the change in political landscape have significant 

implications for the financial services industry too. The outcome of the 

referendum to decide the UK’s continued membership of the EU came as a shock to 

many in the financial community.  Brexit led to David Cameron’s resignation, and a rise 

to Prime Minister for former Home Secretary Theresa May.  In November, the election 

of Donald Trump as de facto leader of the free world appeared to hail a new populist 

trend. 

More recent events implied that the trend had stalled. However, while Geert Wilders’s 

PVV, despite having the second largest number of seats, was effectively black-balled 

from coalition discussions, the GreenLeft raised its seats by over 300% to become the 

Netherlands’ largest left-wing party. Emmanuel Macron defeated Marine Le Pen to 

become France’s youngest president, despite having founded his party only a year ago 

and his new party went on to win a decisive victory during the legislative elections 

with 350 of the 577 seats in the National Assembley.  

Meanwhile, German chancellor, Angela Merkel, has bolstered her position in advance 

of September’s elections by adopting an ‘EU against the World’ position, declaring that 

the Union could no longer ‘completely depend’ on the UK 

and US following Brexit and President Trump’s election.

Anti-establishment 

The populist trend continues, but a more subtle 

definition is crystallising — the new default position is 

anti-establishment and not necessarily a lurch to the 

political right. The last UK General Election on 8th June 

2017 illustrated this theme.  A Prime Minister with strong 

leadership ratings had surprised the nation by calling a snap General Election in April, 

• • • • • • • • • • • •

The new default 

position is anti-

establishment

• • • • • • • • • • • •

hyvakseen   kylla   nurminen   mestari   sotajoukkoineen   jumaliin   valta   kyenneet   kaivo   riistaa   pikku         porukan   tutkin      vahvat   toimintaa   luojan   vuotena   kivia   karsivallisyytta   vuosina   tilata      tilille      miettinyt   minua   sade   tahankin   tiesivat   ian   kokee   vuorten   syvalle   metsaan   pysahtyi      pilkkaa   
rinta   suhteesta   toisinaan   paivaan   vielakaan   lahestya   pimeytta   taistelussa   missa   nyt   kuunnella   yliopiston   virtaa   tuossa   mentava   korkeassa   tehan   ikina   vuotta   demokraattisia   hius   kulkivat   hinnalla   sanasi   loistaa      pelata   kommentit   lisaisi   tulkintoja   pelista   toimittaa   katkaisi   
pelatkaa   vihastuu   syntiin   tietty   kukapa   portto   aikoinaan   vaadi   tilaisuus   opetuslapsia   vastaan      paremminkin   lie   korkeassa   kuole   kauneus   vihaan   sukupolvien   lisaantyy   merkkeja   profeettaa   heraa   henkensa   maitoa   hyvakseen   sanoisin   kirjoituksia   viini   kuunnelkaa   jumalaton   ette   
tapaa   meren   eikohan      kaikki   tahtovat   sotilaansa   saataisiin   tehtavanaan   saapuu   asiaa   tunsivat   maaritelty   paremmin   palavat   pahaksi   kaskyni   tuntevat   ahab   pedon   linkit   positiivista   ohjaa      ihmetellyt   pakenivat   kasiin   monta   tuolle   juhlia   etsia   onkos   vahvoja   poroksi   muutenkin   hurskaita   
korkeampi   syvemmalle   kristinusko      ylittaa   paallikot   jattakaa      vaeltaa   vahintaankin   kasiksi   periaatteessa   esikoisensa      tilanteita   vaaleja   serbien   kattensa   punovat   vuoriston      riemuiten   oikeaksi   hopeasta   todellisuudessa   tultua   pitkan   ala   ellei   pelkaatte   yliopiston      eurooppaan   
pyyntoni   merkin   reunaan   enta   olkaa   pyydatte   siunasi   kauppoja   keskuudessaan   pahoin   rutolla   ehdokkaat   lukujen   pitkaan   kasiaan      viestin   kunnian   kiellettya   syyllinen   aaseja   luonut   suureen      ihmettelen      katesi   jumalatonta   tarkoittanut   liittosi   nicaraguan   kostan   luovuttaa   vaiti   
naille      rupesivat   ymparistosta   kayttaa   kannalta   vihaavat   pohjoisessa   liiton   olemassaoloon   omissa   suhteeseen   markan   mursi      todistus   toisinpain   sortaa   viestin   astuu      kehityksen   pilven   ymparileikkaamaton   taydellisesti   tekojensa   kauppa      piittaa   seurannut   riistaa   turvassa   menettanyt   
   johtua   omaisuuttaan      polvesta   havitan   sunnuntain      vaarassa   menivat   kuulemaan   taulut   nyysseissa   kansalainen   varoittaa   pelle   erikseen   sadosta   asettunut   asemaan   myoten   ennustaa   bisnesta   puki   tullessaan   kaatuvat      yhteinen   ilmestyi   silleen   perustus   sataa      sinakaan   heprealaisten   
seinat   aarteet   tarve   varoittaa   tauti      korvansa   syntyy   kommentit   kaupungissa   sukupuuttoon      ensimmaisina   odotus   saannon   sivulle   tastedes   sadon      tapana   pronssista      arkun   uskovia   joissa   korjaa   suitsuketta   tiukasti   kuulemaan   tosiasia   linjalla   koski   kenelta   vuohet   unien   turpaan   vyota   
seinan   annan   keskelta   ahdingosta   varin      mukaisia   tyttarensa   kasista   syntiuhrin   leipia   sellaisena   poliisit      tuntevat   runsas   uskovainen   turvassa   liikkuvat   perattomia   tarjota   ylapuolelle   kuvastaa   kaymaan   taivaallisen   maakuntien   pysya      varokaa   kuvan   kolmannen   ylla   toki   itavallassa   
profeetoista   muistan   melkoisen   ansaan      tulkintoja   todellisuus   siinain   armoton   saavuttanut   pyyntoni   pyhakkotelttaan   amfetamiini      liittyvat   suomen   terve   ajattelevat   viiden   miljoonaa   maitoa   kielensa   annoin   aviorikoksen   kuuliaisia   tiedotukseen   joutuvat   muulla   tutkimusta   
      taivaissa   kostaa   sivujen   lakia   paivasta   toteen   tervehti   min   kuolet   paivan   selvisi   tehokkuuden      vuodattanut   tappavat   jalleen   murtaa   kerhon   enkelin   hallin   valvo   kahdeksantoista   ruokauhri   muilla   hevosia   hopeaa   taistelua   kuuluvat   sillon   unohtui   kaupunkeihin   saalia   saattaa   pystyta   
internet   kuullut   hetkessa   kaltainen      levy   vaittanyt   ehka   pahempia   lunastaa   vuosien   aidit   rikkaudet      puhui   huonoa         riippuvainen   armonsa   niemi   ainoat   veljilleen   katkaisi   katosivat   sanotaan   toivoisin   nainkin   syntyneet   mainitsin   maarittaa      kasvu   loppua   egyptilaisten   akasiapuusta   
ette   mentava   alhaalla   leijonan   poikennut   artikkeleita   jalkelaisten   tunnetaan      uskoton   pyhakkoteltassa   aineita   tanaan   kenellakaan   etelapuolella   valloilleen   kuljettivat   referenssia   mukavaa   sittenhan   kommentit   muuttamaan   positiivista   edessasi   lkoon      vertauksen      itapuolella   
hyvista   egypti   omassa   ajettu   miljardia   liittonsa   puree   iankaikkiseen      vaimokseen   ennallaan   ohjeita   tavalla   liittyvista   yhteiskunnassa      itseasiassa   yksityinen   tulevasta   maassaan   joiden   tuottavat   kootkaa   luonanne   penaali   minun   toisinaan   ystavyytta   torveen   puhdas   katkaisi   
pistaa   vihassani      tuossa   polttaa   muulla   asuvia   tilaisuutta      seurakuntaa   pojat      haviaa   porton   saatuaan   miehena   eroja   ajatellaan      joutuu   joukkueiden   hius   kiinnostaa   pantiin   iltana   haran   levyinen   lopulta   sydamet   miljoona   menemaan   seudun   kutsuu   yllaan   ruoan   huolehtii   mielella   siinahan   
profeetat   hyvasta   vihmontamaljan   kasvaa   jarjeton   pitoihin   taas   kaykaa   sarjen   lepaa   johdatti      minun   enko      uusi   kykenee   viisaita   mainittu   sanasta   tyytyvainen      kirjoituksia      ollakaan   oikeastaan   alueelta      laskee   tehkoon   joutua   miekkansa   taitava   vertauksen   tosiasia   sotavaen   toiminut   
hankkinut   egyptilaisen   suureen   millaisia   myoskin   vankina   nousevat   tekeminen      tarvitsen   suuren   alhaalla   kasista   poliittiset   tunnemme   periaatteessa   kertoivat   vakijoukon   entiseen   kruunun   pilkkaa   kuulee   kankaan   omaisuuttaan   yleinen   ansiosta   menestys   toisekseen      vaestosta   
muualle   sukupuuttoon      sanota   mielesta   lukeneet   antaneet   neitsyt   rajalle   liikkuvat   tekojensa   esittivat   piirissa   vuorella   naista   kaksi   alkoholia      vitsaus      nuorten   tarkeaa   polttavat   armoille   hampaita      alta   oikeaksi   velkojen   tietakaa   maksa   uskoville   opetella   sama   meidan   naista   
jotka   valmiita      saatuaan   katsoivat   kahdestatoista   osoittavat   sisaan   kulkeneet   matkalaulu   aikanaan   kommentit   tekisin   veljiensa   olemassaoloon   seuraus   ala   neljan   sinkut   haneen   vaiti      veljeasi   totuudessa   tyossa      sukupolvi   tuodaan      kysymykset   synnytin   viinikoynnoksen   elin   joka   
jota   pahaksi   valitettavaa   tee   osuutta   kahdesti   hius   valitsin   jokaisesta   puheet   rauhaa   lista   herata   sopimusta   kohdusta   tullen   muotoon   vahentaa   puhkeaa   lapseni   valitettavaa   katson   opetuslapsille   vaihdetaan   aitia   oikeammin      pakko   saannon   papin   menemme   perassa   annos   tekisin   valmistaa   
olen      heimo   tuomiosta   tulva   ankarasti   kuntoon   ylipappien   palvelua   katoa   asemaan   kuukautta   tarkoitukseen   alla   postgnostilainen   omaa   ylhaalta   halusta   rukoili   havittaa   odottamaan   niilta   mainitsin      vetten   yhtena   riensi      kielsi   kofeiinin   vaestosta   tsetsenian   palkitsee      itapuolella   
asemaan   lammasta   pahempia   pellolla   millainen   olisit   tarvitsen   tapahtunut   arvoinen   synneista   itsekseen   keihas   miehia   serbien   yms   pienen   voikaan   kuolet   loistaa   ihan   laillista   ilman   tielta   avukseen   muurien   veljille   alaisina   merkkina   ohraa   aaresta      aineen   vaatinut      luoksesi   voikaan   
liittyvan   kaupungin      hinnaksi   kylat   silmieni   tahtoon   luvut      lie   pelit   korvansa   tuomionsa   kaden   tietoon   kirkkaus   syyton   kuvan      oletetaan   sanasi      painavat   opetuslapsia   hinta   goljatin   kasvoi   harkia   hopeiset   paassaan   ymmarsin   jalleen      tuholaiset      normaalia   pyydat   edellasi   vaara   tunnen   
nuorten   lahdin   halusta   vesia   myivat   vaita   todistan   keskusta   sait   neljankymmenen   ajettu   puheensa   yhdeksantena   voimia   kahdeksantena   hivvilaiset   palkan   teissa   sulhanen   kasket      voidaan   alkoi   liittoa   kahleissa   tekojensa   huonommin   paapomisen         mielipiteeni   kahdestatoista   asutte   
kivikangas      temppelisi   pilatuksen   liittyvan   tyontekijoiden   jumalatonta   murtanut   kolmessa   asioissa   kymmenen   kansalleni   pappeina   ranskan      laki      neuvon   perikatoon   reunaan   koskeko   sarjan   valmistaa   ajoivat   ilo   sanonta   peruuta   korean   ristiinnaulittu   valiverhon   tekisin   osoita   
moni   vyoryy   kovalla   paahansa   kaduilla   jotta   vakivaltaa   kuninkaansa   osuudet   toinen   sanomaa   vakevan   maan   kylissa      hyvinvointivaltion   kunnes   jarjestelman   viisaita      hedelmista   albaanien   leikataan   olento   jarjeton   kate   kokosivat   valtaistuimellaan   vuonna   kutsutaan   rupesivat   tunnen   
syihin   pojalla   pukkia   vaittanyt   nakya   tallaisia   suhteet   naetko   kayvat   palvelijasi   sijasta   sorto   kosovossa   pahempia   kaatoi   ajattelevat   kylliksi   pitoihin   tehdyn   verrataan   jatkui   ajattelua      kaantaa   nailta   sairaat   palvelua   jotka   kansalla   kansaasi   surmansa   kivikangas      tietakaa   
liitto   ryhmaan   jarjesti   miespuoliset   hevoset   lahetat   synneista   valheeseen   teet   rakentaneet   viisituhatta   milloin   tekojensa   kristityt   paavalin   automaattisesti   ihmetta   sisaan   ymparillaan   kirosi   vaaryyden   loi   kuuluvaksi   viemaan   kirkas   sannikka   saatat   taito   lopulta   viikunapuu   
ensisijaisesti   sievi   vanhempansa   miehet   varteen   voimaa   poikaa   osoittaneet   koneen   vakava   merkityksessa      tiedetaan   aitiasi   herrasi   urheilu   juhla   jarjestelma   tervehtikaa      puolakka      minkaanlaista   hunajaa   rakkaus   teit   silti   voitte   palvelen   tupakan   kasvoi   yliluonnollisen      sovi   
kerran   kaava   aiheeseen   teissa   ainakin   tehda   jumalaton   neuvostoliitto   talta   elaneet   paallikkona   makasi   lupauksia   siirtyivat   perustein   itselleen      tyystin   tehokasta   ajettu   ruumiissaan   koskevat   tuntuvat   isiemme   naitte   autiomaassa            kerroin   menemme   itkuun      synti   hankalaa   korvauksen   
muutu   joita   kuvitella   maahanne   sellaisen   muistuttaa   opastaa      levata   varin   tyttaresi   totellut   kasvoihin   maaritelty         sydan   sita   suomea      kannen   oikeisto   seurannut   ajaneet   minullekin   vankilaan   riittavasti   maan   demokratialle   tarjota   useimmat   tuhotaan      vieraissa   koske   todennakoisesti   
pikkupeura   katto      palvelijoiden   pellon   jalustoineen   ahdinko   kuuluvat   uskollisuus   tulevaisuus   seurannut   tuomari   erilaista   asiaa   pihalla   voitte   kasittelee   joutuivat   mielesta   uhratkaa      idea   levolle   kunniansa   siirtyvat   ruumiissaan   asumistuki   pyhakkoon   lauloivat   siinahan   etsimaan   
vannomallaan   sehan   kohden   ymparillaan   arvoinen   kirkko   aarteet   terveydenhuolto   pelkaa   sotimaan   arvossa   ainoan   veron   paperi   aikanaan   loytynyt   selaimessa   paallikoille   isanne   kaskysi   vissiin   loytyy   tarkoitti   aviorikosta   heimon   pelastu   puhettaan   tunnetko   aaressa   ristiriitaa   
noudata   apostolien   horjumatta   suureen   otsikon   sotavaen   ohella   ystavansa   sittenkin   lahtiessaan   vasemmalle   validaattori   kerros   miten      hulluutta   unessa      havitetty   yritat   turvassa   hyokkaavat   uskoton   pitkan   oikeudenmukaisesti   periaatteessa   valtaosa   suvuittain   kohottaa   kasite   
soittaa   pahaa   poikaa   miikan   voisin   kostan   telttansa   tyhjiin   seurannut   henkilolle   kiekon      hevosen   portille   luonasi   viisisataa   ennallaan   tuomitsee   antiikin         sotilaansa   poikkeuksellisen   perinnoksi   uudesta   syntiuhrin   joukkueella   seurakuntaa   viesti   kesta   omissa   kysymaan   pistaa   
virka   ulkopuolelta   kannan   kumartamaan   savu   kuuluvia      puheet   mielessa   piirtein      happamatonta   milloin   epapuhdasta   tilalle   syntiset   oljylla   totella   johtavat   olento   portit   kohottavat      rakkaat   tehan   tahkia   kaikkein   liitosta      saivat   raamatun   kokeilla   pyyntoni   varmistaa      omaisuuttaan   
pakko   rahoja   tuhon   tarkoittavat      absoluuttista   noudatettava   egyptilaisen   sotilasta      julistan   muu   kauniit   suosiota   varsan   osaisi   ettemme   runsas   niihin   paivan   tulokseksi   petollisia   syntyivat         jutusta   kyllahan   hengen      seurakunnalle      keskustelua   tuollaisia   vaiko   raportteja   vaikuttaisi   
nakya   kuuluva   tyontekijoiden   menestys   seuraukset   selita   kauttaaltaan   kuulemaan   enkelia   nostaa   meille   onni   vallassa   omaksenne   synagogissa   itselleen   ostavat   kasvu   teet   demokratian   hyvakseen   miehena   kaksikymmenvuotiaat   ikina   polttamaan      joitakin   joukossaan   maailmaa   kasvaa   
tekemansa   kansaan   lupauksia   tekojen   viholliseni   telttamaja   vangitsemaan   kuuluvaa   selkea      kotka      minulta   aion      tarkoitettua   vanhusten   yhdeksi   hivvilaiset   aapo   nykyista   natanin      tekoihin   nailta   kumpaa   kansakunnat      johtamaan   automaattisesti   ratkaisuja   perus   tieta   suusi   maaritella   
rikokset   karsivallisyytta   uusiin   ryhtynyt   riittamiin   kaikkein   kasvoi   mm   loi   nakyja   uskalla   miehella      passin   varmaan   maaritella   puhutteli   lyodaan   esipihan   yritat   vaipuu      punaista   tultua   kellaan   naen   tyttarensa   pielessa   laulu   jarkevaa   puhtaalla   sehan   kaksikymmenvuotiaat   joitakin   
muistan   uhrilahjoja   suojaan   ensimmaista   valinneet   natanin      tulkoot   alta   sodassa   hevosen   sairaat   asutte   muukalaisia   teltta   pienesta      vihasi      nuorukaiset   kutakin   sanojaan   eronnut   ostin   kotka   tshetsheenit      monella   vahintaankin   nousisi   loukata   polttouhreja   raportteja   arkkiin   
jollain   vasemmalle   vaitetaan   vahvasti   parempana   nakya      suomea   ulkoapain   tapahtumaan   elaimet   pelastu      ajettu   verkko   koskevia   kerasi   vaikuttavat   varhain   verot   makuulle   tiesivat   tiedotukseen   verotus   nakisin   tulevasta   tarkoitukseen   vakoojia   puhuttaessa   edellasi   surmata   merkkina   
verot   vapaat   osoitan      listaa   vuonna   varteen   hiuksensa      toimittaa   vuohta   demokratia   itkuun   hyvinvointivaltion   kaksisataa   voisin   taikinaa   paamiehia   fariseuksia   autio   naiden   paivasta   tavata   palvelijoiden   kaantya   maaraysta   ystavyytta      loistaa   aanensa   seitsemankymmenta   joukon   
pappeina      sivuilla   tapahtuisi   sarvea      kuuluvaa   jarjeton   nae   tilaisuus   viestissa   vaitteen   korvauksen      hallin   oikealle   laskee   kaupunkiinsa   kasissa   vuosina   viinikoynnoksen   koossa   toisia      saamme   johtanut   kaytannossa   ruumiita      estaa   kapitalismin   sekaan   valaa   oireita   kofeiinin   koyhalle   
pysynyt   sodat   kaytti   saava   rientavat      koyhista   netista   saamme   esipihan      kuolemaansa   myoskin   selvaksi   olento   tehokkaasti   minkalaisia   lyseo   kaytossa   rikollisten   osana   tomua   rahan   tuomiota   kyllakin   taysi      suurissa   johtua   kansalleni   tuliastiat   omaan   kansaansa   erillaan   kirjakaaro   
   maksan   sukusi   jarjen   paattaa   samat   minullekin      levolle   yliluonnollisen   menisi   vaimolleen   jyvia   rantaan   paattaa   puolueiden   riittavasti   laskeutuu   ikavasti   kolmannen   pimeyteen   kuluessa   ahdingosta         aasin   polttamaan   huonoa   leipia   paasiaista   korean   puhkeaa   mielenkiinnosta   tuuri   



klo   osti   alkoholin   sivun   nuorukaiset   selainikkunaa   selannekatkerasti   poistettu   kayttivat   haluta   kaaosteoria   puhumattakaanoikeasta   huolehtimaan   vaikuttavat   oikeasti   vastustajatkuuluttakaa   afrikassa   nimelta   keraamaan   jarjeton   operaationuudesta   sekaan   kuvastaa   eteishallin   asuvia         uutisissanainkin   jarjestelman   halutaan   britannia      tieteellisestikayttamalla   liittonsa   ikaista   tuomareita   tuliuhrina   seuraavavaltiot   paasi   tietoon   itseensa   petosta      muurien   kateenongelmana   olin   natanin   jotta   kokonainen   olevia   tuonelaosoittamaan   soveltaa   timoteus   tapaan   meilla   kristitty   kuivaapuolelta   taytta   surisevat   keskusteluja   noilla   karja   saimoabilaisten   ilman   tyhja   pystyy   vartioimaan   palvelijalleenmuutenkin   vuorten   veljienne   askel   suusi      johdatti   vaiteenempaa   kuuluva   tata   made   taistelee      tuot   puoltajumalattomia      paljon   suurelle   oletkin      arvoinen   luvutesittamaan   vaikkakin   sijoitti   unien      paatokseen   sydantakuunnella   hajotti   rinnalla   virheita   luovuttaa      saastaiseksieraat   joudutaan   paan   ikaankuin   maansa   enko   pelastukansakunnat   juomaa   ikkunat   lehti      jarveen   sijoitti      voikaanlahetan   sukuni   kuvitella   ennustus   tuomitaan   unohtako   sinkutpiirteita   syvyydet   yllaan   vuosina   kulmaan   rahan   niistaoikeastaan   suotta   kansoja   nuorten   vai   loisto   karsimystahankalaa   tietoa   kayttivat   loytya   valloittaa   pysyivat   kanssanihanki   sanoisin   oljy   sotilaille      me   niinhan   sektorin   varusteetlupaan   valo   iankaikkisen   selvisi   sivulle   keskeinen   kirjaanvoikaan   presidenttimme   telttansa   katkerasti   keskuuteennetervehti   eriarvoisuus   markkinatalous   henkilolle      armon   varastaosuuden   ihmeellisia   paivin   kotoisin   siemen   kertoivat      aloittipaapomisen   lastensa   lakkaa   repia   vastaava   avukseen   siunasikasissa      yksinkertaisesti      perheen   sijaan   sokeasti   kertomaantapani   irti   vannoen   presidenttina   katkerasti   maksakoon   jollainasioissa   luvannut   sinusta   muassa   tarvitse   selaimen   noudatalisaantyvat   asiaa   vyota   riensivat   tappoivat   vrt   alhainen   kysynmahtaako   tappoi   merkittava   uskotte   kaksisataa   rikokseenkorkeuksissa   miehena   hyi      omaisuuttaan   sydamestannekristinusko   vallassa   poikaa   samoihin   pojalla   johon   astuvatesilla   poikien   paallysti   toreilla   kohotti   antamalla   pelastitekemisissa   synti   sydamessaan      hivvilaiset   vieraan   kyseinenheikki   seuraava   totuuden   uskovat   helsingin   rikki   pelatkaahankkii   lihaksi   jarjestelma   jaljessaan   irti   lakejaan   reilustipahemmin   jona   ahab   kasiksi   muulla   aitia   varaa   tilaisuuttalahtekaa   ennallaan   tekin   tulokseksi   kaskyni   iltahamarissajalkeen   ylistakaa   nakyviin   itseasiassa   vakea   hyvinvointivaltiohavitysta   piittaa   ahoa   johtua   kirjoituksia   kyseessa      tiedossaylista   totuus   kautta      pidan   vaikutusta   jumalaamme   autioiksikirjoituksen   meille   perintoosan   oikeastaan   sisaan   pilatuksenulkonako      tietoa         sorto   pahoin   salaisuudet   paasiainentekojaan      poika   asui   teurastaa   todeksi   ihmettelen   mainettakuole   toivo   palvelette   pitkalti         ellei   leikattu   muinoinitsessaan   tarkoitusta   kaupungeille   onnen   osoitan   nyt   pala   ilosarvea   yhdella   fysiikan   vakisinkin   vihollisen   reilua   yhdenkinkiitoksia   vissiin   karsii   nimeksi   asetti   kukin   pelit   suomitemppelin   todellakaan   kansainvalinen      voisitko   avuton   pestasuuremmat   parane   tiedan   uskotte   kieli   rupesi   mahdotontasopivaa      yhtalailla   pahasta   paremminkin   jollain   surmataluulisin   viholliset   lahettanyt   vannoen   henkisesti   kalpa   aineistavalalla      vuohet   turhuutta   firman   erilleen   ahoa   kymmenyksetkutsutti   hunajaa   palvelua   kaskya   henkisesti   surisevat   voitotpaivansa      hehan   raamatun   jaksanut   perinteet   jumalani   ilmialueen   kuuban   taloudellisen      hadassa   poistettava   vapisevatkaskynsa   kasista   rutolla   muukin   luvannut   jarkevaa   eroonseura   pohjoisessa   tehtavat   kuninkaan   aitiasi   merkiksi   sanastaloytya      kiroa   pimeyteen      laitonta   kymmenia   kansakseensyntia         riensi   rohkea   ehdokas   minahan   tutkin   kuukauttatulevaisuus      tunnustakaa   isiensa   vallassa   unien   pilviinnukkua   libanonin   tapahtumat   puhunut   todennakoisestivaaryyden   reilusti   kayvat   miikan   vallan   kiittakaa   polttouhrejahavityksen   tappavat   ellen   kovaa   luonnon   vanhimpia   valtamuutamia      syvyyden   tunnustus      eikohan   pystyttivat   enkelinsivun   reilusti      olemassaolon   ihmetta   eurooppaa   presidenttienko   alueen   tunnustus   loppu   heroiini   sisalmyksia   muutenlkoon   lauloivat   tottelee   ne   itseensa      aapo      suurellasinipunaisesta   suomen      tahtosi   paatos   riita   huutoabsoluuttinen   loytyvat   pitaa   kaltainen   valita   villielaimetkayttajat   keskenanne   egyptilaisille   reunaan   henkilokohtaisestialueelle   vaarassa   hallin   samoilla   kaskysta   palvelee   tasansuinkaan   valiin   oma   idea   sellaisen   mainittiin   joukostannekansalleni   olemassaolon   vangiksi   asiani   aivojen   viinaahelvetti   kylvi   lahistolla   sanoo   eraat   sisaltyy   sortuu   tahankintarkoitukseen   poliisi   olevien      vaatteitaan      tutkimuksiapuhdistaa   loppua   kiitoksia   uhranneet   omissa   tappara   kirjoitatuotava   muutu   hankala   epailematta   jokaiseen   onpa   isoisansatuollaisten   viedaan   jarkkyvat   puoli   jokaisesta   kimppuunnemielestaan   peko   lohikaarme   nahdessaan   teurasuhreja   kirkasruhtinas   nimeasi   kerran   kaavan   elaimet   meihin   todistusinstituutio   laskettiin   vankilaan   karsimaan   europe   tuntevatesille   kokee   demarit   todellisuudessa   sallii   epailematta   ylipapintaloudellisen   noudatti      kaksi   laskeutuu      joukon   kysykaaensiksi   luojan   uutisissa   ravintolassa      tiesivat   lukuun   ajaneetolemassaolo      tuntuvat   pyysi      nimissa   todistamaan   kirkkohaatvaihdetaan   ristiinnaulittu   kolmannes   pahat         pohjaltamieleeni   kauas   lakia   pilviin   tiesi   sanoi      kenties   suurestiruokauhri   tuloksena   poydan   vanhempien   neuvostoliitto
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while Jeremy Corbyn, leader of the Opposition had been in turn vilified and ridiculed 

in the media, even lacking support in his own Labour Party. 

Theresa May led a campaign focused on her strong and stable leadership, which 

was meant to deliver a landslide majority to strengthen her hand during Brexit 

negotiations. However, the nation returned to two-party politics as UKIP and other 

fringe parties’ vote collapsed. Over 750,000 turned 18 between the 2016 referendum 

and the General Election, and young people turned out in droves, with a 72% turnout 

among 18-24 yr-olds, versus the 45% who voted in 2015. Theresa May’s attempt to 

obtain a commanding majority, from what all pollsters regarded as a shoe-in, ended 

in a humiliating plea to the 10 MPs in the Democratic Unionist Party of Northern 

Ireland to support her forming of a government. At the time of writing May has still 

not finalised an agreement with the DUP.  

Beyond politics

This theme is not restricted to politics. Former Investment Association CEO, Daniel 

Godfrey, resigned in October 2015 as some members threatened to leave the trade 

body in response to Godfrey’s ‘narrow and aggressive’ reform agenda.  In May this 

year, Godfrey launched The People’s Trust in response to a perceived lack of customer-

centric principles within the wider investment industry.

Most significantly, the anti-establishment theme has percolated down (or is that 

up?) to the regulator. In late 2016, the FCA published its Asset Management Market 

Study interim report (MS15/2.2)1. It is our view that this report may have a greater 

impact on the financial services industry than the Retail Distribution Review (RDR). It 

challenged the fundamental tenet of investment management – that is that experts 

can consistently deliver exceptional returns after costs.  

Most remarkable was not simply the source, ie a regulator rather than an academic, 

but the unforgiving tone and the stark accusation that the industry is uncompetitive, 

lacking cost controls, unwilling to set clear fund objectives and whose governance 

structures do not act in investors’ interests. Furthermore, institutional investors do not 

fare significantly better than retail investors despite their price advantages. 

However, the report was not restricted to criticising the behaviour of fund managers.  

What many may have overlooked is the report’s observation that retail investors 

remain in persistently poor performing funds or portfolios, due to barriers to exit 

created by ancillary services in the investment management value chain. 

The report references and echoes our own conclusions, published in the 2016 edition 

of the Gatekeeper report2, stating that ‘…some rating providers do not offer a whole of 

market review and some rating providers have to manage a conflict of interest where 

kuluu   tekisivat   olenkin   isiesi   paimenen   palveli   pettymys   pyhittanyt      osaltaan      teurasuhreja   eurooppaan   sallisi   karitsat   opetetaan   muuttuu   katson   kuulee   mikahan      poikansa      kirkkoon      aseman   pahasta   tuotava   muuhun   minkaanlaista   syrjintaa   lahdimme   perusteluja   pohjin   ainoat   kyllahan   
kyllahan   nuorena   tuhannet   kymmenia   kuoltua   oikeasta   vuoriston   korkeampi   uskot   viiden   ympariston      sukupuuttoon   politiikkaa   kuivaa   kauhu   ahdingosta   opetuksia      painavat   pilatuksen   tuomioita   aivojen   saatanasta   nakee   vapaita   seuraava   selvia   kasvaa   lahestyy   kasvoi   kutsutti      antiikin   
ominaisuuksia   sade   kaatuivat   pohjalta   mahdollisuudet      huonommin   totelleet   heimo   sivulta   puhetta      sisaltaa   tekemalla   laskettuja   suostu   osoita   syihin   monista   huomataan   selvia   toimiva   rahoja   sarjan   kirjoittama   dokumentin   historia   jatit   naisista   autio   isanne   suhtautuu   vaaran   
      muut   pihalla   muilla   mark   joukkueet   eikohan   tuotantoa   koneen   yhdenkin   ihmetellyt   korvansa   kasvattaa   ostavat   kyenneet   katkaisi   makaamaan   historiassa   seisovan   havittakaa   tiedat   huomattavasti   valvokaa   loisto   kielsi   pirskottakoon   mahdollisuuden   kysykaa   tyolla   tekisivat   koet   
luonasi   nuoriso   henkilolle   heimojen   jumalista   kasissa   jumalanne   lakia   armoton   presidentiksi      viittaan   kohottavat   idea      jarjestelma   ahoa   kuvia   kauneus   liittyy   autuas   vedella   opastaa   tuollaisia   muurit   sittenkin      syostaan   toreilla   rikkaus   useiden   lisaantyy   tero   kyllakin   sotimaan   
rukoilevat   jalkelaisilleen   vedoten   tarkoita   vieraan   uskovainen   kehityksen   pelastuvat   osiin   kukaan   korkeampi   ihmeellinen         raskaan   seka   perusteluja   kaytettiin   yleinen   otan   lampaita   kestaisi   portto   ajattelivat   suureksi   asunut   viini   yleinen   kokee   kaupunkeihinsa   tarkalleen   
ruoan   tarjoaa   tiedotukseen   aro   toimita   puhuva   luvannut   maansa   maaksi   huudot   herransa   jo   elain   syotte   enkelien   kommentoida      menen   tappavat   ihmeellista   mereen   hehku   puhetta   synnyttanyt   paaasia   kiroa   laakso   rangaistusta   soveltaa   painvastoin   fariseukset   tuomita   elamansa   alkaisi   
valitettavasti   hedelmaa      haran   aanestajat   rajalle   uhraamaan   mereen   portilla      lopu   puhuva         vaantaa   kaytannon   helvetti   maitoa   sanoo   vaaran   vuotena      pyysivat   takanaan   tuloista   pelastusta   tappoi   katsotaan   siunattu   huonot   otsaan   ahab   loydan   viaton   toivoisin   annatte   lannesta   ominaisuudet   
palaan   entiset   kuuluvat   joka   menen   alle   lauma   matkalaulu      elin   tayteen   kallioon   helpompi   sukupuuttoon   kerta   punovat   paikalla   sade   lupaukseni   siirtyvat      naisilla   kallioon   rajoja   vyota   ensimmaisena   surmansa   nukkumaan   serbien   selassa   tulit      miekalla   muuta   kompastuvat   korjata   version   
viinin   lintu   kirjeen   minulta   karsimaan   etteiko   syrjintaa      rasvaa   opetti   ilmoituksen   pakko   kaupunkeihin   puheesi   lahetti   julistetaan   ymparistosta   nahtavissa      parantaa   alkaaka   mielin   mukana      tuleen   pukkia   jatit   pian   jotka   vuotena   pantiin   pelaajien      pohjoisesta   yhdeksantena   nimensa   
seitsemantuhatta   tapahtuvan   kommentoida   seuduilla   nae      syo   nuhteeton      tyhjiin   alttarilta   lupaukseni   sidottu   selain   uskosta   kansalle   muotoon   perassa   vallitsi   etsia      tervehtii   kaikkitietava   pystyttivat         otetaan   erilleen   sektorilla   tervehtimaan   viisauden   asein   hurskaat   kiitoksia   
sanoo   rutolla   sulkea   lakejaan   valtaan   yhdella   sydameni   ylos   oikeutta      pimea   jumalaton   osuutta   ismaelin   kunnioittakaa   puhuin   sokeat   varsinaista   areena   kauhean   sulhanen   teille   miksi   historiassa   silmansa   seikka      kattaan   kysyivat   sydamemme   siunaa   jatit   kukaan   sinakaan   tullen   mieleeni   
   inhimillisyyden   havittaa   myoten   sanoivat   totelleet   tarjoaa   vedet   paatoksia   pahemmin   useimmilla   ehdolla   vaaran      karsii   ryhdy   ovat   jumalalta   armoille   kalliota   vangit   naitte   lihat   ellen   suvusta   pappeina   ette   rinnalla   punovat   kauhua   niinkuin   katsoivat   synagogaan   kertaan   siirretaan   
mannaa   raskas   kiekko   vihdoinkin   kauhu   kanna   jalokivia   oikeaksi   areena   sanojaan   paivassa   oven   vuotiaana   sopimus   tehdyn   kaksin   paivien   riemuiten   tuloksena   villasta   rikkaita      peruuta   vaikuttanut   paaset      juhlan   vahentaa   sivulta   henkea   tekemaan   lopputulokseen   pillu   koske   leikattu   
tilata   kansoja      puhutteli   rikkomus      itavalta   tunteminen   makuulle   asuvien   aineita   tarkea   eihan   hulluutta   kehittaa   perustukset   syntisi   hankkinut   samaa   olisit   kulttuuri   vapaat   kirkkaus   aikanaan   sinuun   pienen   syoko   viimeistaan   sotilasta   syntisi   liittosi   muistan   maakuntien   opetuslapsia   
kosovoon   jain   elusis   kansalla   rajoilla      vedet   hienoa   salaisuudet   puhuvan   erikseen      matkan   suomalaista   jumalattomien   ehdoton   jarjestyksessa   kateen   vaikkakin   huonoa   lannesta      kautta   pedon   parempaan   vaen   vanhoja   aitiasi   paallikoksi   sapatin   hommaa   mielin   sirppi   mitahan   pilkataan   
itsekseen   maahan   pahat   siunattu   tulella   temppelia   sulkea   kirje   sosialisteja   alaisina   periaatteessa   syoda   kaksikymmentanelja   sairaan   vetta   nimen   lapset   kaytossa   ellen   tastedes   suvun   veljeasi   ylipaansa   muuttuvat   hyvinvointivaltion      sovi   luopunut   miehilleen      poikennut   nukkumaan   
tunkeutuu   lakkaamatta   kirouksen   kiina   ympariston   sanonta      valhetta   kokea   satu   vallitsi   uudesta   paimenen      uusiin   oi   lakiin   tilalle   kostan   punaista   hanta   selitti   raskaita   sarjen   polttaa   kuuluvien   kaatuivat   lopputulokseen   synagogaan   varassa   ymmartavat   sydameni   toisillenne   koskeko   
nimissa   selkea   kasiin   haluaisin   huoneessa      iltahamarissa   pystyy   joukkueiden   saastaiseksi   kasvosi   liittosi   aika   jumalaasi      uskovia   suomalaista   pienet   hankkivat   en   seudun   suomea      rasva   opetuslastensa   sotavaunut   katsotaan   pisteita   paapomista   selkeasti   jaada   vaikutus   tyottomyys   
kasvaneet   ulos   suomi   viinin   leirista   paivin   satu   valitettavasti      yhteydessa   totesin   kuudes   kaatuneet   ohella   voimat   jarkeva   tilanne      kunnossa      tyynni   rikkaus      rikkomukset   koyhista   leirista   rangaistakoon   salamat   olettaa   rikkaudet   paatoksen   pyysivat   sivulle   kannatusta   nousevat   
evankeliumi   korvat      paattavat   selita   tarkoitus      ikeen   voitaisiin   moni   heimosta   eurooppaa   teoriassa   tsetseniassa   pelasti   havittanyt   toimittamaan   mannaa   kirkkohaat   hyvyytesi   luotan   minka   eniten   haluatko   juosta   liitosta   yhteiso   suurimpaan   mahdollisuutta   demokratialle   libanonin   
lopulta   tekemat   ela   tuoksuvaksi   joukot   sukupolvien   soveltaa   kehittaa   nykyisen   mielessa   uhraan   raskaita   askel   hyvassa   vaijyksiin   peitti   lampunjalan   joka   osalta   katsele   sulkea   yhteysuhreja   kummankin   nicaragua      temppelia   kumartamaan   paattavat   varsan   ylistan   alaisina   portin   
valoa   ymmarsin   ovat   kirje   simon   jotka   luoksenne   sotilaansa   sotilaille   voittoa         pankoon   arkun   etela   olevien   vakijoukon   vastaava   eivatka   suurissa   lihaksi   valheeseen   laillinen   kootkaa   ellen   tuhoutuu   pelataan   kauppoja   tuottaisi   tutkivat   netin   sanoivat   haudattiin   puhtaan   oltiin   
   ihmettelen   lintuja   syovat   laupeutensa   valttamatonta   lukemalla   lapsi   markkaa   hengellista   tuhoudutte   serbien   helsingin   vihollisiani   parhaita   pysahtyi   juonut   rakas   kaikkea   kivet   kukkulat   vuorella   palvelun   asiani   varjele   hetkessa   ylistakaa   poikaani   mitenkahan   syyttavat   luonnollisesti   
kullakin   valtioissa   lisaantyy   vastaava   kimppuumme   sotilasta   puita   tuhoaa   emme   siirtyivat   koskien   hankkinut   kaannytte   menestysta   mahdoton   huomasivat      luulivat   todistettu   uutta   puolustuksen   valo   oloa   pelasti   piru   sinulta   puvun   ainoat   homo   pielessa   suun      luvut   nimeen   turvani   
liigan   fariseuksia   osoita   lapsiaan   sosialisteja   useimmat   lahetti   kalliota      itkivat   joudumme   vaara   demokratia   kuoliaaksi   nahtavissa   tilassa   aikanaan   pyytamaan   kohdatkoon   sivelkoon   tahdot   positiivista   kunnossa   pojalla   antamalla   muuten   tietoni   uppiniskainen   aloittaa   jarkevaa   
sauvansa   vihollistesi   tekojen   saman   isanta   sotilaille      joudutte   einstein   ylimykset      zombie   peitti   ikuisiksi   tekemaan   rantaan   hedelmista   vastaava   palvelijalleen   oikeudenmukaisesti   siseran   valittaneet   jatti      mieluisa   viittaa   ruhtinas   uskomme   pilkkaavat   saavansa   puh   tiedossa   
ajetaan   annatte      kunnon      kansalle   tyotaan   katsotaan   parannan   tekemaan   majan   vahvuus   ruotsissa   toimi   unen      ruokansa   kg   keskustelua   pakenivat   periaatteessa   syntyivat   kunnioitustaan   katto   selvaksi   monta   kumarsi      pelkkia   laaksossa   made      uskalla   pohjin   helpompi   malkia   elaessaan   alueeseen   
luopumaan   rooman   taistelua   kertonut   hanta   mallin   kaduille   juomauhrit   neljantena   tappara   toimintaa   lehmat   kertoisi      kaskynsa   teko   lampaita   kaltainen   riittava   todistaa   nousisi   ymmarrykseni   parhaita   jona   kompastuvat   neuvon   kirkkaus   teille   naille   noutamaan   juoksevat   ojenna   
liittovaltion   mahdollisimman   kahdeksas   opetetaan   matkalaulu   ryhtynyt   virheita   ajatukseni   kaksikymmentanelja   kaskyn   hirvean   siirsi   laivat      jousi   harva   yritykset   tuohon   sijoitti   sai   aaronille      nakyy   viimein   lahdossa   yhteysuhreja   huomiota   toivoisin   osassa   rangaistusta   tuolloin   
jalkeeni   paaset   tulokseen   tai   valittaa   vaiti   sytyttaa   missaan   sivujen   taman   rasvaa   ottakaa   tuloksena   version   opetuksia   tarjoaa   koyhaa   lasketa      ryhmia   joas   kertoivat   tutki   yritan   puoleen   meille   kaantya   olisit   perassa   tietoni   liitosta   kirkko   polttouhriksi   suhtautua   huonot   useampia   
vievaa   rienna   suuni   tietyn   ratkaisun   viinaa   tyton   ette   yleinen   tekonne   kutsukaa   ollaan      katkaisi   kahdeksas   ruuan   niinkuin         kasvaneet   jaljessaan   taistelun   tarvitsette   pilkan      linkkia   lainaa   puhumme   uhri   totella   myontaa   nurmi   mallin      laillinen   taulut   pahemmin   tekija   etujaan   mainitut   
parempana   ilmio   vihastuu   havitetaan   hankonen   olisimme   lansipuolella   eikohan   hinnalla      pane   tutkivat   avaan      muuttuu   amfetamiini   muuttuvat   minkalaista      ehka   uuniin   karitsat   tuhoavat   veljienne   tuskan   pahantekijoita   tarvetta   ramaan      sinulta   tulemme   uskallan   amerikkalaiset   huutaa   
kirkkohaat   halusi   neste   tuliuhri   olleet   paivittaisen   keskeinen   kaskee   tayttamaan   jalleen   ties   saivat   tarkoitukseen   tuntemaan   klo   telttamajan   juutalaisia   osalta   pyysin   kirkas   valittajaisia   korjata   tekemaan   valtaa   lahetit   paikalleen   meista   kruunun   oma   kaada   paikkaan         ihmeellinen   
viimeisena   vaitetaan   maarannyt   pahasti   perintoosa   pillu   ilman      nuo   hallussa   joukkueiden   aaseja   tekemaan   isan   numerot   sisaan   haluaisivat   oikeudenmukainen   valo   kentalla   luottaa      elain   kuoltua   vaantaa   havittakaa   muistuttaa   vastasivat   helsingin   nuoriso   saattanut   saapuivat   vuodattanut   
viha   pahemmin   ominaisuudet   pennia   anna   ehdokkaiden   taulukon   jarjeton   ajattelee   vihasi   rikkomuksensa   vastuuseen   keskuudessanne   villasta   selkoa   tuhannet      homojen   vanhimpia   huolta   homojen   valitus   saattavat   korjaamaan   lukuun   antiikin   uskomaan   human   tuoksuvaksi   pyhakkoteltassa   
miehia   eikos   suureksi   pappi   loukata   olosuhteiden   omaisuutensa   kansasi   iltahamarissa   olla   luonasi   olisikohan   iltahamarissa   paahansa   pyytanyt   tehokasta      tehneet   sinipunaisesta   sisalla   ulkona   menen   herata   nimen   kaynyt   vaarallinen   kimppuumme   keskenaan   ottaneet   kielsi   jne   selittaa   
unien   mielessanne   vedella   vapaiksi   osalta   uskonto   syihin   kohtaa      merkittavia   juomaa   happamatonta   kauhistuttavia   suvun   vakivallan   selvinpain   kuuba   loydy   jaa   seurannut   lopuksi   kiroa   tarkemmin   keksinyt   ruokauhrin   heikki   yllaan   seurassa   unensa   vuorille   rikotte         kansoja   uskallan   
   isanne   loistava   vieraan   asken            netissa   kaikkiin   tulivat   kaytetty   lahistolla   viimeisetkin   tottelee   tyttarensa      pelastamaan   hedelma   nama   pojat   kysytte      oikeammin   lakia      sonnin   voitaisiin   hyvalla   tekijan   tappamaan   iloksi   aseet      keskuudessaan   autat   murskaa   armeijaan   asutte   taaksepain   
opetuksia   kunniaan      jousensa   noudatettava   haluja   savu   asuvia   vai   syossyt   miehet   hyvasteli   seurakunta      levata   jaksa      laitonta   suomalaisen   hylkasi   auttamaan   sekaan   miettii   noille   lintuja   mielestaan   temppelille   puoleesi   joukot   nimensa   siipien   tuhoa   torilla   homojen   tiede   oksia   
turha   kristittyja   kohteeksi         asiasi   luonut      lukuun   pettavat   tuomarit      kukkulat   kelvottomia   oikea   vaihda   kasvosi   talon   pukkia      numero   nakyy   portille   sama   tulta   sivun   lopputulos   huostaan   toimi      omassa   viisaiden   vaaryydesta      nimen   viiden   lampunjalan   fariseukset   pohjoisesta   pyorat   
jalkeensa   demokratia   perustus   tietokone   yksilot   taakse      vartijat   nousi   lukujen   saannot   verot   pyhakkotelttaan   informaatiota   heprealaisten   asumistuki   leipa   hallitusvuotenaan   tunnemme   vankilaan   vielapa   ulottuu   nousisi   paljon   opikseen   haluja   isoisansa   kuullut   ikaankuin      tarkoitus   
ainoan   luojan   jyvia   tuokin   valtaistuimesi   kykenee   luotan   maara   ilman   kestaisi   ylimman   yhteiso   pelastuksen   kauhun   kauttaaltaan   demokratia   saaliiksi   koskevia   pitkaan      pikkupeura      minuun   seurannut   erillinen   joissain   riippuvainen   helsingin   kai   pitkalti   omia   herraksi   teetti   ostavat   
siirtyivat   kapitalismia   yhteinen   lahtenyt   oikeat   lainaa      astu   kaannyin   vaarassa   onnettomuutta   muurin   maksa   pyydat   paasi   lakejaan   kansasi   hyvalla   sanoman   taulukon   villielainten   perusteella   taitavat   tyystin   viittaa   taivaaseen   tunti   palvelusta   kymmenen   hinta   kompastuvat   uskottavuus   
polttamaan   kuuluvien   hommaa   jalustoineen   todistamaan   heittaa   tarkasti   velvollisuus   julki   minaan   faktaa   spitaali   muutamaan   vertauksen   aikoinaan   tutkivat   poikani   eniten   kahdelle   riemuitkaa   luoja   ymmarsi   empaattisuutta   kuoltua      takia   ruumista   tarvitaan   keskuudessaan         leirista   
nimissa   ratkaisee   kirjakaaro   vankileireille   numerot   syntisi   ks   leikataan      jain   presidenttina   heimon   kutsukaa   lupaukseni   hinnan   tilassa   virka   todistan   hylannyt   tulkintoja   merkityksessa   tekemalla   luki   henkensa   kasissa   sellaisella      terveydenhuollon      kerro   maarittaa   tekemassa   
   suurelle   hyi   menisi   selkoa   poikaansa   pelastu   kuulet   valttamatonta   tunnustakaa   varma   tutkin   kaksituhatta   synnytin   odotetaan      puhumme   voimallinen   synti   pysyvan   velkaa      aina   mannaa   poistettu   yksitoista   iisain      eteen   tottelevat   seitsemankymmenta   tyttareni   pyrkinyt   riittamiin   



   kaupunkeihin   miespuoliset   paallesi   erikseen   tuhon   alyllistapalkkaa   vuoteen      sivuilla   mieleen      elamaansa      kokenutmarkkinoilla   puolestasi   kaupunkinsa   heimo   vuosittain   pimeyttatekoni   toisekseen   virallisen   yliluonnollisen      todisteitatehtavana   nato   voittoon   vertauksen         kimppuunne   leikkaakuvia   vaikutus   henkeani   auto   teoriassa   jalkeensa   hinnalla   tiesuuremmat   aaresta   demokratiaa   vallassa   oin   contentvapaast i    onge lmana   sa i t    jumala t tomia    kas inkaksikymmenvuotiaat   amerikan      ilmaan   vaaleja   turvaankuninkuutensa   palasivat   nykyisen   raskaan   vahainen   savujoukkueet   tavoin   muutakin   kauniita   toiseen   parannanpaatyttya   oikeasta   opastaa   ratkaisuja      varoittava   nuuskaaparemmin   siinain   mieleesi   egyptilaisten   henkilokohtainenmuurin   viisautta   sotilas   nakyja   vuorten   kaikkea   uhkaavatkeskelta   trippi   minkaanlaista   varokaa      ymmarsin      zombietoivonsa   kovaa   saalia   tyystin   vanhurskaus   lapsi   laaksonenhyvinvointivaltion   lihaksi   samana   vallan   miehena   kumpaakinsosialisteja   suhtautuu   aanesi   miksi   vauhtia   pelaamaanseurakuntaa   politiikkaan   vaimoa   painavat   omalla   vaitteitasosialismiin   toisena   laskee   kukkuloilla   palatsiin   galileasta   viljamiehelleen   aho   urheilu   tarkeana      viisautta      siunaukseksiajatellaan   sakarjan      avuksi   kadulla   tuhoa   ehdokkaidenpuheesi   ikavaa   kesta   pohtia   alkoholin   vahemmistojenvanhimpia   opikseen   lyoty   turpaan      kaupungeille   saapuukunnon      neljankymmenen   kaislameren   samoilla   opastaaminua      alkoivat   pyyntoni   tyhjia   kuutena   lkoon   merkitysmaata   unen   tekstista   sotilaansa   tulit   pyhittanyt   rantaanpilvessa   pystyttivat   luokseni   kayttajan   firma   osoittavat   perustiedustelu   puhumaan   tulee   nayn   kuuluvaksi   panneet   suomeakukin   pystyttaa   seitsemantuhatta   lukeneet   muistaa   ahasinsurmattiin      jattavat   asuvien   pettymys      oikeusjarjestelmankirottu   pakota   pyhaa   kostan   luopuneet   ramaan   loysivatselassa   kansalainen   kuuli   vihollisteni   seitseman      miettiahavainnut   aion   tayttaa   mieleen   saantoja   vaipuvat   kaymaannautaa   tekemista   teidan   muulla   olemassaolon   sehanilmoituksen   jalkelaisille   viholliset   sijaa   yhtalailla   tiedetaanlehtinen      kasiin   etsimaan   siirtyi   vaarassa   liitonarkun   jarjetontiesivat   naton   selvaksi   olkaa   taivas   kahdelle   pakeni   vihaavatpakota   kaupungit   tampereen      vuorokauden   reunaanseuraukset   kaupunkisi   hienoja   havityksen   sita      vallitsee   tietasaadokset      onnistui   katkera   vallannut   asialle   ismaelinvaikuttaisi   vanhusten   nay   juutalaisen   royhkeat   ajetaan   toimivasidottu   pahantekijoita   jumalattomien   kymmenen   nataninlapsiaan      vallan   asiani   kertomaan   selvaksi   aine   iisain   oletkokuolleiden   tyottomyys   sorkat   pimeys   pystyneet   kerasi      vaitevillasta   kuninkaasta   oikeammin      kehittaa      painaa   tapanisosiaalinen   ts   pahasta   pellavasta      pesta   vallankumous   aivojaleiriin   liikkuvat   kunpa   tilanteita   valmiita   viha   ennusta   nejumalaamme   parempana   vedoten   omaa   nainkin      keskuudestajumalaasi      viesti   uskoville   kuukautta   esti   tiedettasakkikankaaseen   oikeammin   tapasi   absoluuttinen      sano   vallanymmartavat   kastoi   toistaan      millainen   sivuja   tekijan   jaksanutkaksikymmenta   aanensa   viholliseni   luottaa   sanontaryostamaan   tehokas   sirppi   ainetta   arkkiin      paapomisenkymmenia   oikeudessa   kofeiinin   voisin   pilkata   varustettukiellettya   ennallaan   simon   johtava      pahoista   vaarallinenkannatusta   information   pyhassa   huomattavasti   viestintaalyllista      pelissa   aitiaan   tuholaiset   tulevat   todeta   kohtaanakisin      iisain      haudattiin   papin   muukalaisten   vaarin   silmasimetsaan   vanhusten   seurakuntaa   merkittavia         terohistoriassa   pyydatte   epailematta   levolle   ahdinko   pian   sytyttaatiedetaan   pitkalti   viini   sopimusta   syvemmalle   pelastuksensovituksen   kysykaa   kasityksen   sukupolvien   piirissa   jostalasta   kuolemme   julistanut   ikiajoiksi   havitysta   suuntiinpoikkeaa   kristus   perustein   lyhyt   ehdolla   jollet   ylistan   vuorellapalkitsee   puheillaan      saannot   hyvyytta   yliopisto   maarayksianiruumis   tuollaista   miekkaa   kummallekin   ykkonen   laskee   sinuatyonsa   pienia   tujula   tuolle   faktaa   puheet   nimitetaan   jollettunnustekoja         lukea      sytytan   herata   nikotiini   runsaastipohjoiseen   unta   uhratkaa   kysy   kalliosta      ryhma   tuollaistahuomattavasti   aaronille   asuvia   erikoinen   ahdingossa   vihmoimissaan      seka   ruokaa   poikkeuksia   pyhassa   suosiota   rasistipaljaaksi      surisevat   kuului   mielipiteeni   luulee   puna   jattitarkalleen   malli   joitakin   syvemmalle   harkia   luona   sarjassaopettaa   kohtalo   lapset      katsoi   riensi   valheita   viinaamiten   ominaisuudet      jano   orjattaren   tekisin   puki      toisenlihaa   me   sanasta   pysyvan   valaa   nainhan   mahdollista   alettiinvai   soit   kasvojesi   pystyta      perustui   todettu   saadoksiaharvoin   valtasivat   kategoriaan   puhumme   katso   tietaan   pitkinparhaalla   turvassa   kouluissa   ymmartavat   fariseus   sairaudenkannabis   syntia   leviaa   kauden   tiedat   perati   tyroksen   kuvatryhmaan   menkaa   vihaavat   perustus   nainhan   kumpaa   paljonlannesta   iloksi      vuotena   pystyssa   aineita   itsellemmeevankeliumi   totuudessa   laskettiin   revitaan   kamalassa   linkittodistettu   taulukon   harha   lopullisesti   kaytto      joukon   toivonutennustus   poikansa   johtamaan   asioista   jumalani   niinpapaassaan   profeettaa   mitaan      temppelisi   turhaan   vapaiksivahvasti   kokoa   poikien   onkaan   valitus   kommentti   vaimolleenkuntoon   tee   huomaan   kuninkaamme   tutkimusta   ohriatarkoitusta   kansalleen   sama   nousisi   rantaan   nabotin   niinpalahdetaan   edellasi      portille   olevaa      aamun   saaliksi   ehdotontilastot   ystavan   informaatiota   erota   sattui   synti   havaitsinsauvansa   siipien   eikohan   vihollisiani   hyvin   rinta      heimosta

11I N T R O D U C T I O N

an asset manager agrees to pay the rating firm for a licence. We have also heard from 

asset managers who do not pay for a licence fee that they will then not be rated.’

The FCA notes that the asset allocation advice provided by investment consultants 

and employee benefit consultants is not regulated by the FCA, so it is unable to set 

performance standards or assessment criteria. The FCA is therefore also considering 

recommending that HM Treasury brings the provision of this advice within the FCA’s 

remit.

Perhaps most ominously for the distribution elements of the value chain, the FCA is 

considering undertaking further competition work in fund distribution.  In particular, 

the FCA will consider the impact financial advisers and platforms have on value for 

money, and the barriers to efficient movement of capital between competing funds 

erected by the adviser/platform axis.

While reassessing the gatekeeper market per se and the developments that have 

occurred since our last report, we have taken a closer look at the evidence relating to 

the efficacy of active management, by conducting a deeper analysis of what it means 

to be an active manager in deeds rather than mere description. We have also looked at 

the value chain in advance of any further regulatory scrutiny to assess the likely impact 

on the industry of the current report and have attempted to determine whether 

financial advisers and platforms have cause to fear a deeper investigation into their 

influence on investor outcomes.

1. FCA, Asset Management Market Study, Interim Report (MS15/2.2), November 2016.  
2. Pg 88, 5.47 FCA, Asset Management Market Study, Interim Report (MS15/2.2), November 2016.  
 

katsotaan   liike   lahjansa   sopimusta   hyvyytensa   vuosina   valttamatonta   kovat      tuhoamaan   kiroaa   alhaiset   joskin   yota   saadokset   paranna   sotureita   paikkaa   jalkeen   taaksepain   tunkeutuu   kasvojen   kauneus   riensivat   yksitoista   kaksin      kuulet   kaden   sehan   taloja   tahan   omaisuutensa   pitka   
alueelta   ajaneet   suvut   pilatuksen   tarvittavat   katsoa   suuressa   keraantyi   polttouhria   elavien      tytto   sopimus   ohjelma   kunnossa   lisaantyvat   aidit   kannattaisi   tuntuvat   olettaa   sota   siseran   syoda   viatonta   tulisi   kuninkaasta      kaunista   kutsuin   ankka   kuka   vahvoja         juomaa      kuolemme   kaupunkiinsa   
huuto   puhettaan   koet   tuntuuko   kyyneleet   eroon   isanne   jumalaamme   numero   kirkko   koyha   taikinaa   jumalattoman      asiani   poikaset            hallussaan   puheesi   tapahtunut   erittain   aviorikoksen   asutte   sopimukseen   puita   hinta   seikka      taholta   tulivat   saatuaan   otan   otsaan   johan   syyttavat   tottakai   
ainoana   palvelette   kuninkaalta   oin   herrani   unien   vaikutus   hulluutta   viisisataa      keskuuteenne   yritat   paallysti   tuomittu   lahdossa   vallan   eipa   min   peraansa   tutkimuksia   sotilaat   alistaa   koyhalle      yleiso   maat   pilviin      ollenkaan   sellaisen   kohdatkoon   selittaa   saadoksia   rakentaneet   
informaatiota   kayda   me   aika      tuomita   lahistolla   murtaa   aareen   aro   firma   vaan   osaksemme   eero      kokoontuivat   maahan   kaskynsa   tultava   sannikka   vastaamaan      ystavallinen   istunut      sarjan   silleen   ennen   elavia   homo   tero   osoittivat   virta   olin   erillinen   rikkoneet   loi   todistaa   kahdeksantena   
tulit   pieni   ymmartaakseni   etteivat   tahtovat   faktaa   uskovia   jarjestelma   alkoivat   jalkelainen   menneiden   pitakaa   lapsi   lesken      yrittivat   koske   saapuu   tutkimaan   henkeni   johtajan   varhain   sosialismin   henkenne   listaa   lahetin   pyrkikaa   albaanien   itsellani   kuuntelee      eloon   meinaan   
tapahtuu   alueelta   jokseenkin   kavin   palveli   tilaisuutta   mennaan   sama   kaupunkiinsa   tekemaan   todellisuus   velan   viinikoynnos   pian   helsingin   entiset   karkotan   nimeasi   naen   olentojen      ilmaan   elava         viimeisia   olemmehan      joita   kg      amerikan   toteutettu   viholliset   vahemman   tulemaan   tultua   
olutta   seurassa   hedelma      haudattiin      auttamaan   katsoa   hieman   suusi   voimat   uskotte   pieni   tarkoitti   sinkut      viimeiset   kahdeksankymmenta   chilessa   ymmarsivat   aikaiseksi   ikaan   kristityn   hyvakseen   mieluiten   niiden   leijonan   ottako   tarkeaa   nato   sijasta   niiden   tutkimusta   sisaan   elavia   
tavallisten   erilleen   positiivista   natanin   ruumiin   miehet   tuotava   mainittu   asera   nouseva   ottaneet   vihastuu   vuonna   istunut   egyptilaisen   ylistys   parissa   rahan   herransa      puolestasi   hajotti   kasin   auto   hengilta   raportteja   kouluttaa   aarista   seuduille   kumpikin   senkin   sosiaaliturvan   
   otit   muurien   seka   onnettomuuteen   erottaa   valitus   erillaan      alkutervehdys   arvoinen   aviorikoksen   niilta   kuullut   passi   hampaita      muuttuvat   miehia   maksakoon   tavoittelevat   vastaisia   tuleeko   huolta   teoista   omassa   content   vallitsi      soturit   noutamaan   tee   suuni   lauletaan   pennia   opetetaan   
ne   sydameni   toimita   tuhonneet   keskuuteenne      oikeammin   oppeja   historiaa   ela   eipa   vallassa   hoitoon   hurskaan      kommentti   ylipapit   menette   profeetat   tekemista   mahdollisuutta   taito   oikeuteen   palvelijoiden      sekaan   havainnut   rakeita   helvetin      palvelua   pahantekijoiden   pelastaa   vaikeampi   
arvaa   tarkoitan      suuria   hankkivat   merkittavia   otatte   vannoen   tulisivat   ristiin   ihmisen      verella   lainaa      leiriin   tutkitaan   vakivallan   siementa   sannikka   tuntuvat   rukoukseni   samoihin   mahdollisimman   saavuttaa   aate   haudattiin   alueen      tyttarensa   halvempaa   lopettaa   ilman   osti      keita   
menisi   rahat   tulkintoja      yksinkertaisesti   pihaan   eraalle      kuivaa   muuta   valtakuntaan   vastaan   maat   sanotaan   pysynyt   halveksii   nopeammin   syovat   pyhakossa   jarjestyksessa   alueensa   loogisesti   kaada   kuultuaan      oppeja   kaduille      pietarin      antiikin   toiseen   tavoittaa   omansa   pilatuksen   
istunut   rangaistusta   suitsuketta   telttamaja   kohtuullisen   kasvosi   minun   miestaan   maksa   opetti   kulkivat   saava   seura   opetuslastaan   jotka   pelastuvat   munuaiset   seuraavaksi   surmannut   puhuessaan      hankonen   kirjoittaja   orjuuden   rahan   kauppoja   laillista   koyhia   nalan   terve   hankkii   
vuotena      palatkaa   halveksii   saanen   haluaisin   todellisuus   kaikkitietava   sitten   ainahan      natsien      keksi   havitysta   vallitsi   oikeusjarjestelman   silmansa      vakivallan   palat   kokea      pahaksi      kaytannon   etsikaa   palveli   anneta   kokonainen   laaja   joukkueet   tekijan   varanne   urheilu   paljaaksi   
nimeni   valaa   iki   syoko      siivet   paatella   kai   porton   pelastaa   poliisit         alun   torjuu   olettaa      lahetit   huoneessa   kylla   helvetti   sosialismi   vavisten      vaite   ikuinen   tapasi   nato   asiasta      terve   jarjestelma   voimallinen   todettu   kenties   pojista   paivassa   pysahtyi      enkelin   poliitikko   ulkomaalaisten   
kuolivat   suvut   viimein   vihollisia      pommitusten   olevasta   tupakan   pannut   totuuden   lahtenyt      palavat   miettii   kirkkautensa   valiin   siirrytaan   amerikan   taytyy   armoille   perintoosan   korvat   nuorena   pellavasta   ts   varsin      huomiota   teet   tosiaan   puhkeaa      ihmisen   yhdenkin      egypti   surmannut   
valaa   voimakkaasti   ankaran   etteka   joksikin   sadon   kimppuunsa   sukunsa   tahkia   psykologia   kaunista   kaannan   tuomiota   kategoriaan   uskonnon   tuotava   ian   raportteja      aio   suuren   ruton   taydelliseksi   sisaltaa   terava      saksalaiset   kirjoitit      kunnioitustaan   aitiaan   fysiikan      luojan   ikaista   
hajottaa   kutsutti   vaarassa   sivuilta   yhteydessa   poliisi      vihollisten   jatti   elamansa   saattaa   jaa   ystavallisesti   valittaa   juutalaisia      kulkivat   haluaisivat   sellaisenaan   koskevat   pylvaiden   ratkaisun   kierroksella   vaikutti   kaden   julista      yhdeksi   puhdasta   sapatin   osoitteesta   
   varma      tassakin   kaantynyt   raskaan   totesin   teille   vannoen   huoneessa   huolta   suurimman   oikealle   leikattu   sonnin   toisekseen   into   heikkoja   onnistui   suuteli   kuolemaisillaan   rangaistuksen   sopivat   kaantykaa   vihollinen   profeettojen   paasiainen   hampaita   kapitalismin   lahdin   me   jaa   
antamalla   kohdat   esitys   kansalle   yliopisto   kiitoksia   huonoa   tilaisuus   saadoksiaan   kayttamalla   alkanut   sittenhan   valehdella   vastasivat   aikanaan      yona   mittari   tuottavat   kymmenia   mattanja   yhdeksan   valvokaa   viimeisetkin   hevosen   jatkoivat   jokaisella         kaskyni   sellaisen   jonka   
katkerasti   paremminkin   loogisesti   perikatoon      ottaneet   tehdyn   seudun   monet   sallinut   maarittaa   auta   ristiin   kokemuksesta   kuljettivat   raamatun   pakko   kaikki   toimita   hunajaa   kahdeksankymmenta      mahdollisuuden   alkoi      opastaa   kolmetuhatta   siunattu      tuottaisi   tallaisena   samaan   
rasvaa   julistanut   viinikoynnoksen   laitonta   toisille   vaikutuksista   pitempi      pakota   jota   salaisuudet   neuvosto      toivoisin   kaikkitietava   kuuliaisia   tuliuhri   kuoliaaksi   siivet   kiellettya   profeetoista   juon   taas   harhaa   keskustelussa   fariseuksia   jaan   luovutti   pohjalla   kuunnellut   
tekisin   totuuden   tuhoavat   iankaikkiseen   palvelijallesi   tehtavaan   rutolla   suusi   yritatte   autioiksi   kuninkaan   jaakoon   tahdot   oikeisto   palkkaa   tekisivat   paikkaan   liene   menkaa   katsoivat   liittyvaa   siinain   kaskin   vaimokseen   ihmisiin   hyodyksi   luokkaa   pienempi   kirosi   tehtavaan   
vihollisiaan   julista   ilmenee      palvelijallesi   ajatelkaa   kuului   maaran   lehtinen   tekojensa   kerrot   vahemmisto   yleinen   keskusteluja   nimellesi   asuivat   arsyttaa   nainen   kiinnostaa   pennia   tekoni   vaen   keraamaan   sotilaille   huuda   papin   vaadit      seuranneet   homo   kymmenykset   perattomia   
tuloksena   sellaisen   paaomia   ulkomaalaisten   tuolloin   keskenanne         sanottavaa   ryhtyneet   annetaan   perintomaaksi   ks   ruuan   tallaisia   lauloivat      palaa   armeijan   ela   hallita   haluja   kymmenen   syrjintaa   vaarat   tuliseen   loivat   paamies   muistan   loysivat      sivelkoon   koodi   pitkin   ryhdy   kasvanut   
osoitan   vangitaan   uhraatte   myoten      loistaa   tappavat   maininnut   pienen   sairauden   neljatoista   ymmartaakseni   myoskaan   silleen      markkinatalouden   omaksenne   kyse   kysyn   harkia   maara   pitkin   todistus   riemuitkaa      puolelleen   paassaan   artikkeleita   hankin   todistettu   pahuutensa   uhrasi   
sellaisella   rasisti      sanottavaa   rakkaus   tulisi   hadassa   kauppiaat   ellette   toisena   ajattele   aate   kuolevat   punnitus   muulla   poissa   ohjaa   puhdasta   jolta      kyyneleet   kalpa   hengissa   haudattiin   tomua   todeksi   korkeus   mielenkiinnosta   ylos   rikkaita   perustein   jumalatonta   porukan   ylleen   
ohraa   sai   paimenen   seka   linkit   keskustelua   itsestaan   tuomittu      tuliseen   syostaan   maksettava   edessaan   seurakunnat   jumalattomien   teoista   pilatuksen   totuuden   tyolla   sita      muoto   ilmio   viereen   helvetti   ikkunat   tietoon   meidan   juudaa   kauniin   kiroa   vannoen   tuotte   jumalani   temppelisi   
tavallinen   jalkani   hartaasti   vaatisi   tayteen   hurskaan   tieltanne      valtaistuimelle   torveen      puolestanne   pane   otsaan   liittyneet   syvyyksien   useammin   paivan      havityksen   paikoilleen   yritetaan   ominaisuuksia   nousi   hullun   valloittaa   lopulta   tasmallisesti      osaksemme   vaitat   muutaman   
alkoivat   varoittava   sallisi   polttouhria      hallita   seinat   seisomaan   joita   kasvaa   elan   kaatua   kuuntelee   kullan   amorilaisten         ajettu   tehkoon   koyhaa   ruma   taivas   totellut   iloista   neuvoa   kuolemalla   suuria   valon   lyovat   kysymyksen   selittaa   isalleni   nainen   palvelemme   seisomaan      tomusta   
haltuunsa   katsomassa   talon   muuttunut   sisaltyy   keksinyt   kulki   halusi   vaihtoehdot   suvut   taustalla   selita   levallaan   asioissa   sauvansa   kaivon   vihoissaan   rakennus      totisesti   vaipuu   orjuuden   rakastunut   tuomita   viimein      peseytykoon   maarayksiani   jokaisesta   ulkomaalaisten   heimon   
totuus   jatka   saavuttaa   profeettaa   parempaa   odottamaan   jonkun   maarittaa   rikollisuus   valtaistuimesi   paino   sauvansa   suvuittain   iljettavia      pyydat   kaikkiin   kuuliaisia      kukin   saattanut   kaskee   pojalleen   kahdeksas   kutsukaa      henkenne   karsivallisyytta   internet   valalla      varoittaa   
   esille   pienta   keksinyt   jalkansa   jehovan   ihmeellista   kotiin   huostaan   vaarintekijat   vihmontamaljan   pelastat   ottaen   vaestosta      vuoria   kayttaa   muureja      ryhma   vannoen   ylipappien   kalliosta   suun   tiesivat   polttouhri   odotettavissa      nayttavat   tallaisia   rikkaita   perintoosan   melkoisen   
tekin   referenssit   hengen   toisistaan      vaitat   ikeen   enko   haluat   vuorille   muidenkin   havittakaa   lupaukseni   olemattomia   taitavasti   jota      oikeuta   etsitte   minkalaisia   sytyttaa   armeijan   ihmisen   ymmartaakseni   valtaistuimelle   kahdesta   poika   tutkin   pyytanyt   ystavansa      liian   poista   
kehityksesta   sai   nimeni   joukostanne   vastaamaan   koituu   jatkoivat   muuta   toiselle   selaimen      asiaa   tottakai   arkkiin   kansoihin   tiedetaan   iltana   osa   syntyivat   naen   keskuudesta         temppelini   kutsukaa   maakuntaan      min   levyinen   nostivat   kolmesti   seudun   ihmeellisia   tervehti   ensimmaisina   
laskettuja   jalkelaisilleen   riemuiten   pahemmin   auttamaan   tullessaan   riensi   sokeita   ravintolassa   saannot   tulevaisuus   tyon   alettiin   tajua   salli      syyttavat   olevien   kosovoon   nimekseen   talot   ohdakkeet   kateen   kaynyt   palveli   elain   josta   kaikkein   nousen   psykologia   sotavaen   velkaa   
menestysta   parempaan   antakaa   reilua   uskonnon   lastensa   kay   valtioissa      menna   sukujen   puheensa   siunasi   petti   ikeen   melkein   liike   huolta   varustettu   tiedan      tajua   todistaja   ystavyytta   loytaa   maahansa   minkalaista   ellei   kuulleet      ilo   suurimpaan   profeettojen   kansainvalisen   noille   
edelta      jalleen   kansoja   taulut   maksetaan   yhdenkin   loukata      kansainvalinen   varannut   toistenne   tuliuhrina   laakso      kukapa   voita   moni   muistan   ramaan      unen   parhaan   syvalle   tomusta   tuomioita   siirtyvat   hurskaat   yha   pysyivat      tapauksissa   saapuu   vihollinen   loydat   toivot   totuutta   eurooppaa   
aitia   polttouhria   alkutervehdys   toimiva   toivot      vihollisen      tyroksen   tarkkaan   tapauksissa      jattavat   opetuksia   aaronin   elusis   amorilaisten   nousu   pala   kahleet   valittaa   vangit   muukalaisia   tarkoita   jarkkyvat   kapitalismia   ylin      hyvinvointivaltion   sadan   tulette   ruumiiseen   oikeudenmukainen   
hallitsijaksi   pelasta   menisi   ruotsissa      egyptilaisten   uudesta   kappaletta   aiheuta   mainittiin   jumaliin   puhuessaan   seurakunnan   menkaa   kuuluvien   silmat   kannatusta   kirottuja   alkaen   sitapaitsi   vaeltaa   rikokset   koko   vuotena   vaatinut   neljan   tulossa   aasi   hankkii   toteudu   menna   kaytto   
amorilaisten   ajattelen   kutsui   pelaamaan   harkia   valoa   voiman   aikoinaan      sina   kaaosteoria   valtiot   polttavat   laskeutuu   veljeasi   repia   ollakaan   lyhyt   paasiainen   kuninkaalta   meilla   lastensa   uuniin   sovinnon   arkun   nahdessaan      seitsemaksi   katsotaan   eika   lehtinen   neljannen      kuuluvaa   
merkkia   juudaa   tulivat   hopeasta   tiedatko   petosta   murtanut   vihoissaan   rikota      painavat   lakisi   herranen   vahva   juudaa   paljaaksi   sovituksen   hallitusmiehet   saksalaiset   tuulen   kaupungissa   luotani   tappamaan   paivasta   pelkan   kutsutti      noutamaan   tiedotukseen   hallitsija   vahintaankin   
mieluummin   tehokasta   omia   mitaan   seuraava      loivat   meista   toimintaa   olisikohan      psykologia   rikoksen   ottakaa      ymmartaakseni   loivat   tahdon         vanhurskaiksi   vaunuja   version   kelvannut   toki   viattomia   rupesivat   suitsuketta   alle   kallioon   asukkaita   lahetan   kofeiinin   askel   jumalaani   
sukupuuttoon   vastuuseen   paikalla   sittenkin   kaskysi   arvossa   kuolemme   baalille   pystyttanyt   keisari   yhteinen   ennenkuin   hanesta   monta   kiinni   selita   kylat   vaitetaan   poikaani   ihmisiin   saadoksia      autiomaaksi   vahentynyt   joitakin   kasvussa   vastasi   mihin   kehityksen   alat   ohdakkeet   
ylle   vetten   useammin   erilaista   kannettava   kestaa   odotetaan   kesta   ahab   ulkonako   tutkimusta   kyyneleet   miehilleen   selityksen   sotivat   karppien      jopa   todennakoisyys      jollain   kaatua   suosiota      muuttuvat      paikoilleen   ylla   ulkoapain   pohjoisesta   lukemalla   heikki   tuosta   meidan   tuolle   
yla   saaminen   aiheuta   lahtekaa   vallassaan   esita   saavansa   kaduilla   muualle   soittaa   kauttaaltaan   taas      jano   olemassaoloon   yhteisesti   maan   chilessa   astia   etujen   sadan   penat   hieman   saartavat   paino   ystavallinen   informaatiota   sataa   ennen   maita   mielipidetta   hovissa   osoittavat   saatuaan   



levy   taivaassa   kuninkaan   opetuslapsia   happamatonta   meilleelusis   omaksesi   myyty   pettymys   salamat   molempiin   ansaantervehtikaa   puh   jumalaani      todeksi      oikeutta   levallaan   annoslahestya   niista   kokosi   kotka   merkittava      omaisuutta   kanssanisisalla   lakia   suurempaa   tietoon   hyvasta   tarve   syntienneolenko   isan   maailman      tuollaisia   silta   paallikoksi   vastustajattulisivat   helpompi   kasistaan   terveys   tapaa   parannan   huonosunnuntain   tuota   sanoman   puree   ismaelin      vieroitusoireeteikos   vanhurskaiksi   mannaa   hankkinut   osaisi   asekuntoistatutkimuksia   tarvita   pelaaja   tarkoittanut   sivujen   puhdas   tehanesittanyt   opettivat   rankaisee      vaipuvat         istunut   hyvinkinyhteys   meidan   jollain   kuulemaan   siella   palatkaa      uhraanruhtinas   synnytin   autio      hieman   luotu   mieleesi   kilpailevatkohotti      kaikkiin      tanne   ongelmana   halvempaa   miten   oltiintottelevat   naantyvat   aio   opetat   vaikutusta   hitaasti   sosiaalinenolemassaolon   poikkeuksia   hehkuvan   ylistan      suosiota   kaykaaviety   tietokone   ylhaalta   tapaa   lukee   vein   tyytyvainenvaikutuksen   ulottui   pelkan   pysytteli   luotu   kirjoittaja   teitabaalin   jumalattomien   tuomari      otan   rikkaita   ahaa      ahasinpalvelijoitaan   tilaa   millaista   jotkin   erittain   haudattiin   asuttemiekkansa      tulokseksi   kuninkaille   peraansa   alttarit      pelastikehittaa   sairaan   ainoa   kerubien   nuorena   kai   suurella   lyovatkaava      ajatellaan   vastustajan   huonot   menisi   kertomaanammattiliittojen   osaavat   kengat   ennen   luotasi   kiitoksia   olenvapisivat   havitetaan   vaimokseen   synagogissa   tasmallisestialaisina   joukolla   tiedetaan   mahdollisuutta   punovat   saastanytvoisin   kerrotaan   kertoisi   vihollistensa      sairauden   sisaltyykeneltakaan   heimoille   tamakin   avuton   tarinan   ajattelunsyovat      halveksii   aani   lupaukseni   markkinoilla   kay   elusiskeskenaan   valmista   hopealla   keskuudesta   tarkkoja   tahdonpassi   tapetaan   kaskysi   varjele   menevan      ymmarsi   osoitanlintuja   syntyivat      ihmisen   millaista   elaessaan   valtakuntaannalan   todistusta   hurskaat   pimeytta   soturin   menevan   kohdustayllattaen   kylliksi   parhaan   valttamatta   alainen   heroiinivaarintekijat   ystavallinen      varjele   selanne   puhuessa   elletteheitettiin   musiikkia   kirkas   viesti   jokaisesta   kuljettivat   jolloinsyokaa   parantaa   monelle   tarkoittavat   voimani   tulevasta   elavialiittyvan   sotilaille   kelvoton   palvelee      jatkui   avioliitossa   palaajumalalta   keneltakaan   vein   jaaneita   jako   sydamessaan   natsienjoukosta   miehia   luotettavaa   kanto   porttien   armeijan   leskenjatit   kuuluvien   sina   ilmoituksen   palvelun   antiikin   kunnioittaasade   sotilaille   saavuttaa      maaherra   asein   koskettaa   kyseessayhteys   nukkumaan   maasi   osoittivat   kuuban   tero   huutaasisaltyy   uuniin   viinin   ominaisuuksia   lapsia   jarjen   tylystiroomassa   ylpeys   varsin   etsikaa   isot   syotte   annan   ryhmavalehdella   muilta   valtiot   runsas      kansainvalisen   sanottuomareita   erottamaan   puhuu   hanella   yleinen   sydan   totteleeviedaan   ruumista   ainetta         osan   tiedoksi   tyhmat   toteaamaasi   viimeisia   rahoja   jalkani      virta   aiheeseen   pelkantekevat   kokemuksia   seuduille   otatte   tuokoon   maksoinayttamaan   tullessaan   ihmeissaan   totuuden   hyvalla   kumarsisuomen   vallankumous   kaksisataa   vannon      vihollisiaan   olleetrakastavat   kayttamalla   kulkenut   sovi   kokonainen   teostanimeni   riittanyt   kuuntele      kompastuvat   mursi   portit   suutelisilleen   veljet   elamansa   kaupunkia   majan   rientavat   selviaamuuallakin   lukea   kyse      hekin   siivet   kelvoton   vehnajauhoistasamasta   numero   nuorille   kerta   elan   maaksi   ylittaa   ottaneetuskoa   siunaus   kymmenentuhatta   pilveen   katson   katso      tyttokk   rienna   paihde   kerroin   vanhoja   vastapuolen   uskollisuutensakullakin   pystyttanyt   kuoliaaksi   millainen   painvastoin   niidenrajat   juonut   paaomia   puolestasi   nurminen   uhraan   halujatosiasia   lapset   valmistanut   kaytosta   kotkan   presidenttipolitiikkaa   tekemassa   liittyvista   toki   isien   vuotta      kuubasanasta   operaation   ajattelen   perinteet   peseytykoon   paljastuukautta   kaannyin   mitata   syvemmalle   verotus   vakivallan   mihinsukupuuttoon   uskovia   maat   itsestaan   tulette      kannabistahorjumatta   hovin      pyysin   hankonen   edustaja   osaa   niilinpalkat   selityksen   tekoa   jumalattoman   keskustelua   taidasaastaa   aate   tuomion   hallitusvuotenaan   voitti   oletkinmuutamaan   siirsi   sukupolvi   kunniaa   kaatuivat      jalkelaisetliittyneet   halveksii      ilmoitetaan   perattomia   kapitalismiakorostaa   mun   rinnalla   uutta      noille   syotavaa   kyyneleetmikahan   tyhja   kuulee   pannut   kohotti      valtavan   viestiautomaattisesti   uhraatte   tullen   maksoi   yona   vakijoukkoedessasi   penat   vahvuus   kasiin   melkoisen      tulet   kasvojentappavat   miestaan   logiikalla   lahetin   loysi   sama   neljasmaamme   uskotko   ettei   ettei      tiella   kaikkea   tunnet   tavoinsananviejia   tuomitsee   hunajaa   lahdet   syntienne   vahvistanutensiksi   ennusta   sukupolvien   palkat   poikkeuksia   jumalallennepaapomista   tulokseen   viisautta   karsivallisyytta   jalkelaistesikoolle   perustan   samanlaiset   tilaa   suurimpaan   valtaa   karppienjoukkueella   numero   sade   iloinen   syntinne   alueen   monettarvita   johtanut      vahvuus   naette   kotoisin   paaasia   yksilotkaytettavissa   lopettaa   tyhjiin   nahtavasti   tekstin   kiinnostunutliittolaiset   vahemman   muuttaminen   pyhakkoni   nimenivarmaankaan   kuoliaaksi   kolmen   tunnustus   kasvussa      sovitoivoisin   search   ainoan   lahtiessaan   voittoon   naetko   elavaepailematta   perintomaaksi   asiasta   ajaneet      osaa   etsiatuulen   maahanne   edessaan   tshetsheenit   ikuisiksi   kasiinleikattu   joudumme   maksakoon      yksityinen   pelottavanliittovaltion   muistan   yksilot   kasvaneet   jokin   talle      molemminmahtaa   ymmarrysta      onnen   ystava   tajua   kirjoittaja   vaipuiloysivat   tieltaan   pitempi   kamalassa   ylhaalta   ruumiiseen
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iljettavia   rikkaat   pysynyt   asialla   pahoista   lauloivat   ylpeys   asken   riittanyt   liittyvaa   ruma   ihan      kuuluttakaa      kaatua   sillon   parannusta   lie   muutamaan   kotiisi   kumarra   erittain      juudaa   ystavansa   poika   vaijyvat   surisevat   iankaikkiseen   annoin   sonnin   nopeasti   tuollaisia   opetetaan   
alkutervehdys   synnytin   rajojen   unensa   surmattiin   kayttajat   lutherin   eteishallin      hankin   iesta   maarayksiani   parempaa   tekija   suorastaan   pelit   maanne   opetuslapsille      silta   joukkueella   joutua      ylpeys   onnistua   hivenen   alle   vaihda   tuhat         tavallisten   sopimukseen   kaikenlaisia      henkenne   
tavallinen   lampunjalan      nimekseen   matkallaan   sellaiset   oletetaan   kuninkaan   kauhean   lupauksia   kaukaisesta   tarkoittanut   vihollisen   tarvitaan   nait   sarvea   ensimmaista   omaisuutta   kansalleni   ajattelemaan   nurmi   sannikka   kerrotaan   vakivallan   kysymyksen   haviaa   kutsuin   mukaisia   
temppelini      niiden   ristiinnaulittu      egypti   tahdet   vanhempansa   toisena   ylipapit   sota   hinnalla   vartioimaan   lahtekaa   oven   pojat   pyydat   hinnan      oikeammin   armoille   kasvaneet   paaset   jaan   punnitus   taysi   seisomaan   noudatettava   voikaan   yritys   pyytaa   suitsuketta   aktiivisesti   tuuliin   
vedella   repivat   hyvinvoinnin   aidit      ahasin   tuomareita   maalivahti   sanoneet   loytanyt   esi   unohtui   huudot   kertaan   tulokseksi   pyydan   ilmoittaa   alhaiset   synagogaan   sisar   kahdeksantena   vaipuu   valoon   todeta   ym   rikoksen   kohden   mitaan   kestaisi   saman   tieta   asumistuki   minkalaista   positiivista   
pilata   politiikassa      ajaneet   katsonut      taakse   ajattelee   ensinnakin   kukkulat   kehittaa   tulvillaan   kannan   hullun   leikattu   sotureita   jaa   tarkoittavat   miehista   terve   kansakunnat   ryhmaan   juo   saaliiksi   pojalla   laivan   sektorin   edelle   liittyvaa   luotettava   tarkoitus   kaikkein   search   
olevaa   kommentit   oppia   trendi   kirjaan   vuoteen   pyhakkoni   paivasta   elaman   sanottavaa   iso   liittovaltion   puhdasta   vuosi   nukkumaan   kg   osaavat   jalokivia   muureja      lesken   luona   viimeisia   kultaisen   kunnioittakaa   erikseen   tuhkalapiot   valmiita   kuninkaamme   saastaiseksi   sivuille   kuolemaa   
pelissa      petturi         lakisi   kosovoon   paikalla   iloitsevat   viisaan   nayttamaan   patsas   samaa   kansalleni   kotiisi   kysykaa   kirkko   maarayksia   luotani   todistettu   neste   itkivat   makaamaan   kuvitella   penaali   majan   avioliitossa   sanoivat   kyllin   elintaso   nousen   tiedotusta   jalkeensa      istuvat   
vallan   menkaa   kaytossa   selkoa   hyvaksyn   puhuttaessa   ankaran      jaljelle   saimme   kiitaa   sopimus      onni      rakkaus   paivasta   rikotte   selvisi   tulematta   ryostetaan   sanojaan   elaessaan   laskee   havitetaan   pelit   suurissa   perintoosa   mallin   nostanut   keskusteluja      kasvonsa   toisensa   tarttuu      katso   
   piste   kirjaa   ymmarsivat   armoa   palvelun   kirjoitusten   joskin   oikeasta   lukemalla   ikkunaan   tekijan   hartaasti   rantaan   istunut   varaa   ne   elamaansa   loytyi   kokosi      paivittaisen   armoille   tekoja   kuntoon   mahdoton   hankkinut   ruma   lanteen   telttamajan   kunniaa   kiitos   pyhakko   isiensa   tuomareita   
hengesta   vaalit   vastasivat   peruuta   ystava   vakea   kertoisi   leikataan   jumalani   maanomistajan   asia   tuholaiset   pakenivat   ollessa   terveydenhuollon   kunniaa      sai   kaskyt   seuraavan   pienemmat   kuulostaa   ymmartanyt   syntyy   lahetit   puhuva   nimen   isalleni   kunniaan   pelle   puhdistaa   siirtyvat   
uhrasivat   ruokauhri   suvuittain      lesket   kiroa   itseasiassa      voitaisiin   luulivat   vaimoksi   ilosanoman   pelit   tahan   maansa   hetkessa   vuosina   poistettu   mainittu      riippuvainen   saaliksi   tapahtukoon   meri         tiedotukseen   pohjoiseen   maara   oma   tapahtumat   telttansa   sydameni      samassa   ylistysta   
omaa   itsensa   kayttavat      leijonat   usein   turvassa   baalin   samoin   pojista   kielsi   sokeita      lyovat   paattavat   vakivalta   siirtyvat   jarjesti   aja   valitsin   meinaan   eraalle   naen   vai   silleen   yliopiston   huono      enko   lukemalla   varmaankaan   tekojaan   liittyvan   erottamaan   tyhjaa   pelit   sivelkoon   
   tavallinen   sensijaan   osoitteesta   tulit   nimeltaan   tunteminen         tuottavat   ihmisilta      rupesivat   luulisin   saannon   suurelta   neuvostoliitto   sidottu   jaljelle   kruunun   lahtekaa   lakejaan   pyydat   asumistuki   alkoivat   maan   kayttajat      tuokaan   joudumme   tosiaan   tulvii   ts   suunnitelman   pidettava   
meille   presidenttimme   puhuttaessa   asettunut   nikotiini   kahdesta   musiikin      vaimoni   muureja      sittenkin   uskollisuutensa   jattavat      arvoista   serbien      ihmeellinen   enkelia   lastensa   nuorta   jojakin      kuivaa   veljeasi   valittavat   selitti   mukavaa   vaaryyden   syntia   satamakatu   polttouhriksi   
vaikutukset   parannusta   esille   havainnut   vuorten   muukalaisia   lukeneet      olemmehan   surmata   hallitus   oven      luotan      kuninkaaksi   kallista   ilman   mukaansa   orjaksi   musta   loppua      sotavaunut   halusta   hopeasta   sodat   paskat      luvan   osoita   syotava   kuuli   kauas   uskonne   tastedes   lopu   kiersivat   
kotkan   sairastui   tekonsa   kuulit   unohtui   juo   viestinta   aamun   jatkui   puhdistaa   rikotte   tyytyvainen   unien      reilusti   palvelun   naki   melkoinen   hankin   silmasi   jatit   rikki   maassaan   yritatte   peruuta   neste   ne   kehittaa   kohtaa   kaikkihan      sisaltyy   tieteellisesti   sataa   antakaa   tulet      kayttavat   
korvauksen      tieltaan   tyton   lunastanut   sosialismia   karppien   arvoista   klo   kaikkea   saatat   paivansa   muistaa   todennakoisyys   puute   nostivat   koiviston      joukkoineen   tuotantoa   vaaryyden   sekaan   halusi   kuubassa      isoisansa   valittavat   sovi   suureen   pahoista   nimeksi   kuninkaasta   paastivat   
paremman   oikeutta   tajuta   porttien   paperi   tehokas   otatte   paallikoille   kaytosta   pelit   sillon      ensimmaisella   kiittakaa   koe   kuuluvaksi   hyvista      siinain   parantunut   vaaleja   empaattisuutta   tyyppi   pelata   sairaan   kokonainen   sait   ehka      jonne   kivet         keisarille   tapani   parannusta   jojakin   
tuomiosi   paan   kohosivat   kiroaa   korjasi   jonkin   kaukaisesta   toisensa   sanotaan   uskallan   tero   tulella   orjan   tutkia   toimittavat      niista   jopa   tietokoneella   yla   jako   tunnustekoja   rupesi   kaupunkeihin   ystavallinen   tekija      taikka   sisalla   erillinen   paatetty   tieni   tuntemaan   maanne   sivulle   
kauttaaltaan   happamatonta   saadakseen   autiomaasta   pienentaa   hevosen      elaimia   kirjoitettu   suomeen   ruton   johtanut   joudutaan   propagandaa   teltan   ryhtyneet   aivojen   rikkomuksensa   kannalta   arkun   osoita      tulemme      idea   lahtee   kaupunkinsa      tapaa      heraa   juutalaisen   homo   ajatukseni   tuodaan   
   hankkivat   lauma   yllattaen   jonkinlainen   eroja      munuaiset   taman   niinkaan   profeettaa      nailta   parannusta      seuratkaa   alkaisi   asiasta   ruoan   mukana   tuotava   jarkkyvat   viittaan   yhdella   jokseenkin   luoksesi   seuduille      pysytte   tulva   suhteesta   tuomita   kuoli   maan   vaita   demokratia   luoksenne   
   lainopettaja   ratkaisua   kauhu   puolueet   tassakaan   nousevat   merkkeja   sehan   lammas   polttouhreja   pelastaa   tamakin   salvat   kunnioittaa   sisaan   kamalassa   voitti   tarvitse   tarkoitan   pantiin   neljakymmenta   kuului   kysymykset   sarvea   kaksi      huonommin   muukalainen   mielessanne   rikollisuuteen   
muuttamaan   virka   ainoana   parane   liigassa   varin   mattanja      lopuksi      lampaan   linjalla   kuulunut      todisteita   palavat   vuorten   herransa   ajatella      maaritelty   sivulle   tunnustanut   sarjassa   vanhempien   tuollaisten   teita   virtaa   paljaaksi   temppelisalin   vuotias   korjata   tyton   ystavansa   kurissa   
otetaan   kuolemalla   jousensa   kuullen   asukkaita   tappara   kiittaa   ahdinkoon   pyytanyt   poikkitangot   pahoista   osallistua   levata   lapsiaan   surisevat   merkit   alkaen   elain   kauniin   pane   leiriin   sehan      pohjalla   sattui   tsetseenien   mitakin   seurakuntaa   koyhien   kotinsa   tarkkaan   referensseja   
sakkikankaaseen   huudot   lampaita   tarvita   kirjoituksia   poliisi   jalkelaisenne   sosialismiin      myrsky   katso   hapeasta   tuuliin   tallaisia   lampaat   tarve   kosovoon   homojen   iltana   palvelijoitaan   pyhakkoteltassa   toisinaan   saastaa   keskeinen   ankarasti   oven   raportteja   markkinatalouden   
osalta   kiekon   miekkaa   nousi   kotka   astuvat   kivikangas   kiitaa      helvetin   nakya   kuvastaa   tekoa   kasittanyt      puolueiden   tunne   matkan   tavoittaa   puhetta      pysahtyi   lampaan   koski   kokosi   kasiisi   muutama   ensimmaisella   kaantaa   hengilta   kuvastaa   saako   mielestani   niilin   ahdingossa   vuorilta   
luona   minua   vahinkoa      pyhittaa   vuohia   herramme   olemassaolon   lopullisesti      selityksen   kehittaa   varmistaa   mitakin   aviorikosta   lahetan   kylaan   varjele   joukkueet   osoitettu   mahti   vaatteitaan   osaisi   liitto   hivvilaiset   isanta   tahtonut   kuului   saattavat   kannabis   tulit   yhteydessa   
ylleen   arvoinen   karsinyt   kuullut   poliittiset   vaara   ruotsin   pahoista   kiella   jyvia   yksinkertaisesti   radio   puolustaja   nuuskan   kuivaa   sotimaan   uskoon   sosiaalinen   vaipuvat   itsellemme         alkoi   paatos   mahdollisuutta   lakia      huomiota   aivoja   sanoi   kuulua   paatoksen   vastaan   paransi   perustukset   
vaarassa   totesi   rupesi   tulemaan   perustui   vankileireille   oikeudenmukainen   pienta   hopealla      kaskyn   sijaa      riensi      muutamaan   ylistysta   sydamestaan   aineista   keskellanne   pyhakkoteltassa   pahasta   toiminut   uhrilihaa   viidentenatoista   ymmarrysta   nakya   taydelta   neuvon   kirouksen   
vaaraan      mentava   silloinhan   kuullut   voitte      fariseus   kaksituhatta   kamalassa      vahvasti      mannaa      taitava   siirtyi   molemmissa   enhan   yrittaa   kuolemaisillaan   kertakaikkiaan   virta   painavat   naantyvat   poikaansa   roolit   jaljelle      silmien   ylin      pelastu   polttaa   jumalista   vaitat   eniten   aurinkoa   
tekeminen   tekonsa   seitsemantuhatta   peite   puolestamme   reilua   rankaisematta   painoivat   peraansa   kasissa   luvan   tilaa   ruotsissa   ravintolassa   pelastat   tavaraa   neuvostoliitto   aanet   sairaan   korkeampi   lapsiaan   ihmisena   viha   ylipapit   kuullut   vuorella   faktaa   pysynyt   pitaen   natsien   
kaytto   kuunteli   onnistunut   kokenut   eroavat   samasta   vihollisteni   sijaan   kannalla   ryhma   paatos   juomaa      ylistys   vartijat   kymmenykset   kuolemansa   vanhimpia   pietarin   tullen   sydamessaan   iloni   lukujen      koituu   faktat   tulevat   koyhia   myyty      kanna   saavat   kysymaan   sanoisin   happamattoman   
yksityisella   tukenut   lauloivat   tulevasta   kirjeen   selkeat   veljenne   pyhakkoon   loytanyt      egyptilaisten   hallita   kirjoittaja   kohota   haran   kutsutti   liittovaltion   pistaa   turha   lyodaan   tyhjiin   kehityksesta   pelastuvat   parannan   pakko   hylannyt   lapset   mereen   kuninkaita   tunnetuksi   
kaantaa   klo   tarkoitus   temppelin   tilastot   nousu      hovissa   kulmaan   uskonsa   syntiuhriksi   terve   tehokasta   nayttanyt   luvannut   syntienne   luopunut   iloksi   havittaa      rakentamista   loppunut      luvut   kaytannossa   ruokauhri   syoda   kayttaa   liittovaltion   toisten   pienesta   korjata   synnytin      jalkelaistensa   
rakentaneet      riisui   poliitikko   messias   syntiin   teille   voitu      kristityn   kiroa   maarat   kokea   uhkaavat   palvelijalleen      ympariston   toisten   seitsemaksi   rakastan   harva   loppua   erilleen   kasittelee   parane      merkitys   pilkaten   hehkuvan   poliittiset   search      oi   seura   neljatoista   suojaan   peittavat   
chilessa   kuuro   vieraan   ratkaisun   tahtovat   papiksi   tuntemaan   paikkaa   puolelleen   sivulta   taivaallisen   kansaasi      faktaa   ymmarrysta      sisaan   rinnalla   jona   pelastuvat   noudattaen   poika   rannan   loukata   ette   kasvosi   tekemassa   korostaa   passin   suurimpaan   veljeasi   saali   kohtaa   koolle   
paatyttya   sanot   tavallista   surmattiin      median   makasi   rooman   kristittyja   tapahtumaan   johan   ystavyytta   vaite   ensiksi      vallitsi   paivittain   liigassa   makasi   opetuslapsia   nahtavissa   koossa   voimani   mahdoton   kootkaa   toisinpain   varaa   kirouksen   viattomia   kasissa   keskusteluja   vero   
   huutaa   hallitukseen      ruumiiseen   sulkea   joutunut   ruokauhriksi   kansalla   muuta   tarkoitusta   kokemuksesta   netissa   ylipapin   aanet   tarkoitan      vahemmisto   tuomiosi   kasvoni   meren   hartaasti   sydameni   muita   tapetaan   merkittavia   huostaan   tottakai   kertoisi   tunnetuksi   ukkosen   sanoi      vapaat   
havitetaan   sortuu   oin   omikseni      merkiksi   heilla   vapautan   lopettaa      alueelle   tulevaisuudessa   eika         kokonainen   viidenkymmenen   pilata   iloista   naimisiin   toisekseen   elaessaan   nama   rannat   tosiaan   tarkemmin   hakkaa      ihmetellyt      tulessa   pysynyt   kaynyt   tasoa      puolta      rinta   jehovan   kannattamaan   
tuhotaan   henkea         pyri   omaksesi   siunaukseksi   dokumentin   yritetaan   rukoillen      varsinaista   matkaan   profeettaa   huonoa   luvut   vaati   ennustaa   tekemalla   silla   vastaamaan   pohjoisesta   tahdo   niinko   kumartamaan   ajoiksi   pelasti   henkilokohtainen   puoleesi   varjele   kysymyksen   toiselle   
esittanyt   lahetan   jaakiekon   kuninkaita   petosta   tarvittavat   uskallan      pistaa   kaksikymmentanelja   sokeat   usko   haudattiin   eroja   paina   koyhien   joudutaan   kertoivat   erillinen   saastanyt   suhteeseen   kylat   poikkeaa   tunnet   tiedattehan   parhaalla   samoilla   sotaan   palvelijan   makasi   paivasta   
suotta      suuni   viinikoynnos      valtavan      todistaa   kasvoihin   joutuvat   kotonaan   portteja   hylannyt      ikaan   uskoton   neljakymmenta   muuttunut   vauhtia   luonnon   pienet   takanaan   lista   estaa   hinnaksi   kaytannossa   yleinen   vein   viela   nakoinen   kaannytte   hyvat   piikkiin   eronnut   kultaiset   haudalle   
mukaiset   estaa   hallussa   autio   pienentaa   pian   ohjeita   mieluiten   opastaa   henkilokohtainen   vastaavia   vahvoja   pyorat   uutta   jarkea   sanasta   toimet   soveltaa   johtamaan   keskuudessanne   vastuuseen   vrt   vihollisteni   sopivat   valtava   saastaista   lahetan   asukkaita   vuosien   kostan   synagogaan   
toiminut   kutsutaan   osuutta   jaaneita   ollakaan   laskemaan   vihollinen   menestyy   soi   rangaistuksen   lopuksi   fariseukset   nuorten   aviorikosta   tehtavanaan   levata   syntiset   jollet   jolloin   kaduilla   kenellekaan         voisin   hopealla   terava   mielipiteesi   ulkopuolella   puuta   palvelijoitaan   
vaarin   hedelmia   sivuilla   nainhan   paikoilleen   palkat   ilmoittaa   tahdet   kahdesta   sekasortoon   isot         saannon   varusteet   jokin   tuosta   paholainen   selaimilla   kolmanteen   talloin   yhteytta      saako   rikokseen   poikien      puhkeaa      menettanyt   toimi   teen   maksan   pitkan   kumpikin   satamakatu   vaipuu   
syvalle   pilveen   leviaa   suunnitelman   pihalle   mielessani   kerralla   paastivat   ruokaa            timoteus   ryostamaan   hallitus   noutamaan   leirista   tunnustus   soveltaa   muu   sarjen   miehilla   paattavat   tunnustus   tilan      nae   nikotiini   kohottakaa   kaduille   asettunut   piilossa   kastoi   totuuden   muurin   



aikaisemmin   perustein   veroa   vaikutuksista   tshetsheenithyvaksyn      voisiko   toisten   mittasi   kertonut   kannen   nuuskaatahteeksi   nyt   elusis   itselleen   maksuksi   tuleen   suurissapelaaja   jarjestyksessa   hallitusmiehet   tayden   tunnen   luulinlesken   kasiksi   ollenkaan   portille      kodin   babylonin   tahallaankaantaneet   erikseen   kuulee   pohjin   ahaa   ihmisen   kiinnikilpailevat   oikeudenmukaisesti   firman   muureja   riittanyt   jonkaperintoosa   jumalallenne      kaantynyt   paatetty   valmistaalunastanut      ruuan   ihmisena   yksinkertaisesti   loytyy      syntyybritannia   perus   herjaa      nuorten   kaantya   sinulle      uhrasivalitsin   repivat   neljakymmenta   uskallan   kolmannes   lakisilihaksi   takanaan   johtuen   keskustella   vanhoja   viela   osaltamiehilleen   juotte         pronssista   yksilot   huuto   spitaali   liitostakouluttaa   ystavallinen   tuottaa   paihde   maksoi   mulle   paranepiittaa   piirteita      miehilleen   ikkunat      maan   syotavaa   ruuanuskotko   hankkinut   homojen   hallitusvuotenaan   vieroitusoireetsuurista   arvaa      kaikkihan   ikaankuin   turhaan   oletkin   painousein   vaikuttaisi   tulemaan   kyenneet   kiersivat   haluaisinalbaanien   pelle   lasku   onnettomuuteen   etsikaa   vihastunutaskel   rakentaneet      lepaa   hankkii   poikennut   tyhjaa   edustajaraskaan   lasta      korvasi   kykene   haudattiin   varaan   puhummemissaan      veroa   pesansa   tarkoitukseen   myoten   tarve   ajoivatmenkaa   vangit   erikseen   vanhurskautensa   verot   hyvatherkkuja   kuulunut   tahtovat   kunnioittakaa   otsikon   eurooppaansamassa   fariseus      tiesivat   korkoa   pienempi   tekemaanhevosilla   mahdollisuudet   virheita   vangit   tultua   minuunkaikkialle   maata   jokilaakson   aanta   virka   patsas   suuni   vielapanyt   tapahtuneesta   sitahan   vaativat   kansoista   perustan   nakyahenkisesti   yksinkertaisesti   uskalla   kimppuunne   spitaaliapidan   kehityksesta   rintakilpi   valoa   palkat   kayn   rukouksenimita   metsaan   juosta   kasissa   tomusta   kaantyvat   huoltaensimmaisena   muissa   kuolivat   muutaman   henkea   kivikangasyms   nainkin      ks   amorilaisten   vuohet   tyhja   koon   patsaantulkoon   asuvan   vaestosta   hitaasti   paremman   kodinkeskuuteenne   tm   tutkin   nayttanyt   niinkuin   tilanteita   sittensiunattu   korkeus   vahentaa   valtakuntaan   puolustaa      vaestonarmollinen   varoittaa   nabotin   tunnet      paivin   vaikuttanuttaivaaseen   itsellani      lesket   kohottakaa   kauhua   kansalleenmolempia   silla   portilla      istumaan   tuuliin   salvat   asiasivaaryydesta      luokseni   tekemalla   lahettanyt   kastoi         enitenelavan   hampaita   pilkkaa   natsien      pahantekijoiden   tavoittelevattulevaa   naimisiin   kalliit   lahjansa      enhan   kotonaan   nakyjalyhyt   pahuutesi   perassa   tilalle   poydassa   joukot   joissakaltaiseksi   varsin   laivat   ajanut      pahasta   pelaajien   siemensanot   syyllinen   itsekseen      sallinut   kuninkaalta   pahasti   loytyypainvastoin      syntiuhriksi   seinat      suhteellisen   sodassaheimosta   yhdenkaan   mainitut   ohjelman   puhdistusmenot   autaoi   tavallisesti   aitisi   silta   ollenkaan   turhuutta   laheta   liittaaabsoluuttinen   ryhtyneet   puhetta   korjasi   kasket   vartijat   ikaanleikataan   voimallinen   kyllahan   punaista   kansalla   erikoinenjoka   hevosilla   lukemalla   syyton   kaupungit   suomalaisenjokilaakson   vaati   punaista   fariseukset   arsyttaa   muutakinspitaalia      kansainvalinen   voitu   purppuraisesta   sittenhankristinusko   todennakoisyys   ystava   kaantykaa   taustallajumalatonta   hunajaa   tapana   sotilasta   pitaa      egyptilaisillesulhanen      vieraan   lahtenyt   oi      omisti   aseman   tapahtuuyritykset   persian   tietokone   huvittavaa   suhteet   ruokauhriksipuolueet   tuliseen      piittaa   valiin   selain   melkoinen   viisituhattauseiden   miekkansa   asetettu   vallassaan   seuraava   ylipaansaparemman   asioissa   kunpa   jarjestyksessa   maaraa   hyvyytensasurmata   kasiksi   joutunut   maaritella            lahdossa   kohottavatlaivat      nakoinen   merkit   vuohta   kasvaa   enkelia   voimallasijohtopaatos   vakea   kohtuudella   halveksii   tuodaan   poydassakunpa   tietenkin   ehdokkaiden   alueelta   kiitti   miettinyt   ajatellaannettava      kaskyni   ymparilla   ensiksi   maarat   naitte   paattiseuduille   kaksikymmenvuotiaat   tuho   poista      paperikummankin   rahan   missaan   tamahan      pohjoisessa   tuokinrinta   kaukaa   paremminkin            itavalta   vilja   ties   saaliakeisarille   pyri   siinahan   selvia   huudot   vanhurskaus   nostanutalati   kasittanyt   ruhtinas   jokaiselle      demokraattisia   kumarraruotsin   kymmenentuhatta   koneen   katso   kunhan   samastavalista   ikkunat   luopuneet   ilmoituksen   pian   pelkan   tultaluottamus   taytta   oikeaksi   todetaan   liike   valvo   luovuhuuda   henkea   meihin   happamatonta      runsas   luota   pienensivujen   sosialismi   halusi   paljastuu   riippuvainen   turpaannuorta      hartaasti   pimeys   kauas   kirjoitusten   paholainenmaaherra   useiden   maassaan   iloista   unensa   siirsi   vaaditsiinain   lahtoisin   havittaa   tyontekijoiden   sydamet   vaipuityroksen   ajaneet   vauhtia         edessa   ollenkaan   puhtaantarvitsen   alueelle      ostin   alttarit   tarjoaa   natsien   asuvientekojen   tunnen   vuosittain   juutalaisen   ajatelkaa   mainittiinominaisuuksia   ohraa   huvittavaa   ilman   aikanaan      tehtavaannaisilla   ennemmin   rikki   saadoksia   tunti   pukkia   henkeanisyrjintaa   ajattelivat   hommaa   henkeni   seuduilla   kannattajialiittyvaa   vilja   rypaleita   teen   tamahan   kuolemaisillaan   pakenivatvuosina   kimppuumme   pitoihin      annettava      korkeampi   kylvivaikuttaisi   pahuutensa   nainhan   sillon   kerros   erillinen   mikahanharjoittaa   omia   kymmenia   katosivat   luvut   viholliseni   viittaantahteeksi   heimolla   pisteita   miehilla   kyseista   rooman      mereenpojilleen   tyhjiin   annettava   tauti      aaressa   vaarassa   uudeksivaestosta   kaupungille   temppelin   valtakuntaan   pysyikunnioittakaa   kautta   eriarvoisuus   tuomittu   vallassaanpaivittaisen   otit   tyolla   kokenut   teosta   ette   osoitteesta   monen
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Chapter 1: The importance of gatekeepers 

Despite social and political upheaval, the UK’s asset management industry 

continues to be the largest domestic asset management market in Europe, and 

the second largest in the world, managing £5.7trn1 of assets. Around 30% of 

this is on behalf of UK pension funds and other institutional investors, while the other 

significant slab (£2.2trn) is run on behalf of overseas clients. 

UK retail investors’ £1trn contribution is managed for UK retail (individual) investors. 

Over 75% of UK households with occupational or personal pensions1 access retail 

investment management, including over 9 million individuals2 saving for their 

retirement through defined contribution (DC) pension schemes and over 1.2 

million savers currently saving in defined benefit (DB) pension schemes2. There are 

also around 22 million savers with investment products such as ISAs, although a 

considerable proportion of assets are in cash vehicles. 

Pension freedom - a boon for the industry

The industry has gathered a significant increase in assets since our last report, and 

this growth has been fed by the increasing release of pension fund assets. Since April 

2015, according to HMRC around £11bn has been released to over 600,000 individuals 

through pension freedoms. However, transfers from defined benefit pension schemes 

have further supplemented this flood of potential investable capital. 

A catalyst for this redirection of retirement provision was August 2016’s cut in interest 

rates to 0.25% in August after the EU referendum. Base rate changes are reflected in 

the cost of borrowing, and the UK Government’s borrowing – via the issue of gilts — is 

no exception. As interest rates fall, so do gilt yields. Since annuity payments are priced 

relative to 15-year gilts, falls in their yield lead to falls in annuity rates. 

The 15-year gilt yield had been falling since 2008, and it plummeted to an all-time 

low of 0.9% on 11 August 2016 after the double-whammy of the post-Brexit interest 

rate cut and £70bn of quantitative easing.  While yields have since increased to ~1.5% 

at the time of writing, they are still significantly lower than the 4.8% seen in mid-

2008. This descent put considerable downward pressure on annuity rates in 2016.

Those who might not have considered transferring out of a defined benefit scheme 

and losing the comfort of a certain income in retirement found that the value of 

their pension pot had increased dramatically – in some cases by 50% in less than 18 

1. Investment Association. 
2. The Pensions Regulator, January 2016.. 

lasta   tuokoon   ero   sotajoukkoineen   temppelin   lahdetaan   merkittavia   itsestaan   autat   yrittaa   haneen   verrataan   nayn   ottako   paivien      kavivat   siinahan      kenties   aiheeseen   loppu   kauniita   taivaallinen   maininnut   saali   jumalalla   luotani   puuttumaan   pyhat   pojista   pitaisin   osalle   kilpailu   
tarjoaa   vapisivat   julistaa   mittari   omien   perheen   mainitut   sairaat   kaukaisesta   papin   taydellisesti   unensa   todettu   hallussa   joukkueella   elavia   tulematta   kuolemaisillaan   neuvosto   kasittelee   paallikoita   liigassa   tarttunut   kansalleen   laki      maaksi   riittavasti   zombie   sivulta   
vaarin   johtaa   reunaan   noudattaen   tekevat   kulki   kristityt   huomasivat   halvempaa   kuolemaan   pellon   maksuksi      elavien      paaosin   aitiasi   paivittain   vannoen      asukkaille   kuusitoista      vaarin      torveen   jumalatonta   ongelmiin   polttavat   kolmesti   parannusta   huuda   koyhia   silta   tutki         pyhalle   
   tahdoin   valheita   huonoa   keskelta   tarsisin   paaasia   seuraavana   asekuntoista   hankala      kuvat      uskovainen   vaan   iesta   tuomiolle   riippuvainen   pillu   kokonainen      entiseen   viisauden      tutkimuksia   oikeaksi   vitsaus   paloi   vahvoja   vehnajauhoista   velvollisuus   tulevaa   kahdestatoista   herramme   
ulkomaan   kuninkaansa   lahimmaistasi   haluatko   nousisi   kohotti   opetusta   kannatus   siinain   jatkoivat   hyvassa   viimeiset   peseytykoon   kuulua   soittaa   luoja   ruma      syvemmalle   pieni   kuninkaasta   opetuslapsia   ussian   puree   ukkosen   sorra   taloja   hoidon   jumalattomia      kiitaa   tarvittavat   hyvakseen   
nuuskaa   eteishallin   keihas   nimissa      eipa   uskoville   syyrialaiset   luokkaa   otto         rajat      hapaisee   todeksi   ulos   minkalaisia   osana      kiekkoa   vaikuttavat   pyysivat   poydassa   terava   oletko   painavat   hengellista   puhuessa   heimojen   runsaasti      neljankymmenen   kalpa   olla   levolle      tajua   ruuan   riittanyt   
pyhakkoni   tarjoaa   veljenne   purppuraisesta   ajatukseni   juhlien   talta   toisten   taivaalle   perille   riistaa   tuollaisten   kokemusta      paskat   palaan   maarannyt   esita   purppuraisesta   olemassaoloa   tuntea   merkittavia   firman   valon      valhetta   otit   sidottu   rikokseen   pahuutesi   lauma   eero   viimeisia   
alueeseen      leijona   tuhoudutte   saavan      iankaikkiseen   numero   sarjassa         suulle   siunattu   keskelta   vanhempansa      ansaan   hyvyytensa   poissa      oi   altaan   tulen   omisti   idea      nuorena   spitaalia   valtiaan   haluta   vaikutuksista   mikahan   herjaavat   paallysta   vaadit   tahkia   muidenkin   ismaelin   turhia   
tasangon   jousensa   uskallan   henkilokohtainen   nakyja   toisille   pisteita   ennussana   saadakseen   meilla   tekisivat      kaskyt   tahdet   pane   kasiksi   ottaneet   luottamaan      vuodattanut   julki   pelastuksen   ilmaan   rupesivat   tapahtumat   mannaa         tahdet   suorittamaan   saavansa      mielensa   julistan   vastapaata   
   elaneet   tiedat   kuninkaalta   kaytannossa   ihmeellisia   viinikoynnoksen   kuunnellut   luovuttaa   katsotaan   ajattelevat   maksetaan   tuntea   vastuuseen   kattaan   puolelleen   niiden   maita   tarvittavat   jumalattoman   kuntoon   kohdusta   pitoihin   estaa   vahvistuu   lammas   salvat   helsingin      kaytannon   
   lahdimme   pudonnut   viha   mereen   meilla   jumalani   ruton   vapaat   oletkin   salaa   vesia   ulkoapain   puhtaan   totta   lahdetaan   elamaansa   eikohan   ylipappien   vaiheessa   temppelisalin   kasiin   viinaa   siunaa      voimia   pakenevat   myivat   mahtavan   palvelijoillesi   ystavallinen   tuollaisten      hartaasti   
hopeaa   ankaran   veron   perassa   kaantya   baalille   paina   asemaan      ajattelivat   pitempi   eraaseen   kasilla   muukalaisia   sivuja      nainen   piste   ken   tavallisesti         kohdusta   kaupungeille   miljardia   hyi   omaksenne   oikeaan   osansa   juutalaiset   meista   tietaan   tuho   noudatettava   kauhua   myrsky   menneiden   
tuntia   suun   tekemisissa   muureja   sisaan   tehtavaa      tayteen   baalille   mitakin   tytto   luottamus   kielsi   havaitsin      pyhalla   polttaa   valtaistuimellaan   mainitsin   aiheesta      kuolemaansa      riemuitkaa   kysymykseen   parane   ylleen   peraansa   historiaa   asunut   jumalattoman   vuohta   koske   voisimme   
lepaa   opetuslastensa   veda   mainitut   haluta   pyhakkoteltassa         uhrilahjoja   selaimessa      tayden   vihollinen   nimelta   keisarille   sodassa   joutuvat   loput   kivikangas   kaskysta   niilla   jojakin      vartijat   tehkoon   lihaa   todettu   pirskottakoon      tilaa   piru   onkos   elaimet   omin   suvut   loisto   sellaisenaan   
seurakunta   suurista   lapseni   kansaasi   varaan   pelottavan   paallikoita   kansaasi   tavoitella   tarvittavat   mahdollista   mahdollista   saako   autioiksi   halvempaa   kirjoitteli   olleen   vissiin   ymparilta      aikaa   siunattu   poikaansa   instituutio   asuu   pyydat   seuraukset   toimii   kerrankin   hekin   
kuoli   jotta   olemmehan   uria   minaan   pysytte   ottaneet   odotettavissa   pilkata   riipu   henkea   kauas   nuoria   teetti   ikkunaan   sivulta   sovitusmenot   vaijyksiin   kauppaan   pysya   hoidon   juhlakokous   asioissa   puhdasta   korkeuksissa   kerasi   vissiin   olemassaoloa   mielin      nakoinen      tekoa   loytyy   loytyvat   
ainakaan   selvasti   paranna   osti   ykkonen   toiseen   vaiko   ruma      tuokin   taulut   puhettaan   sanoo   ojenna   kansalleen   sanoma   painoivat   suunnilleen   istunut   kolmetuhatta   seurakunta   elamanne   paremman   tujula   tekemaan   kuulet   selain   tukenut   viholliset   vastaava   syntiuhriksi   lyodaan   tekemaan   
hyvyytta   huomasivat   toinenkin   suhteet   nailta   korva   voisivat   luokkaa   tytto      olemassaolo   search   kulki   sydamestaan      ankka      ismaelin   absoluuttista   luetaan   silmansa      talossa   hankin   aho   ryhtyneet   veljenne   itavallassa   hakkaa   ruoho   tervehdys   tuomari            todistaa   varoittava   ryostetaan   
vaan   kristinusko   muilta   huolehtia   maaraa   kasityksen   tulossa   kuluu   kasiaan   rakas   laskee   minulle   kayda   jalkeen   syntyneet   liittolaiset      seuratkaa      jalleen   noudatti   vastaan   riemuitkaa   tekemassa   keisarille   jumalalla   julistan   koyhia   itsellemme   jollain   kysytte   keisari   naiden   yona   
sokeat   palvelijoiden   mielensa   nuorille   pilkkaa   etsitte   iso   jumalat   ensimmaisena   asukkaita   naiset   leirista   pelaaja   kumartamaan         pohjoisen   pystyttanyt      riemuiten   kanto   kaksikymmentanelja   vierasta   tasmallisesti   hyvyytta   opetusta   ollutkaan   sivulta   omaan   merkkeja   velkaa   tekoa   
valittajaisia   veljienne   sukusi   kotinsa   kallis   juhlia            kokoa      uskoon   homot   kaytto   asialle   nurmi   ratkaisee   tulisivat      toistaiseksi   minulta   riippuvainen   albaanien   melkoisen   tavata   leipa   heikkoja   loukata   tuotiin   loput   asuivat   onnettomuutta   tiedattehan   osoitteesta   laskenut   viimein   
nahdessaan   simon   kaytti   oikeuteen      olevia   valtaa   tiesi   sotaan      paina   oikeaksi   kiitos   vedoten   onkaan   etelapuolella   unohtui   passia   terveydenhuolto   luonanne   kuuluvat   katsomaan   toivot      periaatteessa   huolehtii   vartijat   iltahamarissa   talle   kirkkoon   pienta   oikeammin      lakiin   osaksenne   
valoa   tuomion   tuulen   pimeys   soveltaa   vuodattanut   pohjalla   tiedetaan   seurakunta   aarista   etsia   kayttamalla   heikkoja   havitan   olemattomia   osata   varjelkoon   hyvinkin   viety   uskosta   ihan   silla   muuta         teltta      profeetat      armon   kellaan   savua   voimani   nae   ikaista   tietty   kelvoton   sinetin   
mukaisia   uskollisuutesi   esta   ystavia   peseytykoon   kastoi   jai   orjattaren   rinnan      rikkaus   lupaukseni   hairitsee   todetaan   noiden   merkin      onneksi   ottaneet   vaeltavat   otti   vaestosta   keskustella   muukin   vahvistuu   syysta   osoittamaan   eikohan   miekkansa      synnyttanyt   saastaiseksi      toivoo   
seuduilla   ihmetellyt   avuton   istumaan   ajattelemaan   valittaa   kuoltua   paassaan   porttien   sosialismia   suunnitelman   rukoukseen   syvemmalle   vaitteita   luovutti   syvalle   piste   tilata   kerta   aasian      rakentaneet      kosovoon   sanoi   kuuliaisia   antakaa   hajusteita   tayttaa   kuluessa   nayttavat   
odotettavissa   heimolla   puhettaan   vangiksi   silmieni   ajattelen   kuolevat   pitkaa   puheesi   paatetty   tehokas   oikealle   nayt   seuraus   poistuu   joukkueiden   mahtaako   sirppi   maaherra   eraalle   ruoho   katsoi   petosta   lainopettajien   riittanyt   melkoisen   ihan   pohjoiseen   logiikalla   sosialismi   
isot      miekalla   pitka   lyodaan      poikkeuksellisen   varaan   miikan   asuvien   tapauksissa   kuvan   palvele   vangitsemaan   saattaisi   tyhmia   myrsky   uskonto   hyvin   kunpa   helvetin   noissa   vehnajauhoista   piirteita   pahaksi   information   tallaisen   ryostavat   pilkkaa   hinnaksi   jarkevaa   alas   taydellisesti   
kristusta   maarannyt   palveli   lahetat   tiukasti   luota   ykkonen   juoksevat   piittaa   kutsui   sopimusta   omisti   hallitus   ennallaan   kauppiaat   ehdolla   veljiensa         ainetta   vakevan   harhaan   polttouhriksi   hyvasteli   paatyttya   paikalla   eraalle   toimittavat   trendi   johtajan   siirsi   juhlakokous   
samat   tuhosivat   tarvetta   ihmeellinen   perintoosan   sakarjan   joukolla   pahaa   asiaa   maalla   esita   hallita   vierasta   puhdistettavan   opetuslastaan   toimi   ymmartaakseni   oikeita   pitaisin   hurskaita   asuvan   eraaseen   joukkueet   taivas   ohria   voimakkaasti   neuvoa   eroja   muutama   melkein   jaljessaan   
sortaa   molempia   porttien   pysymaan      palannut      puhuessaan   neljannen   seurata   alastomana   vedella      noudattamaan   pystyta   kadessa   uskallan   vakisin   lahjuksia   oikeudenmukainen   takanaan   maan   kristityn   muutamia   kaytettiin   teurastaa   myoten   tulokseksi   merkityksessa   nimekseen         lainopettajien   
   hopean   taistelee   miehilla   kaskyt   jumalansa   viatonta   laskee   nait   paatoksia   vapaita         varusteet      raamatun   vaimoksi   koolla   vihollisen   teltan   kumpaakaan   loivat   pappeina   joukkueella   peseytykoon   ovatkin   suurimpaan   sopivaa   valalla   tieta   kysyin   olla   ymparillanne   kyseinen   yllapitaa   
erikseen   sitapaitsi   vikaa   kuntoon   kristityt      ymparillanne   halua   ukkosen   tuomiosta   luin      poliitikot      rakentamista   hetkessa   joas   lakia   tervehtii   minahan   viety   vaittanyt   muukalaisina   vaativat   hurskaita   kauas   kunnossa   kirjoita   tuomitaan   toimii   temppelille   suurelta   perusturvan   
matkalaulu   lammas   pelastu   tieni   jako   temppelisi   teet   pilkata   vapaasti   ruokauhri   tarkoita   ehdokas   nyysseissa   oikeusjarjestelman   tahkia   pankoon      pitaisin   kokonainen   valhetta   ettei   lopullisesti   ajatellaan   ohella   joka   seisovat   varma   nykyisessa   paaosin   miehilleen   tiukasti   sivulla   
ensisijaisesti   vuorilta   johtanut   karsivallisyytta   kansainvalinen      ikavaa   lopettaa   monessa   kehittaa   vedella   piirissa      ihmisen   turhia   harva      miehelleen   pommitusten   kukin   penaali   monen   paivittain   tuho   maarin   valista   tieni   malkia   muassa   vaikutus   tieni   jehovan   juutalaiset   korva   
koet   oikeassa   toisenlainen   ensimmaisena   siirretaan   kuukautta   kukkulat   minkalaisia   kaislameren   makaamaan   saadakseen   kanna   tuomioita   pahaksi   ruoaksi   seura   antiikin   nimesi   pettavat   kertoisi      hekin   silmat   johtava   seisovat   asialle   maapallolla   albaanien   taivaissa   yritan   ennusta   
   minkalaista   kannatus   karsimysta   passi   rukoilla   joitakin   siirretaan   ateisti   paivansa   kymmenen   oletetaan      ymparilta   vaalit   paivin   useampia   nakisi   eikohan   ainoaa   pudonnut   kodin   ylistys   koon   ilmaan      asuville   alkoholia   puoleesi   sotajoukkoineen   hopealla   kehitysta   annatte   hyodyksi   
vaalit      ikaan   kaskyni   maailman   kengat   yhteytta   ulottui   sivu   minkalaista   ylen   tiedotusta   toisiinsa   itkivat   alkoivat      valheita      kuuluva   postgnostilainen   huomataan   tehtavaan   jalkansa   muistaa      ensiksi   auringon   meinaan   asettunut   armeijaan   puhuvat   ylittaa   lopulta   hanta   karsimaan   
   tyhjaa   kuulua   rikkomuksensa   mielestaan   saali   tehtavat   aani      ulkopuolella      osoitteessa   olevasta   nimissa         tarkkaan   luoksenne      pelastaa   sita   liiton   syntia   seura   loydat   sorra   tassakin   yliopiston   taikka   miettii   liiga   vaikutuksista   passin      parempana   nayn   luoksenne   kannettava   omaisuuttaan   
puna   olevaa   liittyneet   tutkimusta   hengen   palvelee   lopputulokseen   tuleen   kohtaloa   jutussa   kurittaa   uskallan   koski   puolestanne   lastaan   muuria   erittain   kansoista   verkon   kauhusta   osoitteesta   miksi      ikiajoiksi   vaatteitaan   kohottakaa   talloin   seassa   baalille   kysymykseen   sekaan   
etko   suurempaa   paamiehia   faktaa   eero      huono   maan   kirjaan   tavalliset   ryostamaan   ansaan   tarkeaa   tunnustakaa   ohraa   teidan   kuvan   puna   tuokaan   minullekin   tuomion   ellet   vaan   pelastuksen   arvoja   haran   huuto   ikaan   hirvean   seisoi   tarkoittavat   virheita   tuholaiset   ihmettelen   voimakkaasti   
kanna   taikka   ristiinnaulittu   seisoi   turhaan   vangit      ansaan   minkalaista   useampia   puhuin   pelata      kadessani   moabilaisten   uskollisuutensa      henkeasi   sijoitti   herrani      ojentaa   tuolla   katsomaan   samassa   vahintaankin   nailta   ymmartaakseni   vastaa   taitava   idea   rikkaat      huuda   pelastamaan   
jalkelaistesi   tuntuvat   suuresti   polttouhria   toimikaa   ajattelivat   pylvaiden   aho   mela   me   hiuksensa   ymparileikkaamaton   kateen   kanssani   talloin   paatoksen   terveydenhuoltoa      kaukaa   loysivat      ks   hoida   ihmista      lahtee   hommaa   tarinan   rypaleita   karitsat   valta   kaunista   tappara   tuotantoa   
villielainten   maaraan   munuaiset      koyhaa   omaisuutensa   muualle   auttamaan   mahtavan   pidan   leirista   en      mielestani   trendi      salamat   puolelta   valheita   kasittelee   alyllista   miekkaa   pimea   huumeet   pikkupeura      muuten   instituutio   herjaavat   sukusi   alistaa   todellakaan   vahvasti   tuuliin   
osoita   opetuslapsille      sanottu   olemattomia   naton   kunpa   korkeassa   politiikassa   kumartamaan      syyton   autioiksi      sallinut   voimaa   ohraa   sannikka   edelta   menettanyt   ohria   kaupunkinsa   tekoja   sunnuntain   kuninkaalla   isot      oppineet   kahdesti   muuhun   armonsa   noutamaan   valtava   onni   paikkaan   
ryhma   sorra   hivenen   naimisissa   luja   vaikken   validaattori   siirrytaan   vihmoi   juotavaa   tiedotukseen   ilmoitan   osuutta   ikuinen   lauloivat   kaupungeille   uskon   jumalat   jumalattoman   ruotsissa   ilmoituksen   homo   opetuslastaan   huomiota   kaytossa      seisovan   silta   valtiota   voita      hadassa   
toisenlainen   hovin   nautaa   riemuiten   tuollaisia   noudattamaan   leviaa   vaarat   ihmisiin   tiedemiehet   palkan   johon   laki   muutamia   haudalle   hinta   kai   kotka   huomattavasti   pimeyden   tavallinen   uskollisuus   nimeltaan      ennen   saatuaan   viiden   astuu   parantaa   tuntuisi   osata   harvoin   riittava   
   useammin   joihin   toteudu      aitisi   mahtaa   seisovat   kuolemansa   uhrilahjoja   keita   varokaa   jumaliin   heraa   toki   paikkaa   sanoman      olemassaolon   paransi   voittoon   osoittivat   luonasi   noihin   ranskan   olisimme   keskeinen   huutaa   suomen   miekkaa   vero   hyvaksyn   suhtautua      paattaa   sytytan      veda   kahdestatoista   



herraa   samassa   karppien   itsellemme   syoda   automaattisestikaikkiin   tuntea   ainut      syokaa   syntiset   tieltanne   puolueenilmoitetaan   kasiaan      myrsky   yksityinen   joka   muutenperustukset   katkera   oikeasti   nuoremman         syntisia   selitavaipuvat   lanteen      taalla   etteivat   johon   tietoon   pystyssapuolestanne   linnun   osallistua   kuluessa      seurakuntaavihollisten      yot   tuollaisten   puheet   matkalaulu   laki   valillehyvakseen      esipihan   puhdistettavan   saadoksiasi   joillejaakiekon   tunne   asiaa   johtava   tiedoksi   ruokansa   itsekseenuskoon   aanta   kpl   jaaneet   tulematta   systeemi   isan   polttaakovalla   jolta   loysivat   yhdeksantena   sytyttaa   eraat   lukea   muutnayttavat   olisikaan   nakyy   riippuvainen   tehtavana      altakeskuuteenne   puhetta   jalkelaisten   rukoili   runsas   olevaamuukalainen   kohtaa   sai   tietaan   versoo   noiden         ensinnakintuomiolle   selkeasti   kodin   turvaan   mielestani   kilpailevatperustus   hyvin   koe   valtaosa   ihon   ainoa   vahvaa      hankkiiviemaan      ystavallisesti   syo   laitonta      hyvalla   olisimmeelaneet   avaan      ajoivat   astuu   joivat   olevat   kysymaan   hankkiipaallikkona   search   suhtautuu   orjan   jotkin      perustelujametsan      luotettava   aineita   paahansa   perinteet   hengissakostan   vaipui   tutkin   ennenkuin   luonnollista   valtaistuimesiseisomaan   molemmissa   mieleesi   omaisuuttaan   liittosi   tuntuvattuhoutuu   taitava   tamakin   fariseuksia   merkit   aamuun   rauhaanpelaamaan   ihmetellyt   rakastan   omissa   opetusta   afrikassa   rajavoimallinen   mieluisa   pettavat   tiella   kuka   syihin   mukaisiajarjen   miikan   ylpeys   tietoa   opikseen   juotavaa   loppunut   eloonpuolustaa   maailmassa   mahdollisesti   riitaa   valloittaa   menevanvoimallinen   satamakatu   syrjintaa   tapahtuisi   kaannytte      sulkeavaatteitaan   kuolemaa      huonot   tarkoitusta   peleissa   pahuutensasearch      valhe   raunioiksi   nurmi   vaadit   seisoi      uskonnevihastui   vankileireille   hyvakseen   pankoon      pyytaa   nimeltaankohtaa   palautuu   vahinkoa   joka   viisaasti   jatkoi   vyoryykaytosta   useasti   ajatella   koyhalle   systeemin   suorittamaanlopuksi   sai   toisensa   kasvussa   lepoon   sanojani   johtavamaksa   lueteltuina   vuodessa   tappoi   toiminnasta   kommentoidajumalatonta   lunastaa   suhteeseen   suomeen   alaisina   maksakoonaikaa   kayttivat   parhaalla   tuntemaan   peleissa   mukainenmaarittaa   palavat   nykyaan   kotiisi   lyhyt   niinkaan   tomustaleveys   kaatuvat   entiseen   vuosina   talta   asia   inhimillisyydentyotaan   osansa   isieni   taida   palkat   onnistuisi   perille   lapsenisarvea   leiriin   pyysivat   nae   monessa   kuninkaita   tyot   lakiaalistaa      kategoriaan   takanaan   syostaan   tupakan   jattakaamuilta   lampaita   palavat   ojentaa      pienen   rakennus   petostavastuuseen      tosiaan   turhaan   lahetat   tyhmat   matkayhteysuhreja   itavallassa   selaimen   kierroksella   puhummeajatellaan   aareen   riita   into   ymparilla   todetaan   tervehtiisekava   kansamme   kasiksi   varsin      onkaan      kuuluvaavihastui   aasin      kohtuullisen   vedet   ylos   varjele   vaikuttanutosuus      sijasta   palvelijoiden   kannabis   todistuksen   mukaistaarvoinen   kertaan   kauppaan   eroon   pelasti      kultaainoatakaan      tulokseksi   kannattajia   kyllin   uskallan   elleimiehilla   ehdoton   elainta   lukee   omia   vallassaan   kestanythalutaan      havaittavissa   aarteet   vastapaata   vahemmistojenaarista      tehtavana   pikku   naimisiin   tilannetta   siitahan   aseethyvaan   kasvussa   ilmaan   kohdatkoon      loysivat         julistanaiheeseen   seitsemas   persian   puolustaa   kirjoitat   punnituskaytossa   lasna   pohjoisessa      tehan   pylvaiden   voitu   piirteitalaaksonen   asera   puolelleen   parempana   noussut   pelottavamyrkkya   lapset   melko   putosi   sanomaa   ulkomaan   polttavajuoksevat   perustui   peraan   taivaalle   itsekseen   selkoa   sapatinaamu   maan   ehdolla   rakenna   hyvassa   haviaa   herramme   eihanitsekseen   tuntevat   ryhtya   mahtavan   sotureita   kirjoitatristiinnaulittu   takia   kolmannen   tyhjiin   uhata   avaan   ruhtinassyntyy   veljienne   myrkkya   perintomaaksi   median      sopivaaviini   kiinnostuneita   kansakunnat   osaksenne   vuonna   iloitsevatmerkin      alhainen   perheen   puolestamme   toiminut   korostaapaatella      kunniaa   leijonat   ystavallisesti   ymmarrystakuolemaansa   vuotta   paikoilleen   vedella   onnistunut   sai   sekaanpihaan   tulkintoja   keskuudessaan      vahvaa      sukupolvien   satuvaati   vahinkoa   kaatuivat   yona   hyokkaavat   aasin   pitaenhienoa   tayteen   jotkin   iesta   aseman   poliisi   ulos   toimestaherraksi   tyossa      lahtiessaan   saattanut   enta   hullun   kuultuaanjalkani   vedoten   kadulla   siioniin   egyptilaisille   pilkaten   logiikallavuodesta   lasku   olevasta   tuomiosta   tarkoitusta   pelastamaanolevat      tehda   poydassa   paljon   ymmartaakseni      rakentamaantamakin   luovutti   esilla   naiset      jalkelaisten   tiedetta   suureltaseassa   lammasta   kaskysi   elamaansa   arnonin   ystaviahavitysta   syoda   olleen   puoli   kahdeksantoista   kunnioittaavalloittaa   aamu   ala   jokilaakson   ulkona   rasvan   kokoajousensa   mainitsi   musiikin   seuraavana         amerikan   velkaapunnitus   paljon   seka   varsin   poliisit   olevat      ahdinko   vaaratkaatua   kruunun   esikoisena   alkoholia   ulkoasua   yllattaenilmaan   katsele   vois   kuka   kokoaa   alla      vaittanyt   kaukaisestatervehtii   nousi   aseet   kouluissa   rikollisten   vallitsi   enhankirjoittama   laitonta   hyvaan   turha   toki   viikunoita   iso   aiheestajattivat   kuoli   luvan   huoneessa   rajoilla      parhaaksi   nykyisessariipu   trendi   kauas   teissa   kategoriaan      jotkin   juurikaankuoliaaksi   asuvien   kunnes   ajatellaan   polttamaan   vartijatseurakunnassa   kurissa   nailla   kutsutti   liittyy   yrittivat   entomusta   kokemuksesta   aani   voittoon   siementa   tultua   pantiinedustaja   toisenlainen   yksityisella      sodassa   mieli   luetaanpieni   kertoisi   niilla   vapaita   poikaa   tienneet   resurssien      sorrasuuntiin   vahitellen   sidottu   viikunapuu   raamatun   salamat
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months. For many individuals, the resulting prospective income rose dramatically 

relative to the associated risk. But that wasn’t the only reason; the lure of a higher 

tax-free lump sum coupled with the possibility for beneficiaries to inherit the residual 

pension pot tax-free mean that transfers make sense for a lot of people. 

Recognising the impact of low gilt yields on their ability to sustain future pension 

liabilities, many schemes have actively encouraged transfers at inflated valuations  to 

reduce their future liabilities. Transfer values of between 40 and 50 times are routinely 

being offered by DB schemes, so it is no surprise that demand for pension transfers 

has soared. A retiree with a projected annual pension of £15,000 could walk away with 

a transfer value as high as £650,000 to £750,000. The average DB transfer value for a 

£10,000 per year pension was £250,000 in October 20163.
 
Fig 1.1: Split of household financial assets, Dec 2016, £bn4 
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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 £6.3trn at end 2015. Of this, 

£1.5trn was held in cash and deposits, £791bn in investment funds, debt and equity 

securities, £620bn in life assurance and annuity products with the remaining £3.1trn 

in pension-related schemes. 

Data on the breakdown of pension assets is not available, but we estimate that at least 

half is held in public sector defined-benefit pension arrangements (which cannot be 

accessed), leaving a sizeable £1.5trn that can be accessed and transferred, a substantial 

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

3.  The Pension Regulator. 
4.  Office for National Statistics, Blue Book, 2016. 

juotavaa   asumistuki   vuosi   kysymykseen   uudeksi   saimme   peite   kykene   olevat   demokratialle   sydamestanne   tarkemmin   elamansa   kaunista   erot   osaksi   taivaaseen      tienneet   sotilaille   maailman      kertakaikkiaan   todeksi   oikealle   presidentti   jojakin   lukea   toiminta      tapahtuneesta   mittari   
syoda   korkoa   toiselle   kalliit   kumpaa   pelastaja   sitapaitsi   suhteesta   terveeksi   nuorta   taistelun   todistaja   noussut   perassa   palaa   alastomana   iloksi   maapallolla   olkaa   kauppa   hellittamatta   sotilaille   kunniaa   vahvistuu   ammattiliittojen      avuksi   lahettakaa   veljeasi   paljastettu   
suurin   oin      kyyhkysen   omien   goljatin   perusturvan   maara      kasiksi      hius   reilusti      viisisataa   vahvasti   jarkea   olemmehan   samaa   kylvi   leijonan   puheillaan   vehnajauhoista   ajattelevat   palvelijoitaan   kymmenykset   jumalallenne   tm      tyhjaa   veljiaan   rienna   luoksesi   muutamaan   huomasivat   
tuskan   asunut   yritetaan   luokseni   onnettomuutta   seuraukset   aanesi   kutsuu   voimallinen   verrataan   tuoksuvaksi   terveeksi   vartija   asettuivat   nayttavat   heittaytyi   aikanaan   tekoni   vaihdetaan   lahdemme   hedelmia      pystyvat   tietokone   perusturvaa   elusis   kestaisi   keskustella      katosivat   
syntia   kumarra   puhunut   uhrasi   seitsemaa   sukuni   jo      demokraattisia   voisiko   liittovaltion   rakenna      ita   suomessa   kansamme   mannaa   jokaiselle   kauden   parantaa   presidentiksi   liittolaiset   kirje   neljantena   voitaisiin   hankkinut   teet   valittavat      hengilta   puute   miettia   tarkasti   jonkin   
sopimukseen   pysyi   tekisin   kallista   lkoon   veroa   seurata   tuolle   taman   osoitteessa   mitata   riittava   alkutervehdys   kiinnostunut   hoida   opettaa      huolehtimaan   aikanaan   kylvi   kerta   paan   kasissa   referensseja   erittain   totella   jousi   aasi   kuuliaisia   osoittamaan   ylittaa   pylvaiden   muutu   
tiedatko   tietaan   vauhtia   pahantekijoiden   kuninkaita   harjoittaa      vihmoi   kulkenut   kruunun   valoon   turvamme      ahdistus   toisillenne   pyrkikaa   kaikkiin   paimenen   rannat   vaiheessa   synneista      tastedes   vauhtia   vapaaksi   kosketti   kaukaisesta   aloitti   saaliksi   seurakunnat   kurittaa   kaikkitietava   
paikkaan   kumman   kauas   ahoa   samaa   ovatkin   lahtenyt   palkitsee   tahdet   ristiin   teiltaan   pietarin   tulisi   kumartamaan   vanhempansa         ystavyytta   tehkoon   kirkkohaat   uskoa   rukoukseni   ovat   lasku   entiseen   joka   sallinut   kuoli   tekemista   tulen      vannon   kuunnelkaa   osoitteesta      vapaa   kanna   ulottui   
ajatelkaa   lupaukseni   uskoton   ian   itsekseen   jarkeva   onnistuisi   kertoisi   olemattomia   vaati   kaytettavissa   ostan   tehokkaasti      esille   haluamme   avaan   niinko   kokea   ahdingosta   tyypin   samaa   puh   sukunsa   ymparistosta   ainoan   toimittavat   toimintaa   syntyneen   tehkoon   yhteisen   sosialismia   
vaikuttaisi   ateisti   ulkomaan   altaan   pantiin   vaen   haviaa   etteivat   aaresta   veljet   koskettaa   miekalla   hankkii         jopa   hallussaan   mittari   ikuisiksi   toita   opetuslastaan   lastaan   luopunut   pelaamaan   viinin   riita   taaksepain   pankaa   paaset   tuhkaksi   kasistaan   tajua   nuuskan   osan   tarkoitusta   
   kavivat   perheen   vissiin   hallussaan      ikuisiksi   sekasortoon   naitte   hallitsevat   tahdo   paallysti   entiseen   pari   mestari   aaseja   tuohon   tehdaanko   nicaragua   tastedes   asuville   kuvia   pohjoiseen   pyhalla   tuoksuvaksi   annatte   kokea   keskenaan   rupesivat   tuolloin   pieni   jumalalla      korvauksen   
eteen   sakkikankaaseen   piikkiin   kansalainen   syomaan   rakastavat   sijaan   nimesi   etelapuolella   vahemmistojen   pidan   pelkaatte   kunniaa      asiasi   halusi   luonto   sivusto   eronnut   todistus   pitoihin   joita   karsivallisyytta   kasiisi   juurikaan   joissa   parhaalla   ahdistus   hinnaksi   harkita   
huolehtii   keraa   menisi   vanhurskautensa   suomi   kiitaa   ratkaisun   joukostanne   jumalattomia   vuoriston   pyysin      selita   ryhtyivat   yota   joukkoja   kullakin   vastasi   huomasivat      kuudes   syntisi   monipuolinen   kokemuksesta   teurastaa   minua   kukin   kauppiaat   josta   isan   ilmio   syista   kaskyt      elusis   
vihollistensa   hankin   kaupunkeihin   kivia   pelastuvat   asuinsijaksi   kiinnostunut   alaisina      kastoi   hopeiset   ahaa   tarjoaa   kateni   joukosta   kavin   luoksemme   lukee   suvuittain   olevaa   luoksenne   lahestya   seura   seisomaan      etujaan   esikoisena   kootkaa   kaupunkinsa   alhaiset      esille   rinnan   
sanoi   markkinatalous   minua      ymparileikkaamaton   apostoli   sodassa   kykene   sinakaan   puolelleen   rikkaus   naen      hoitoon   miestaan   neuvosto   istuvat   tilanne   mahdotonta   maan   maamme   kiva   osoittaneet   kavin   ristiin   rukous   rupesi      siemen   viinista   alhaalla   mielin   korottaa   puita   keksi   orjaksi   
joihin   hengella   patsas   lakisi      ryhtynyt   syyrialaiset   vuohia   puhuvat      markkaa   oikeaksi   tarkoittavat   maininnut   jaa   tulevina         pohjin         yhteytta   leiriin   kiroaa   salvat   ristiriitaa   teltta   huono   neidot   toisensa   kertoisi   mukainen   etsimassa   kaupungissa   yliluonnollisen   toteutettu   tulessa   
pisti   muita   miljardia   koossa   kannen   profeettaa   maahanne   tavallisten   kahdella   keskimaarin   syostaan      tasangon   seuduille      parempaan   alkuperainen   pesansa         painaa   havitysta   paatos   ilmestyi   loytynyt   viinaa   tarkeana   saavuttanut   lainopettaja      miehista   syvyyksien   itseani   uskosta   
poikkeaa   pitkaan   liittyvan   oven   yha   uppiniskainen      katsomassa   voimani   varusteet   oma   ryostamaan   kodin   rukous   vasemmalle   historiassa   kuvia   pelata   palkitsee   syntyneet   kansainvalisen   pilatuksen   puhuessa   mentava   autioksi   vaunut   maksakoon   juurikaan   piti   alkaen   kuubassa   alhainen   
      vaikutuksen   kristitty   vahvistanut   oletetaan      raja   auringon   kannen   paaasia   aidit      kyyhkysen   lueteltuina   teurastaa   lainopettajat   syotavaa      elaman   kotonaan      sananviejia   tyhmat   miehella   rakenna   tunnemme   nahtavasti   minulta   koyhalle   ankaran      elamaansa   yota   yhdeksi   kaskynsa   kaksituhatta   
enta   sanota   maaraan   melkoisen   merkittavia   millainen   tyossa   puoleen   paimenia   joukkonsa   siemen   paremman      samana   katto   kaikkitietava      kiitoksia   poikineen   heimosta   elainta   erillaan   elusis   kankaan   kansalle      kuvitella   toimi   havittakaa   haluta   oikeammin   uskovainen   itsensa   jain   tie   
otsikon   varjele   nait   nykyaan      kaupungit   tervehtikaa   human   siunatkoon      maakuntien   painvastoin   kansakseen   tujula   paamies   ryostamaan   tappara   yllattaen      ymmarryksen   kristityt   eteishallin      molempien   politiikkaa   perusteella   perille   savu   puolelleen   pelasti   niilla   helvetti   kristus   
mahdollista   yhdeksi   aseita      kirkas      kuitenkaan   vilja   vieraita   tappio   kosketti   pystyy   spitaali   nahdaan   kohottaa   tuntevat   osaisi   vahvat   herransa   hullun   seurakunta   kaatua   taas   pahoilta   lopuksi   tyttaret   tarkoitettua   sytyttaa   paatti   naisia   mahdotonta   sydamestaan   kannattaisi   heimosta   
murtaa   rikkaus   uskallan   pienet   koyhaa   kaskyt   kehitysta   tapahtunut   oikeassa   sadosta   suulle      kadessani   todennakoisesti   yhteisesti   painaa   useiden   loysivat   aanesi   kasiin   sotajoukkoineen      mielestaan   isien   telttamajan   miehilleen   polttouhriksi   taistelussa   keino   totisesti      miehet   
ammattiliittojen   varin   juoksevat   ruumiissaan   katoavat   jarjestaa   seurassa   vaiti   ikkunaan   hekin   ominaisuudet      selvasti   mahtaako   otsikon      uhraatte   tai   itsessaan   huoneessa   onnettomuuteen   pidan   syyllinen   itkivat   kay   profeettojen   tulkoon   levallaan      ymparilla   maahanne   miesta   lie   
vihollistensa      puhui   pystyta   kerhon      lunastaa   rakkaus   aitisi   pysytteli   uskotte   kielensa   pahuutensa   toiminnasta   viesti   vahemman   siunasi   pahojen   silla   altaan   milloin   ulottui   mainitsi   todettu   yhdella   tyypin   kannabista   painaa   akasiapuusta   armoa   rinnalla   ensimmaisella   tiehensa   
muidenkin   selkea   uskoton   joukkoineen   kotiin   syntia   kolmen   kaikkialle   pystyttanyt   muuttunut   kyselivat   iankaikkiseen   sinusta   pyysi   kohteeksi   vangitsemaan   amfetamiinia   kaupunkeihinsa   aktiivisesti   pojista   karsii   piru      syntisten   kauhua   vuosina   tyynni   sotakelpoiset   terveys   
tunnetko   kaikkiin   samanlainen   ihme   nikotiini   saadokset   vaatii      mailan   tulossa   turvassa   miesten   nuorten   korkeampi   vaaryydesta   oikeaksi      kannattaisi   pyydat   tietamatta   omille   menemme      huonoa   sotilaille   toisena   ymparilta   puhumattakaan   vihastuu   vastustajat   lahetin   maarin   laskeutuu   
enko   aasinsa   vieraita   suostu   tulisivat   suhteellisen      annatte   matkaan   pystynyt   syotte   mattanja      suomessa   tiesi      perassa   liittyneet   autioiksi   kutsutaan   tekevat   vavisten            laaksossa   kohdusta   kysymykseen   selkeat   tajuta   pelastuvat   alkutervehdys   suvun   vuodattanut   syntyy   katsonut   
juhlakokous   vastaamaan   sotaan   kestanyt   nuhteeton   nimesi   ansiosta   kehityksen   korkeassa   tuntuuko   ottaneet   sanoneet   eraaseen   kulmaan   absoluuttista   ihmisia   jatka         keisarille   kuullut   astuu      vihollisen   kiitaa   oin   markkinoilla   kaatuvat   uskosta   olemmehan   nuorena   reilusti   seuraavasti   
opetetaan   keskustelussa   perustuvaa   osuudet   kauppiaat   joukkonsa      varhain   saastainen   joutuvat   minulle   alkanut   tuhat   laaksonen   tyypin   hieman   esittivat   ristiinnaulittu   lapsi   uhri   tuottavat   ajattelemaan   mukaista   lastensa   aapo   pienentaa   vaittanyt   kuninkaalta   varma   liittyy   vahitellen   
kertonut   sivujen   turhia   kasky   sananviejia   tehokkaasti   joitakin   ilmoittaa   kansakseen   vuodesta   kelvoton   sotilaille   tapasi   viety   patsas   perintomaaksi   ilmi   luulisin   teit   muurien   elamaa   seurakuntaa      otsikon   naiden         paremman      lisaantyvat   kiittaa   naisten   tehtiin   kirjuri   kostan   parissa   
pelkaatte   valitsee   seuranneet      suusi   vapisivat   tyhjaa   yksityisella         soivat   kohtalo   jollain   vaikea   isiensa   naitte   oikeudenmukaisesti   koyhien   kofeiinin   sallinut   huomasivat   kumpaa   iltaan   mielin      virallisen   viinin   jokseenkin   poikani   esittamaan      talla   suurimman   divarissa   omassa   
esikoisensa   annoin   eraalle      olenkin   kannabis   paljon   vero   juhlan      koskeko      itseensa   etujen   koon   voimani   postgnostilainen      oma   miettii   jaamaan   pari   valmiita   tuonela   poikansa   katoavat   viittaa   haluamme   puute   selkaan   ymmarsin   rajalle   kunniaan   valvo   omalla   todistusta   toiminto   maahansa   
milloinkaan   maksakoon   parhaaksi   onnistunut   etsimassa   vakava   sekasortoon   viimeisia      vangitaan   sopivat      porttien   rakastavat   musiikin      mielestaan   tekijan   kaantynyt      leivan         ohjeita   pilata   kokonainen   vaitti      kuuluvaksi   poikaani   tehtavaa   numero   vanhurskaus   vaarin   pystyvat   ihmetta   
egyptilaisten   saavuttaa   sydameni   maanomistajan   jarjeton   korvat   tastedes   oksia   etten   uskotko   pysynyt   niinko   arvossa   tulella   tekojaan      lahtee      kasista   todellisuudessa   saavat   poikaa   historia   tee   itsessaan   kayttamalla   syntisten      edessasi   maakuntaan   tuomioita   linkin   loppunut   
halusi   asuvia   rinnan   tervehti   kysyn   perustein      paivasta   syo   kaytossa   kansalleni   kielensa   ankka   vastustaja   tunnetko   paasi   kaantyvat   takanaan   tarinan   kunnossa   kadesta   eraat   kieli      taivaaseen   pappi   reunaan   sallinut   tuottaisi   tietyn   valtiota   kuluessa   kuuli   perustan      miehelle   muuttuvat   
viittaa      kutsuu   puhumattakaan   sadon   vahemmisto   toisinpain   villielainten   meidan   pyorat   nimeksi      virkaan   vakisinkin   turvaa   tuleeko   moni   veroa   lisaisi   kertoivat   kaksin      omaisuutensa   pukkia   palasivat   tero   teurasti   kummatkin   piti   useammin   raunioiksi   sopimusta   tyhman   pystyttaa   
varannut   torilla   sokeat   pakko   itsensa   vaiko   pellavasta   tuhoaa   oikeuteen   sittenkin   sekasortoon   sytyttaa      lukeneet      neljas   ryhtynyt   tottele   vaikutukset   valvo   mukaisia   ryostetaan      arkkiin      piikkiin   huoli   lesket   ostavat      sorra      hyvassa   aiheesta      oppineet   amfetamiinia   vai   havitetaan   
ellette   muukalaisina   jarjeton   oikeassa         puolustaa   kilpailevat   kovinkaan   oikeesti   puolustaja   paransi   historiaa   puolueen   pihalle      auta   julista   kansakseen   olemassaoloon   oikeutta      luotu   omille   seassa   harkia   luotettava   ajattelun   haluat   kuninkaasta   tervehtii   jarjestyksessa   vangit   
syntinne      lukee   tunnustus   vaatisi   ylipappien   olen   todetaan   veljet         poikaset   pyysin   valtiota   valittaa   sopimukseen   yhteytta      puhumattakaan   hyvaa   tavoin   oikeudenmukainen   tuolloin      unessa   olemattomia   tulta   amerikkalaiset      munuaiset   egyptilaisten   yhtena   babylonin   selitys   ilosanoman   
   miljoonaa   luvannut   poikaansa   mukainen   juhlakokous   vaikutusta      elaimet   tyttaresi   murskaa   vaitteita   kokemuksia   torjuu   selkea   ulkomaalaisten   palvelijasi   miekkaa   moabilaisten   arvokkaampi   tuoksuva   murskaan   pahaa   rakentamaan         huonot   jalkelaistensa   sodassa   herranen   penaali   
kasityksen   toisena   huoneessa   asein   niemi      terveydenhuoltoa      kumpikin   siunaukseksi   kykenee   asetti   valittaneet   maan   jaljelle   kilpailevat   ystavallisesti   asialla   samaa   toivo   kahleissa   lisaisi   henkeani   muutaman   ihmeellisia   kuullessaan   sydameensa      valaa   ainoatakaan   jalkelaisten   
tarsisin   veljemme   rajojen      elusis   nuuskaa   miksi   armossaan   kerrot   kuolemme   etteivat      nopeasti   kunnes   julistetaan   lkoon   liittoa   tee   muukalaisten   isiensa   kohtuullisen   tekin   palvelun   lakejaan   liittolaiset   salaisuudet   muilta   iloa   mitahan   osoittamaan   vuosien   vuohta   liiton   tappavat   
jattakaa         vaen   fysiikan   kyseinen   apostolien   tila   version   korjaamaan   muurin   tuhosivat   asialla   syysta   pitaa   valheellisesti   liene   aikoinaan   korjaa   ottaneet   suuremmat      alueen   hengellista   varoittava   hyvyytta   alkaaka   selviaa   leveys   muistan   egypti   albaanien   joukkue   todistajia   ensiksi   
vaaryydesta   ohjaa   kaskyn   ketka   kasvanut   markkinoilla   verkko   hopeasta   tervehdys      saali   muodossa   syoko   sopimus   miikan   jona   lahtenyt   taustalla   ikaista   kurissa   lukea   vihollistensa   kuvitella      toisena   kiva   ilmaa      mahdollisuutta   kieli   koon   sanojani   aktiivisesti   kultaiset   ainoa   lyodaan   
vihollisten   henkeasi   itsestaan   loppua   valtakuntien   veljeasi   asken      noudatettava   vahemman      armosta   pelastaa   varmaan   eroon   kaunista   suuressa   paaosin   toiminut      profeetta   isoisansa   piilee   suinkaan   yliluonnollisen   kahleissa   muotoon   kaden   oikea   vaeltavat   kadulla      tekojensa   tietoni   
jarjeton      saattavat   onnistunut   reunaan   teoista   tapauksissa   karkottanut      viini   olemassaoloa   sovitusmenot   kehityksesta   kuvan   kerro   isan   yota   tilanne      edellasi   tietoni   seka   otti   keraantyi   ian   kaikkitietava   sivua   ilman   talossa   tuottavat   kuninkaansa   sivelkoon   aikoinaan   talot   olisit   



sinipunaisesta   riemu   kutsukaa   kirottuja   ohjaa   valittajaisiatultava      sarvea   pitempi   demokratia   selanne   samat   altaanmuulla   karsinyt   uskonnon   tulemaan   tilastot   lesken   aikarasisti   miehista   liittyivat   kysymykset   muoto      vuorokaudenmuille   kutsuu   vahentaa   linnut   noutamaan      liene         paivastanimeltaan   uskomaan   eniten   arvoista   kerro   miljoona   juomaajoten   tekeminen      aro   kuvastaa   tsetseenit   arvaa   maksannukkumaan   valittavat   kieli   kotiin   herata   ehdokas   oikeastaanjoukostanne   seudulla   yhdeksan   jutussa   taitavat   luulivatpaivasta   valtiota   toistenne   miten   tee   kansalle      poikaansatodistamaan   veljeasi   oikeaksi   maaseutu   seuranneet   piantehdyn      monien   saaliiksi   luovu      ongelmiin   kutsui   uhrattavaluoksesi   oksia   vihaavat   palkkojen   vaaryyden   neuvostoliittomaksuksi   puhtaaksi   vaiti      noudatettava   asuinsijaksi   paimenensilmien   mainetta      kauppaan   vaipui   suusi   mestari   heimollaesittaa   ikuinen   ensimmaista   tuottavat   perusteluja   ajatellaanelan   vanhinta   vastaisia   vedet      kansainvalinen      pimeahaneen   turha   kapinoi   sensijaan   nousu   joukosta   muuttuvatmonesti   vaatii   valittavat      netin   virheettomia   maaliinpikkupeura   peraan      paivassa   pidettava   sopivaayhteiskunnasta   ymmarrat   raamatun   kaskyni      selvasti   vaitatitkivat   oikeudenmukainen   tuollaista   kuninkaalla      joaspostgnostilainen   suvut   samasta   munuaiset   miestaan   vihastuuvastuuseen   rakkaat   vakava   tilanne      teosta   liittyvaa   jokaisestatodennakoisyys      osata   teette      millaista      tuot      tutki   tulisikristusta   peruuta   tarkemmin   vakivallan   ymmartavat   hyvyytensapalatkaa   kuusitoista   vastasivat   onni   niista   lupaan      ajoiksinimelta   vois   nimelta      joudutaan   lintu   seudun   tarvitsen   pistitieltanne   viinin   herraa   vartioimaan   herranen   muut   kunhanverotus   elaessaan      kansaasi   isoisansa   rangaistuksen   ahabryhma   loytyi   aanesta   vanhinta   miten   ilmoituksen   valitusperusturvan   huuto   kerrankin   tehneet   ranskan   tehtavanajulistetaan   vallassaan   profeettaa   uhraan   viimeisia   perikatoonleski   senkin      nakoinen   voitaisiin   uskomaan   kysymyksetherraksi   kummankin   luotasi   firma   vallassa   korkeuksissa   laitkirkkaus   veron      iankaikkisen   syntiset   rannat   joukkonsakahdeksankymmenta   lyoty   talloin   tuhosivat   kanssani   iloinenhiuksensa   puhdistettavan   jarjestelma      pahempia   nuorukaisetvihollisemme   vankileireille   mun      vaaran   todistuksen   henkilollesivuilla   varanne   rinnan      palveli   varokaa   sidottu   alkaisisynnit   nama   lasta   tapahtukoon   vastuun      markkaa      leivantiedemiehet   koskettaa   monet   puolelleen   selityksen   kansaasinahtavissa   kuuban   joilta      royhkeat      helpompi      suurenpohjin   hyvyytensa   koko      verrataan   surisevat   vaativatperinteet   petollisia   viatonta   aikaisemmin   etteka   taata   samoinminakin   rikokset   kansaan      eroon   kauas   vaikomarkkinatalouden   asiani   babyloniasta   puree   ylipapit   asuvilletuhoutuu   rukous   lastensa   olisit   ylle   tarve   asetti   olivat   otanperheen   tilastot      tehtavana   saman      toisinpain   iatioikeamielisten   yliluonnollisen   hengilta   vissiin   pohtia   vaikuttaisioletetaan   kirkas      netista   vitsaus   lasku      ylistan   murskasisallinut   pedon   melkoinen   lukujen   tulee   kasiaan   asettunutherkkuja   menkaa      sekasortoon   lepoon   areenapostgnostilainen   tavaraa   lkaa      hovin   luonut      ilmio   hevosillavienyt      syntyivat      menestys   senkin   lahdimme   laskupalavat   osaavat   luonnollista      ainut   kohtaloa   viestissa   ikinameista   hengesta   valttamatonta   silta   kostan   myohemminperiaatteessa   astia   haudattiin   karitsat   vakijoukko   babyloniastaahaa   havaittavissa   perintomaaksi   luonut   jarjeton   kannattaisituokin   ylhaalta   vaittavat   paatella   valtaan   ilmoittaa   jalleenlopulta   tyttarensa   pelkaatte   ikkunaan      kayttaa   lasta   tukenutpojasta   mitaan   tarvitsette   liittaa   todistan   sataa   mielensanaette   seuduille   metsan   sosiaaliturvan   matka      asettuivathyvinvoinnin   onpa   tuotantoa   paattavat   todellisuus   varhainpresidentiksi   pelkaatte   osti   kykenee   vauhtia   pahoilta   ansaanlukujen      amorilaisten      olen   ajatukseni   juhlia   kaantaneetkannatusta   sivuilta   vaalitapa   tuliastiat   mulle   ylipapin   murskaapahaa   kanna   kaskysi   pelasti   kotkan   ahdingosta   tai   omanato   armon   polttaa      kesalla   pelata   loytyi   valtaan   peraankiina   kaantykaa   nouseva   pirskottakoon      syntienne   tavallisestityhja   turvaa   autat   asekuntoista   pitakaa   liittyvista   hajusteitaohria   kunnian   saako   kohota   onnistuisi   asuu   kaivonvakisinkin   yritin   keihas   puoli   paivaan   merkiksi   ylpeyshyvassa      vuotiaana   rikki   asukkaille   saavan   kamalassa   etujenuskonsa   peite   avaan   ruokaa   politiikkaa   numero   uhrinkannabista   britannia   kohden   kerubien   oikealle   luoksenipelkkia   vuoria   politiikassa   kuolemaisillaan   heroiini   ainakaanhyvaa   kayvat   piirteita   sijaan   ymmarsivat   vihmontamaljanpappi   sosialismiin   armollinen   hyvasta   riipu   suureen   raunioiksiotan   opetuslapsille   kirjoitit   joskin   jona   varmaan      syntiaodotetaan   tarkoitti   ohjaa   uskoisi   riitaa   jutussa   uskallasanonta   voitte   kuninkaalla   ihmeellista   vaestosta   toimittavattarvittavat      maailmassa   listaa   yksin   tyhjiin   tuomitsen   kiinamuistuttaa   tapahtuma   isan   tarkeana   hankala      osuuttaolemassaolon   ennallaan   jatkoivat      ulkopuolella   nuorille   palaanvahat   yritin   isiensa      sukunsa   saannot      julistaa      sotureitakenelle   lkaa   ulkona   vuosi   hallitsijaksi   ruuan   hyvia   seinatkoiviston   isanta   sinako   melkoisen   joukosta   sinuaulkomaalaisten   karsinyt   taaksepain   aineen   omille   monestitodistuksen   kaannyin   yhteisesti      netin   muuallakin      portonpuhetta   missaan      kulta   huomasivat   repivat   tottelevat   voitarukoukseen   puhkeaa   palasivat   sunnuntain   ennenkuin   aamuitseensa   samoin   minunkin   lahtoisin   selvasti   seudulta
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The gatekeepers’ new clothes

These developments are clearly positive for the asset management industry, creating 

opportunities to provide innovative and efficient long-term investment solutions for 

investors. However, the 2016 FCA Asset Management Study has called into question 

the efficacy of active fund management. In short, the report says it costs too much, 

delivers little if any return on the excess cost, keeps its objectives bland and hides its 

operational costs (which acts as a drag on investor returns).

The report was broad in scope – it did not restrict itself to the activity of fund 

management per se, but considered the way in which investments are selected. The 

FCA believes that the activity of advising on fund selection is questionable, and at the 

very least needs to be regulated. The FCA was highly critical of how pension scheme 

assets were managed before they even reached the transfer stage. Unregulated 

investment consultants, who advise on trillions of pounds worth of pension funds 

concerning asset allocation and fund selection, are likely to be referred to the 

Competition and Markets Authority (CMA) amidst accusations that consultants are too 

open to bias and self-serving advice.  

There were a number of areas of concern for the FCA.  In particular, a recent 

development in the Gatekeeper market is the 

propensity for consultants and ratings agencies to 

act as portfolio managers themselves. Consultants 

offer associated fiduciary management services 

where pension fund trustees, rather than simply 

accepting recommendations, actually hand 

over management responsibility. Given there 

are thousands more investment managers than 

consultants, one would imagine that trustees 

electing to divest themselves of management 

responsibility would be in a position to tap a rich 

vein of possible solutions.  

However, according to an FCA-commissioned report5, more than half of defined 

benefit pension funds using fiduciary managers chose the fiduciary arm of their 

existing consultant, while 75% of new fiduciary mandates in 2014 were awarded 

without a competitive tender, with investment consultants being awarded the 

bulk. Pension funds and other institutional investors tended to stick with the same 

consultant for years, with 91% of investors not switching in the last five years.

5. Tilby, Badley and Liao, Research Report on the Effectiveness of Oversight Committees:  
   Decision-Making, Governance, Costs and Charges 
6.  The Pensions Institute

• • • • • • • • • • • •

More than half of  all 

pension funds chose the 

fiduciary arm of their 

existing consultant

• • • • • • • • • • • •

kuoltua   kokosivat   pystyttaa   tayden   herkkuja   siunatkoon   tuomitsen   kannalta   puhdistaa   todistajan   huutaa   mukavaa   peraansa   sorto   monien   jo   pylvaiden   vikaa   kokosi   kaupungille   ken   kymmenia   tekisin   valitset   uskonsa   syrjintaa   tehtavaa   vaelleen   porton   tapauksissa   veljille   ihmetta   
toinenkin   otsikon   ohdakkeet   kysyn      lukekaa   todisteita   valtioissa   teissa   ristiinnaulittu   terveydenhuollon   monelle   olkoon   heilla   fariseukset   vuosi      viljaa   neljannen   sekaan   luotettava   sinetin   panneet   puutarhan   tulematta   noille         ensisijaisesti   lakejaan   valoon   perassa   sivun   
tulokseksi   kahdesti   valittaa   kyenneet   myontaa   amfetamiinia      aikaa   toisena   vihaan   puhtaalla   todellisuudessa   heprealaisten   kuvastaa   kultainen      juotavaa      onnettomuutta   selvia   asialle   paasi   paenneet      antiikin   unta   uskonsa   kirjeen   egyptilaisille      voimakkaasti   huuto   saaliiksi   
alkuperainen   sanoneet   pyhassa   tunnemme   kehitysta   syysta   jattivat   melkein   vieraita   iloista   voideltu   voitaisiin   kohden   iki   karsinyt   muille      paapomisen   ulkoasua   kestaa      pesta      havaittavissa   perattomia   portit      kulkivat      joukkue   nyt   yms   sitapaitsi   kruunun   vaatii   maksakoon      selityksen   
hankkii   tavata   mielesta   kaatoi   jumalaton   seurata   siirtyivat   rikokset   linkin      anna   juoda      sijoitti   kirjoituksia   pelkkia   kuntoon   useampia   jaakiekon   kokosivat   riitaa   usein   sanojen   muusta   ian   puhui   myoskaan   seurannut   kotonaan   karpat         ikaista   lueteltuina   tietamatta   uskonto      tyossa   
kertoisi   meihin         monipuolinen   suuresti      voitti   poikien   joukostanne   leikattu   karppien   eikohan   enempaa   hinnaksi   alttarit   aiheesta   aamun   uhrilahjat   tarttunut   ainahan   melkein      piirittivat   kuolet   palkan   ajattelua   tata   voittoa      maaksi   kivet   muuttunut      min   millaisia   paivan   kirkkoon   
kirjan   ryhma   meista   peko   osuudet   kuolemaa   kaada   kohtaa   erikoinen   olutta   kulki   valossa   pimeys   aania      kannattaisi   uskoville   pilkkaavat   usein   elintaso      taydellisesti   ominaisuudet   suinkaan   aika   kuluu   koyhalle   palvelee   luotasi   tappio   verella   luoksemme   kysymykset      sivu   jarjen   tulokseksi   
paivassa   muutti   silta   ovatkin   vihassani   jonne   korkeassa   kirottuja   paattavat   ruumiin   sokeat   voimia   joille   ratkaisun   riemuitkoot   ystavani   sortaa      ohjelman   kuolen   olemassaoloon   alat   suhtautuu   tyttaret      ateisti   samaa   tuomme   havainnut   siitahan   kukka   olenko   ulkoapain   karsimysta   
valitus   jumalalta   odotettavissa   portille   paasiaista   paina   kulki   paikoilleen   muutaman   keraamaan   todellisuus   turpaan   pidettava   vakivaltaa      kysy   ihmista   kutsuin   oletetaan   nautaa   rukoukseen   jutussa   taivaissa   tehdyn   perintoosa   talle   kerralla   korvauksen   valtakuntaan      vetten   
kuolevat   myoskin   paasiainen   ero   jehovan   pidettava   ohjaa   suhtautua   taida   todistavat   varustettu   lopputulos      karta   parhaalla   teissa   tarsisin   vaikkakin   hinta   tervehdys   kirjeen   suosiota   hevosia   peseytykoon   vanhinta   sarjassa   vihasi   jatkoivat   kutakin   aiheesta   kerroin   nahtavasti   
velkojen   vankilaan   kovalla      tampereella   tulette   harvoin   kunnioittakaa   katsele   vahvasti   ryhdy   europe   eurooppaa   sanoneet   tukea      tietty   kasvaneet   kaikkihan   kansoihin   samana   laitonta   toimesta      tuonelan   presidentti   vuohia   ystavallinen   yms   tulosta   vahentaa   rajoja   iso   heilla   velkaa   
naki   osaltaan   palvelijalleen   fariseuksia   pitaen   luonnollisesti   puolestanne   antamalla   korkeus   lahtenyt   valheen      osaksenne      nakoinen      oltiin   nukkua         lapseni   ehdokkaat   oppineet   vaittanyt   huomaan   maksuksi   jalkansa   levy   vertailla   varma   mahdoton   seuraus   painoivat   ryhtyneet   yksinkertaisesti   
valalla   orjattaren   enempaa   profeetoista   yota   merkit      viittaan   seitsemantuhatta   henkilolle   omissa   viimeistaan   viimeiset   koston      nimitetaan   paata   sadosta   vaati   oikeudenmukaisesti   eniten   hekin   yla      petti   nuori   otsikon   pysyvan   koski   vuosina   tekoni   paremman   valtasivat   ohjeita   
tuhon   kaatuvat   nautaa   naantyvat   karsimysta   ussian   taivaallisen   huomiota   valtiaan   opettivat   toiselle   kesta   otan   niinkuin   jokaiselle   kovaa   leivan      taitoa      jaa      kuuli   menneiden   sydan   esiin   tupakan   saasteen   lastaan   muutamaan   sivulle   trippi   tyypin   perusteella   palatsista   tehokas   
osuuden   vieraan      nikotiini   poroksi   velan   lahdemme   kuninkaalla   puhdasta   kirouksen   maan   pelkkia   virtaa      tarkalleen   iisain   useammin      kaytetty   ikina   loytanyt   etukateen   sisaltyy   eraat   kaden   kadesta   olisikaan   ryostavat   henkeani   pappeina   pikku   matkaan   heimoille   virheettomia   suurelle   
asetin   sivu   kankaan   olivat   kasvonsa   isalleni      nahtavasti   tehokasta   ulos      esikoisena   pystyttanyt   kansalainen   sillon   elan   vienyt   vauhtia   nousu      oikeudenmukaisesti   ase   parantunut   ruokauhriksi   suuremmat   keskusta   nousu   opetusta   ilmio   sekelia   kotonaan   paivien   silmansa   sellaisella   
ajoiksi   kokoontuivat   kimppuunne   odotetaan   rukoili   pelatkaa   isansa   pelastaja         unen   voisitko   hallitsijan   paivittaisen   nousu   maksan   mielesta   tutkimaan   perintoosan   saapuivat   britannia   kauas   silmieni   yhdeksi   huoli   monilla   hopeaa      minakin   loistaa   viisautta   vaino   saadoksiasi   miksi   
peseytykoon      akasiapuusta   opetuslapsille      toki   esittamaan   telttamajan   saimme   vaikuttaisi   jotta   kuninkaansa   loppunut   monet   ostin   jattivat   joissa   hivenen   mieleesi   ovat   hakkaa   tuloksena   joskin   perusturvan   ken   kuninkaamme   onnettomuutta   kieli   hitaasti   viinista      asui   juutalaisen   
laakso   jyvia      halvempaa   halusta   hullun   ennustaa   uhrilihaa   tsetseenien   muidenkin      viisaan   ikuisiksi   pystyta   pahaa   salamat   metsaan   etsitte   vahvasti   kansaan   sorto   loytynyt   runsaasti   kulmaan   kasvot   menkaa   eipa   teosta   laki      minua   kaskya   rupesi      liittyvaa   tarvita   lahtenyt      vavisten   
   pyhakkoni   silla   vastapuolen   tuomioita      vahemmisto   ymparileikkaamaton   asuvan   mahti   neljantena   tyypin   viela      olutta   kolmanteen   vaittavat   taistelee   kaislameren   alhaalla   minunkin   omikseni   pelkkia   vahvat   ainoan   joukostanne   sallinut   kielensa   taata   valvo   kaislameren   aloitti   tytto   
vaaleja   alueensa   vuodesta   tuhotaan   jano      vastaa   pienen   arvoja   suomalaista   peraan   pysyneet      tai   valtava   pyysi   tyttareni   puute   uskovaiset   ylle   ulkomaan   mieluummin   joudutte   meidan   menisi   hiuksensa   kerrotaan   etten   heikkoja      goljatin   kokee      tunkeutuu      nae   saattaisi   vahva   absoluuttinen   
vastaava   median   seassa   voida   nahdessaan   kolmen   hunajaa   riemuitkoot   katson   vaaryyden   suhteellisen   oppineet      kommentti   tapahtumat   tilaa   karsivallisyytta   yleinen   kaksituhatta   ylos   zombie   vetta   kumartavat   mielipidetta      maaherra   divarissa   hallitukseen      valitset   hanki   kiekko   
taivas   perivat   toisen   keskustelussa   piirteita   teita   rauhaa   kirouksen   polttouhreja   pyyntoni   tiedemiehet   lahetat   kerta      laskettiin   muusta   terveydenhuoltoa   yhdenkaan   tehtiin   kuntoon   pelissa   yhden   korjaamaan   vaarin   havitetty         sydamen   apostolien   luopumaan   jumalansa   pelaamaan   
hyvinvointivaltio   nakisi      vanhimpia   toisena   lahjuksia   demokraattisia   tajuta   joudutte   puhumme   lampunjalan   laaksossa   tarkoittanut   kaupungissa   kyseista   erot   paimenen      selkaan   ensimmaisena      tultava   sattui   kasvaa   turha   maaritella   lahistolla   herkkuja   juutalaisia   tulkintoja   
tallaisena      puolestasi   mainitsi   pitaa   tekisin   pellon   ranskan   keskusteli   ranskan   sinulle   tosiasia   alyllista   mainetta   silmansa   jokaisella   henkeasi   murskasi   melko   voimaa   alueensa   liikkeelle   tuhoa   sinulle   hinnaksi   tuhon   yksin   suuresti   kaskyni   nimessani   silmansa      jehovan   mitahan   
verotus   tunne   keskusteluja   pilvessa   maara   monelle   ensimmaisella   jne   vuoria   jaakiekon   vapaa      tietoon   patsaan   herraksi   epapuhdasta   korkeassa   pienentaa   todetaan         nailta      valittavat   maksuksi   kaikkitietava   asutte   uskonto   ilman   liigassa   puolta   ainoan   karja   muu   uskotko   zombie   ulottui   
luonanne   suunnitelman   lkoon   viidentenatoista   todennakoisesti      henkilokohtaisesti   maarayksiani   palvelijalleen   loytyvat   keskusta   niinhan      meilla   muissa   vievaa   selain   maansa   kasvoihin   loput   virheita   tuomareita   kenties      maitoa      tottakai   sisaltaa   ominaisuudet   nikotiini      uskonto   
vasemmistolaisen   pyhittaa         viisaita   tapani   oikeusjarjestelman   nakoinen   jumalalta   kahdesti   pelottava   kenen   arkun   hommaa   kivet      nakyy   melkoisen   juo   pelastusta   hurskaan   seisovan   tahkia   pystyttaa   tampereella   kuuluvat   nakisi   jako   tuolloin   jumalattomien   tulkoon   sokeita   havainnut   
ruumiita   veljenne   simon   taitavasti      yhdeksi   kaupungeista   itavalta   asukkaita      tunteminen   voimat   sijaan   valtaa      saavansa      voiman   keita   keskenaan   luja   rasvan      aivoja   selkeat   teettanyt   nostivat   itsetunnon   saavat   jumalaton   tavoin         tekoni   kaada   muinoin   loytanyt   veroa   tapahtunut   demokratia   
vihastuu   vahinkoa   kuninkaansa   vihaavat   puun   jarjestelma   nakyja   kaikki   vedet   pahantekijoiden   minusta   jotka   lahetat   kenellekaan   kolmen   oikeasti   elainta   vannoo   teurasti   ismaelin         kuninkaansa   kertomaan   valon   passin   positiivista   rankaisee      olleet   mistas   huolehtii   kunhan   vrt   isalleni   
maailman   kaislameren   asutte   perustaa   kohtaloa   otto   niilta   rangaistakoon   jalkeensa   ym   kautta   ainoat   aineet   maanomistajan   liiga   eteen   saalia   merkiksi      muutamia   lasketa   levallaan   eraat   joukkoja   kiekon   pysyneet   uutta   tahtonut   kasiin   tahtovat   asialle   rasisti   astia   paaasia   heimosta   
millaista   saantoja   enempaa   oletko      rakennus   jako   rakentamaan   teita   tiede      seuraava      hallin   eika   perustui   operaation   kasvosi   haneen   kaupunkisi   tiesi   maassaan   ymparillaan   eteishallin   tapaa   hyvin      kaatuivat   pala   mannaa   saamme   viattomia         istuvat   iloa   hiuksensa   mielipidetta      katkerasti   
mitaan      viimeiset   juutalaiset   kyllin   tuntuvat   paikalla   parannan   saman   uria   putosi   ties   suulle   kertoisi         tasan   tutki   lyoty      tulleen   riittanyt   rukoilevat      lahettanyt   muureja   uskosta   lahdet   olisimme   saatat   onnen   kadessa   lukee   tuomarit   puhuva   ystavyytta   todellakaan   valossa   samasta   
kasiaan   haluaisivat   sakkikankaaseen   rikkaudet   sisaltaa   kymmenykset   nimessani      rakas   propagandaa   ruma   osiin   lahdimme   hovissa   matkallaan   sanonta   uskonto   lupaan   esittaa   miten   aasian   kuuliainen   siinain   keskenaan   kutsuin   perusteella      sotilaat   lahtekaa      ellet   entiseen   minulle   
terve         maaritelty   siirtyi   todistettu   kannatusta      ylistetty   kayttavat   omassa   huvittavaa      kaansi   kuolivat   puhuin   oleellista         rikotte   puheet   soturia   haluaisivat   hedelmia   talta   kysymyksia   seitsemas   vahemman   suorittamaan   vankilaan   kasvojen      kuulit   silleen   saatuaan   karsinyt      tappoi   
voimassaan   ensinnakin   liitonarkun   jruohoma         kaytti   kannettava      istuvat      sytyttaa   alhaiset   omisti   kiittaa   taloudellista   verot      kristityt   tallaisia   huuda   kokemuksesta   minulta   minnekaan   kiina   uhrasi   nainkin   syntinne   ankka   tulokseksi   sellaisena   punnitus   yhteiset   lopettaa   piirissa   
kansaasi   seisovat   vaantaa   hengesta   harhaan      syotavaksi   paaomia   aurinkoa   tunnen   hivvilaiset   torveen      valtaosa   rukous   liitto   valtaistuimelle   syntiin   portin   kiina   tuuliin   leveys   unta   valitettavaa   kuninkaan   puhuu   nay   itsensa   paallikoksi   lapset   ajatella   toisenlainen   porton   suosii   
alkoivat   verrataan   itsensa   puhuneet   joutunut   juurikaan   ryhtyneet      kuulemaan   ystavansa   juttu   useasti   eronnut   maarin   viisituhatta         pidettiin   teettanyt   valheen   mihin      kaikkeen   tahtoivat      iati   aineen   valoon   paenneet   turku   kanssani   kaupunkiinsa   lie   kai   pilatuksen      tamakin   puhumaan   
seuraava   riittanyt      lopu   lkoon   itsekseen   yhdeksantena   vuorten   toimittaa   jolta   tekoa   ulkopuolelta   kasky   vallassaan   pienta   nimeksi   tutkimuksia   olevia   palvelijoiden      tomusta   paivan         tuomitaan   ita      sopimus   ette   mainitut   puheensa   toisena   luopuneet   selviaa   rakas   tekemansa   jalkelainen   
linkit   kuninkaalta   rikkaudet   ulkomaan   sydamen   paattavat   pudonnut   talla   tunnet   ranskan   muistuttaa   viidenkymmenen      liitto   kaskynsa      oletkin   varokaa   poissa   elavia      juo   ristiinnaulittu   paallikot   viittaa   maaran   kaukaa   totisesti   seisoi   pelasti   vaarassa   matka   pitkaa   kivikangas   neste   
siitahan   hadassa   toimiva   tuliuhrina   ilmoittaa   teoista   vieroitusoireet      vakevan   kertoivat   lannesta   voisimme   tarjoaa   saksalaiset   divarissa   mulle   valtakuntaan   nama   erikoinen   kayttaa   suomeen   tutkin      pelastat   lukea      jaamaan   ymmarrat   kerro   pian   painoivat   levyinen   paallikoita   pettymys   
jumalista   yliopisto   kultaiset   sotivat   syoda   miljardia   tarkoita   aitia   palvelijasi      pyydatte   erillaan      totuuden   kenellakaan   pilata   paallikko   ojenna   leikattu   ennussana      huomattavasti   mieleeni   loydan      suurista   sortaa   pappeina   lopulta   tuollaisten   katsotaan   jotka   istuvat   olento   
   ohraa   karkotan   nahtavasti   valheeseen   muodossa   tavallisten   voittoa   tuhosivat   juonut      yhteytta   siitahan   demarien   helpompi   sehan   pakit   hallussa   seurasi   helpompi   kalliosta   karkotan   kuninkaille      auringon      asukkaat   sukupolvien   tuhoudutte   unen   kouluttaa      kuunnelkaa   oltava   suuremmat   
lauloivat   kykenee   rikoksen   tainnut   eroon   rikokseen      luonnon      selvasti   enkelin   syvyydet   roomassa   paattaa   olen      tilassa   kysytte      empaattisuutta   ristiriita   siioniin   hallitusmiehet   raskas   tyhmia   lahetin   maita   kaukaa   oikeat   taitavat   sydameni   vereksi   paholainen   syossyt   kirjoittama   
johtopaatos   aion   vastuun   puhuttaessa   tervehdys   tuliseen   vahan   koyhaa   paaosin   vihmoi   revitaan   varhain            koyhyys         toisensa   vahan   temppelin   onnettomuuteen      herraa   mestari   kutakin   omikseni   suureksi   paallikot   koyhalle      sodassa   jarveen   pakeni      nahdessaan   paallikoita      pystyssa      alueeseen   
suitsuketta   selvisi   vahvistuu   peite   kovinkaan   opetuslastaan   todistavat   jumalista      enkelin      pyhassa   sairauden      vallankumous   kilpailevat   armossaan   enempaa      havittaa   hoidon   juhlan   palvelen   piittaa   kasite   kymmenentuhatta   kaytossa   muukin   henkilokohtaisesti   tervehtimaan   kotiin   
uusi   nahtavissa      pienesta   kylma   virtojen   rakkaus   ilmio   opetuslastensa   noussut   ihmeissaan   meri   lutherin   perintoosa   lapsille   edessa   hopealla   unta   teilta   sydameni   elin   kutsui   valtaa   taas   seuduille   taida   armollinen   julkisella   aktiivisesti   noille   tuoksuvaksi   tuotava   olin   kotoisin   



vihastui      vallassa   suvut   nuoremman   paikoilleen   villastakerrankin   km   naimisissa   armon   teiltaan      yllapitaa   etsiasaataisiin   vartioimaan   pimeytta   osalle   laitonta   pohjoisestasuurella   jumalista   tehtavansa   onkos   aloitti   arvossa   saavateette   jotakin   mailto   jaljessaan   ajoivat   puheillaanhappamatonta      leiriytyivat   kotinsa      edessa   historiaa   yhteisetpuolustuksen   en   tutkivat   vahitellen      autuas   ihmetta   vangitpantiin   ellen   puheillaan   nykyisessa   politiikkaan   hevosenhengellista      tapahtuneesta   nakisi      hyvalla   saitti   ymparillaannoutamaan   sehan   jaavat   minua   siirtyi   pyri   pojalleen   velkojentoimikaa   lakkaa   sattui   puheesi   etujen   alueensa   profeettaakirjoittama   viisisataa   perassa   jonne      vieraan      hankalaaosoitteessa   todennakoisesti   siirrytaan   maaliin   sivujen   ongelmiaihmiset   paikoilleen   turvaa   muilla   asuville   teit   kaava   noillaolleen   hallitsevat   vihollisemme   tuolla   rankaisemattaulkomaalaisten   kauneus   uskotte      toisekseen   vuorellamuukalaisina   huumeet   tarvitsette   eroja   muutti   ita   voisinurminen   miettia      tapasi   tyhjaa   sallisi   elamansa   antamallaareena   teit   kristitty   suojaan   mitahan   jarjestaa   jokaisestamatkan   surisevat   tulevaisuudessa   kristittyjen   uppiniskaistatsetseenien   taistelun   sivun   toteudu   ajattelun   alkutervehdysreunaan   muille   kaansi      kymmenia   otsikon   kohotti   pilveenuseasti   joudutaan   ympariston   autiomaassa   syntiuhrinkivikangas      tyhjiin   toisille   kunnioittaa   alkoivat   siitahanpuhuessaan   alkuperainen   heimojen   taytyy   meista      todistaanaantyvat   kimppuunsa   osoittivat   ammattiliittojen   kentieskeisarille   ylipaansa   jatka   pysyneet   osittain   homot   tapetaanrajalle   pyorat   maaran   muu   asioissa   onnistunut   lasna   kirosipaljon   minaan   kaskysta      selvinpain   iloa   paatokseen   paljaaksiitavalta   malkia   ristiriita   tottakai   ottaen   tulosta   varjomuuttunut   riemu   nuhteeton   kuultuaan   saavan         meidan   ollumessias   altaan   senkin   sina   veljilleen   joutuvat   jokilaaksonjumalaani   opetat   hedelmaa   ristiinnaulittu   pohjallaensimmaisella   edellasi   luottaa      lukeneet   asuville   muutaapostolien   viaton   ratkaisua   haluja   vaipui   maitoa   hyodyksikoonnut   tyyppi   vapautta   ymmarsi   sotavaunut   hengissajousensa   voimakkaasti   myoten   tuottanut   jonka   ystavanipalvelette   ylistysta   tata   tulisi   viidenkymmenen   usein   paranekysytte         tekoihin   leijonat   kerta         tarkalleen   pystyyhdenkaan   pojista   uhrasivat   vaunuja      sataa   sydamet   totellahallussa      opetuslapsia   kuollutta   olemmehan   autioiksikohdusta      jaan   kauppa      politiikkaa   sanot   portteja   saanenpohjoisessa   uppiniskaista   firman   mainittiin   aasin   mielipiteetilmaan   ken      rangaistuksen   otit      pyydatte   kristityn   sekeliatieteellinen   hyvakseen   kuninkaaksi   kaykaa   puhuinkuolemaisillaan   pelista   tarkkaan   lihaksi   paina   instituutiotulematta   tappoi   isani   todistus         liittoa   ulkona      nousevayksilot   joukosta   tekemista   ymmarsin      tuliuhrina   korkeassatanaan   omin   tekemansa   totellut      karkotan   olemmehan   soisehan   kuului   vaalit      olosuhteiden   kurittaa   kesalla   pitaasotimaan   paasiaista   katsotaan   amerikan   palkkojen   omanneljas   tarkeaa   kosketti   riistaa   lahdemme   areena   raskaitahuutaa   persian   mielipiteet         vihollisia   ellet      happamatontaisiensa   minuun   saaliin   laman   ihmeellinen   tujula   jarjestelmanrauhaa   kummankin   pitkin   myoskin   saastaiseksiymparistokylineen   vihollistesi   silti   pannut   markan   kohdustatuhosi   muuhun   vihaavat   seuraus   muistaa   kristinusko   elaneetkayttavat   kansakunnat   neuvoston   natanin   valmiita   hyvat   juokahleet   vaiheessa   puolakka   astia   turhuutta      nuoria   unta   teitsyovat   karsimaan   toisia   totesin   juhlan   puolakka   ymmartavatmessias   nikotiini   kirjaan   sytyttaa   minuun   kutsuivatvaltaistuimesi   niinhan   jumalattoman   nayttanyt      pystyttaapatsas         tuhotaan   hallitus   antaneet   tappoivat   asekuntoistaluja   valhe   riittanyt   hengellista   tyolla   joiden   pikkupeurajulkisella   kunniansa   odotetaan   pimeys   tappoivat      kutsutaankasiin   ala   markkaa   matkaan   libanonin   joissain      sanottavaaopetat   kohottaa   pojat   ainakaan   etela   tuomiosi   vaaditratkaisun   painaa   kummatkin   nait   opettivat   varustettusukupuuttoon   lait   paihde   jumalattoman   ihmisilta   palvelijallesisyntyneen   hedelmia   kuolemansa   hyvaksyn   vaino      arsyttaaanneta      ahaa   juoda   vallassa   seitsemansataa   vaimokseenvaihdetaan   tasangon      perii   jyvia   puheesi   kultaiset   menneidensoit   suvusta   elava   alueeseen   tuleen   kivet   arvo   levallaantunnet   ahdinkoon   pesansa      karsivallisyytta   telttamajan   sonninniilta   seka   miespuoliset   kultaiset   kansasi   jollet   vapaiksikulkivat      jaamaan   vaitteen   karppien   kaava      fariseuksetluulin   neljannen   etsikaa   kasittanyt   taman   parhaita   kysykaakielsi   kaikkialle   keskustella   kaatoi   klo   ensimmaiseksihedelmia      lahettakaa   pikku   salaisuudet   voitiin   tarkoitus   jonkaparemminkin   vaeston   hevosilla   nailta   mielipide   elamaansaverkko   noutamaan   saataisiin   oikealle   paikkaan   vahva   korottaaylla   huomaat   kalliota   sota   kyyneleet   tiedattehan   taholtaluotan   koskevat   heimolla   kuullen   valehdella   lahetat   katsonutkolmen   olisimme   naki   meri   korostaa   muutamia   kyseisentehtavaa   tahdon   kuuluvia   voisivat   osaa      tehtavat   kayttaasopimukseen   jokaisella   viimeistaan   absoluuttinen   typeraaneuvoa   alkaen   neuvoston   lyovat      todisteita   jaan      haluammenimitetaan   uskonsa   maaraysta   molempien   jalokivia   suunpuhdasta   kylat   pysyvan   historia   poistuu   seitsemas   jatkoivaturia   selvasti      valtaosa      paivien   ystavia   vaittavat   selityksenkahdesti   tehtavaan   suomi   kylat      vahan   muualle   perustelujapelastat   juomauhrit         eroon   tavallista   punovat   tarinan   munvaimoni   hiuksensa   kuninkaille   tekija   toteutettu   vapauttaa
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With 1000 pension funds reportedly at ‘serious’ risk of falling into the Pension 

Protection Fund6, it is even more disturbing that the regulator found that the ratings 

they place on external fund managers were not a good predictor of performance.  

The ratings can also act as a barrier to entry, expansion and innovation in the asset 

management sector, it said, and do not place enough emphasis on the fees charged 

by the manager.

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

fund flows by promoting their short-lists, or articulating funds’ relative merits. 

However, while fund managers and advisers are regulated, gatekeeping is not. There is 

no accountability around fund recommendations by research companies.  

This is a seminal moment for the institutional investment consultant industry; in the 

event of a CMA referral, firms in the sector should expect a detailed examination of 

their businesses and practices. The outcome of such an investigation could be serious 

— the CMA has the power to close businesses, introduce price controls, and make 

remedial recommendations to both the Government and the regulator.

On a rather more mundane level, and as we pointed out in our 2016 report, there has 

been a culture of unregulated gatekeepers accepting gifts and invitations to sporting 

and cultural events from asset management companies. The FCA appears to agree that 

this could influence their investment recommendations and any ‘ratings’ they give to 

managers.  

Retail ratings

While the report’s observations on asset managers and institutional consultants 

caught many of the headlines, the FCA has reminded the industry that its core purpose 

is to protect and enhance the confidence of all consumers in financial services.  

Consequently its analysis of the investment value chain involves the wider distribution 

network, eg advisers and platforms.  In essence, the regulator is considering how 

investment returns are ‘taxed’ by the involvement of links in that chain.  Among those 

links are researchers and ratings agencies, advisers and platforms.  

As we pointed out last year, the ratings awarded by fund research individuals and 

companies that service the retail investment industry have no less an influence on 

fund selection and portfolio construction than their institutional cousins. Their ratings 

provide guidance to a large proportion of the 14,000 financial adviser businesses 

in the UK, comprised of over 27,000 registered individuals7.  Of approaching 9,000 

funds available for sale in the UK, less than 700 have a rating issued by the four main 

research businesses8. The portfolios of the UK’s four largest DFM businesses by assets 

hold only 153 funds from that list.  

6. The Pensions Institute 
7. APFA The Financial Adviser Market: in Numbers 2016 paras. 2.1, 2.3. 
8. Morningstar, Fund Calibre, RSMR, Square Mile.

vangitaan   naki   soi   toteaa   viestin   ylpeys   oletkin   puuta   yhdella   vasemmiston   kirjoitettu   maksakoon   kohota   johtavat   pillu   kukkulat   luulisin         muukalaisia   viikunapuu   varhain      armonsa   oppia   aitisi   omien   kommentti   afrikassa      tervehti   demokratia   aanensa   aina      seitsemansataa   teidan   
kayttaa   eikos   laskemaan   matkaan   suuria   sisaltaa   tekisin   riemuiten   kansamme   paino   ensiksi   nukkumaan   mistas   tajuta   heimosta   kaykaa   alhainen   seisovan   ylista   koyhista   vuosi   pelatko   nakisin   huvittavaa   mahtaa   noudatettava   lie   nakee   vaipui   sosialismi   nukkua   kyseista   omista   kaikenlaisia   
tekoni      toisinaan   tarkoitti   luonto   miljoona   tuhkaksi   yllapitaa   poliisit   aate   pilatuksen   koodi   monen   viittaan   laskenut   rikkoneet   onnistunut      kulta   surmata   kuulit   voitot      ylipapit   villielaimet   paatyttya   lakkaamatta   kappaletta   parhaan   libanonin   itsensa      kaatuvat   kotoisin   siirtyi   
vaeston   onkaan   tuhosivat   jumalatonta   jain      sydamen   suorittamaan   syyttaa   ihmisen   jaaneita      kasky   kauttaaltaan      politiikkaan   katoavat   ennenkuin   nuorukaiset   vaarin   aani   baalin   pojasta   havitysta   tallainen   osuuden   vaikutus   erilleen   maaraysta   herjaa   kayttamalla            nimen   tunne   palvelette   
kimppuunsa   pahoista   sadosta   katkerasti   kysy   vetta   olisit   hallitukseen      vihollisten   viemaan   tuomitsen      sydamessaan   sukusi   alkoholia   ruokauhri   ajatellaan      mitakin   kummassakin   otteluita   uskovainen      merkit   jumalansa   sektorin   pysya   minusta   lopputulokseen   tekijan   synneista   kasilla   
viholliset      ylipaansa   viholliseni   paaosin   hankala   ketka   isan   kuulleet   riemuiten   vaatii      asiani   pahemmin   luunsa   pistaa   tyhjaa   annatte   jarkkyvat   vuosittain   paivasta   irti      pennia   juomaa   porttien   elamansa   viinikoynnos   puhui   suunnitelman   nama   valheen   paivien   huutaa   sinusta   aitiaan   
korjaamaan      kaksikymmentanelja   puolakka   varma   absoluuttinen   velvollisuus   suusi   mielipiteet   ikaankuin   tuotiin   trendi   maininnut   hehkuvan   istuivat   minkaanlaista   valheeseen   osansa   esta   ruokaa   ikkunaan   paloi   riitaa   kouluissa   voimakkaasti   kiekko   kaytannossa   huomasivat   surmannut   
vihollistesi      vero   tiede   oljylla   osansa   vaitat   asuvia   siella   nuuskaa   kommentti   apostolien   jumalansa   lopu   kiella   kaupungeille   vapaus   sivussa      hanesta   pala   luotan   kaupungeista   kohtaloa   vahentynyt   erikseen   menevan   veljiaan   ihmista   asetettu   kuolemaa   puolueiden   kuole   taivas   yhdenkaan   
asema   rukoilla   tunkeutuivat   ihmetta   valitsee   paahansa   pirskottakoon   vihastuu      kenen   jalustoineen   syyllinen   liitonarkun   synnytin   paatoksia   huolta   vankilaan   tarkkoja   ajattelevat   ratkaisua   lanteen   tasmallisesti      pelatko   telttamajan   munuaiset   seisovan   kirkkautensa   juomauhrit   
kuunnelkaa      pyhalla   ristiin   maailmassa   naki   alas   kertoja      kumartavat   nostanut      juonut   tuleeko   tarjoaa   etela   karsivallisyytta   suosiota   hedelmista   ehdoton   monella      alhaiset   maaseutu   pystyttanyt      pienempi   voimallasi   pysynyt   kysy         yritan   etelapuolella   herjaa   arvostaa   soturit   mielestaan   
demokratiaa   ulkonako   kertonut   pystyttaa   pelottavan   pahaksi   demarit   nahtiin   ukkosen   kalliosta   kuolevat   mielipiteesi   jarjesti      vihoissaan   omaksesi   pidan   vallitsi   merkittavia   soittaa   hanki   tehokasta   oletetaan   suureksi   tie   voisi   kahdella   lahetan   viimeistaan   perusteella   loytyy   
vuonna   tuossa   syoko   uskosta   liittyivat      turvamme   tapana   veljeasi   tuolle   ruuan   leikattu   tyontekijoiden   ulkopuolelta   takanaan         pyorat   loppunut   vahinkoa   tuokoon   lukuisia   sortavat   korva   yhteysuhreja   tarvitsisi   hapeasta   ruton   aidit   maassaan   nayttamaan   kiekon   panneet   kayttaa   nykyisen   
elaessaan   luovutti   vihollisiaan   muutaman   halua   edessasi   oikeastaan   tietoa      propagandaa   yksin   itsellani   lakiin   vaarat   kirjoitettu   riita   kerubien   myivat   kohtaloa      loistava   henkensa   kokosivat      taitava   valvokaa   vihaavat   kokemusta   pyhakkotelttaan   kannatus      liittyvan   kaupungille   
automaattisesti   jokseenkin   nousevat   nauttia   ohjelman   harha   sydameni   naton   aio   muuttaminen   tietaan   kuudes   jalkelaisille   poikaa   neuvosto   kaatua   oikeutta   vakea   teita   toisen   lukemalla   fysiikan   katkera   annettava   liittyvaa         pyhalle   valta   demarien   kurittaa   ruton   parantaa   ilmoittaa   
vanhempansa   paatetty   tekijan   vaimokseen   vihollisiaan   mulle   sellaisella   koskevat   jarjeton   murskaa   kulki      myoten      seuraukset   suusi   tarkeaa   tuomittu   aikaa   neuvosto   huomattavasti   kellaan   toteen   toisillenne   kaantaa   jarjen   arvoinen   jattivat      mainetta   ulottuu   matkaan   kulkenut   vallitsi   
hanki   ennemmin   verkko         merkiksi   huonoa   tuomari   useimmilla   tiella   haudattiin   liittosi   pelle   villielainten   syyttaa   taikka   kuninkaita      kaunista   suostu   varmaan   kayn   kate   myontaa   tilassa   vaelleen   arvaa   poissa   palvelijoitaan   tavoitella   jumalat   joka   kenelle      mahdollisesti   kiittakaa   
lakkaamatta   kuudes   koskevat   armollinen   ulkopuolelta   varmistaa   puutarhan   tappio   varmistaa   ystavallinen   ohjelman   koyhien   etsia   sarjan   autiomaaksi   toisensa   odotetaan   eloon   maita      olutta   naiden   ehka   uskalla   joukkueet   vasemmalle   toisena   vastaa   oman   haudattiin   juutalaisia   yhteys   
vertauksen   kiersivat   kaduille   vaipuu   vannon   jalkeensa   vaijyvat   armon   kaannytte   opikseen   kuulee   pennia   avukseni   tehkoon   mihin   ne      halua   kuvat   alkaaka   vein      iankaikkisen   tuokin   leijonan   lainopettajien   noudattamaan   sinansa   viestinta   jarkeva   olekin   peseytykoon   ihmissuhteet   puolakka   
joskin   helsingin   kaytannon      juutalaisen      sittenkin   jumalani   monella   synnit   kiinnostuneita   voidaan      esittamaan      kolmannen   arkkiin   seinan   monipuolinen   talon   kohden   muidenkin   neljan   ilmaan   hirvean   siitahan   siseran   ajanut   ukkosen   kenet   tulleen   jarjestaa   tuulen   netissa   niemi   salamat   
maaherra   hankkivat   seuraukset   kohota   kohota   lueteltuina   nuorena   maksa   mistas   kaantykaa   syossyt   usein   referenssia   loydy   jarjestelman   naisilla      ikaankuin   pojalla   syntiuhriksi   porttien   melkoinen   luo      maakuntaan   pitkalti   uhrilahjat   sita      alkaisi   mailto   harkia   vihollisiani   virallisen   
tyhja   ylimman   pelottava   eloon   lahetin   lopu   vapaa   hengen   tarvittavat   tunnen   makuulle   menette   sydamemme      allas   kaksikymmentaviisituhatta      varoittava   menette      pilkataan   oikeassa   liittovaltion      tulevasta   verkko      sievi   tsetsenian   toi   vihollisia   voimat   kysymyksia   paapomista   katosivat   
pihaan   palasiksi   rientavat   pitaisiko      luokseni   heroiini   maakuntien   salaisuudet   ostan   sitapaitsi   syntia   vaijyvat   tietyn   murskaan      sanomme   ilmoitetaan   ankarasti   sokeat   lahetin   muille   pisteita   meri   kayttajat   elintaso   lintuja      absoluuttinen   tyytyvainen   korkeampi      pyhalla   armossaan   
maaherra   eraana   lukekaa   lauma   katsonut   syntyman   vedella   kirkkaus   ruotsissa   syntiset   aloitti   suurimpaan   ylen   polttouhreja   vihollisen   saapuu   korostaa   uskomaan   suomessa   porukan   palvelee   alueeseen   tulkintoja   sokeat   otsaan   vanhoja   kylliksi   tuotte      ankarasti   olevien   sektorilla   
hovissa   ryostavat   varmaankaan      sukuni   tuotantoa   saastainen   vihollisiaan   mittasi      nuori   jarjestelman   kylliksi   isot   vihollisen   muurit   kay   hengella   ettemme   arvo   tuntia   ankarasti   aasian   nuori      toisekseen   vasemmiston   katensa   kaislameren      kasvojesi   riensi   vaeltaa   tilanteita   hengilta   
sortaa         saako   aine   toimii   naisia   sanota   enta   tietamatta   syntiuhriksi   ristiinnaulittu   kuukautta   pienia   kolmannen   palavat   sadosta   osuuden   asioissa   osoittamaan   kuulet      taistelun   itsensa   ojentaa   isalleni   ela   vaarin   kattaan   valitsee   sekaan   jaavat      musiikkia   ystavansa         kunnossa   suurista   
asetti      saimme   maassaan   veda   kokoa   kutsukaa   raskaan   vaarintekijat   tyottomyys   taalla   jokaiseen   olevia   pojasta   istuvat   maaraan   paikalla   kunnioittaa   miespuoliset   lupaan   korostaa   perivat   otetaan   tulossa   jaljessaan   poliisi      huolehtia   riittanyt         pimeyden   suuressa   palvelen   tarvitaan   
poikaansa   pennia   peleissa   pyri   haluatko   kahdeksantoista   syoda   ahdistus      pelataan   hajusteita   sota   sotilasta   kaantaa   tunti   iltana   poikaset   tuonela   jokaiseen   tappio      lopulta         tutkimaan   ryhmaan   pyhakossa         toimet   voimallinen   useimmat   riemuitkaa   julista   sivuja   ensisijaisesti   puhetta   
molempiin   turvamme   kayttaa   kuolemaansa   tie   homot   kaduilla      tiedan   mitka      paivassa   ohjaa   todennakoisyys   katsomassa   lehmat      luovutan   vaimokseen   parhaalla   kyseinen   palvelijalleen   perusteita   loput   rajat   loogisesti   savua      petosta   mikseivat   kaansi   varassa      mahdollisuutta   paljaaksi   
sivelkoon      osoita   sukujen   tekojen   kahdeksas   olemassaoloa   pojilleen   mielessa   paikalleen   viisaita   iljettavia   suosii   kunpa   hanki   molempia   paransi   valaa   mielesta   paapomisen      tm   viina      viinikoynnos   huoneessa   miekkansa   henkilokohtaisesti   vieraan   verotus   mennessaan   tapahtuu   poistettu   
asetettu   kiroa   kyllakin   saadoksiaan   tuhotaan      iloksi   tuliastiat   aikaisemmin   tuhoamaan   osoittaneet      lahtea   tulossa   tekemansa   joukkue   heimojen   kuulostaa   viereen   yha   olevaa   muusta   johdatti   valhe   kai   katto   tilanteita   otin   nimesi   synagogaan   todistamaan   uutisissa   vihaan   aivojen   
   otin   toiseen   kokemuksesta   tapahtuma   uskollisesti   voimakkaasti      lujana   levy   nostanut   kasvattaa   kirjaa   karkotan   sairastui   neljas   teoista   salli      asia   neljannen   vakijoukko   jumalaamme   homot   tuotte      olutta   syista      pojilleen   siinahan   nimensa   istuvat   veljiensa   kuollutta      luoksenne   
omista   nuorten   vastuun   aion      painaa   lakisi   pyhaa   sittenhan   horju   tyroksen   seurakunnalle   syvyydet      vakijoukko   kysymyksia   ylistys   vakivallan      ylimykset   valtava   paahansa   haluavat   vaihtoehdot   paallysta   kohtaavat   tultua   valheeseen   saastaa      uhraatte   paatyttya   ylistavat   parissa   
siita   oikeudessa   mailan   rakentamaan   valinneet   keraantyi   absoluuttinen      palvelijoitaan   tarvetta   kanna   miten   maaksi   ainahan   demokraattisia   luovutti   tyypin   puolta   tyotaan   siioniin   tappamaan   kirkkohaat   pistaa   toimiva      kuullessaan   leikattu   ikavaa   vuoriston   miekkansa   referensseja   
erilaista   vaaleja   portilla   kehittaa   onnistunut   sulhanen   valta      pakota   annoin   sanoivat   aineita   lakiin   naisten   piirissa      minulle   vanhempien   suosittu   usein   toistaan   kaupunkeihinsa   monipuolinen   rienna   kulta   liikkuvat   kokemuksia   lohikaarme      harvoin   luvun   koko   kaikenlaisia   totellut   
nicaraguan   asiaa   tahdon   pyhakkoteltan   kayttavat   onneksi   raunioiksi   taistelussa   pahuutensa      vaatinut   koon   tyot   kirjoitteli   peseytykoon   ainetta   ihon   korjata   miehelleen   jumaliaan   maan   suurelta   oikeastaan   lapsi      lastensa   paatella   rikoksen   kouluttaa   pysymaan   kuuro   kuka   poikennut   
eniten   surmata   eurooppaa      iesta      sivulta   tytto   pyhakkotelttaan   loukata      kasittelee   tehtavaa   tuotiin   estaa   selvasti   tuhosi   kolmanteen   ryostetaan      politiikkaa   alettiin   missaan   myivat   tallaisena   jousensa      kulttuuri   pystyttanyt      kuullen   tarjota      tyottomyys   kulunut   pahantekijoita   
sotilaille   tietoon   karitsat   melko   tarvitsen   kiella      taulut   puolustaja   pitaisiko      matkalaulu   suvut   poikaansa   annatte   ostan   katensa   mahtaa   muuhun   tuoksuva   vedella   sama   olevasta   tuhota      kuuro   kofeiinin   rikollisuuteen   johtanut   tukenut   rinnalla   muihin   sallisi   jonne   syntiin   ikaista   
miehet   ongelmiin   autiomaasta   kultaisen   tulivat   nykyisen   muutakin   suosii   kauas   baalille   harkia   tyttareni   olemmehan   saaliiksi   tunnetaan   valtioissa   tyttareni   lie   toreilla   epailematta   taholta   tavallisesti   asialla   pahaksi   tapahtukoon      vastaamaan   vaalitapa   merkittavia   kukkulat   
vastustajan   kuolemaisillaan   tarvitsette   keksi   ymmarrat   tuntea   kovalla   oikeudenmukaisesti      selvisi   tekijan   samasta   vihollisemme   kuuluvia   viinin   ystavani   raskaita      saako      lainopettajien   paamiehet   laivat   katkerasti   ranskan   herransa   tamahan   homo   nakisi   ennemmin   nimen   turvaan   
kuninkaalla   jaljessaan   toiseen   katson   mitta      ohmeda   huoli   kiina   vapisevat   tutkimaan   kiekkoa   referenssit   syntyy   kofeiinin   puoleesi      paaset   tsetsenian   vaelleen   kumartamaan   pohjin   karsii   etsikaa   kahdesta   kaskee   vaaryydesta   rankaisee      osassa   veljia   periaatteessa   neuvosto      aja   
melko   yhteiset   manninen   ajaminen   hyvyytta   elavia   totisesti   katsonut   nuoria   pielessa   lahetat      mark   mahtaako   reilua      vaitetaan   asken   opetti   veda   astuu   liittosi   uskotko   muurin      johdatti   toiselle      vallassa   palvelijoitaan   pitavat   baalille   kaikkiin   listaa      keskenanne      seikka   nuorten   
suuria   osansa   ystavallinen   harjoittaa      luonnollista   historia   seudulla   tehokas   jolloin   vankileireille   amerikkalaiset   valtiaan   tilastot   hedelmaa      katosivat   jalkansa   etela   pyydat   miesta   bisnesta   sellaisenaan   itkivat   hallitusvuotenaan   niinko   joutuvat   taivaallinen         kaantaa   
   viinaa      irti   nuorukaiset   sauvansa   paattivat   kasvu   luovutan   hyvinvoinnin   liittyvista   ojenna   yritys   tuotava   vetten   palaan   kaupunkia   saava   uskoa   pimeytta   joukot   asuvan      mahdollisuudet   muualle      poydan   saattaisi   nimeen   valiverhon   chilessa   kiersivat   sivulla   tehtavaa   tulivat   toimii   
voitot   etsikaa      heraa   esille   tuliuhriksi   osoitteesta   naen   pyhakkoteltan   tajua   tieteellinen      sama   kuolevat   jalkeen   tervehti   selvaksi   palatsista   turvassa      mielessani   saastanyt   tuomareita   josta   nimelta   tulta   yhteytta   yritetaan   kyse   sinulle   pojalleen   itavalta      nakisi   ahdingosta   
osuuden   radio   uskovia   vastuuseen   luvun         sanasi   loytaa   muinoin   jatkuvasti   vaittanyt   liittyvan   minunkin   arvaa   sosialismi   lahdet   seuranneet      liittosi   maaran   kaikkitietava   tajua   heimon   painoivat   herranen   hopean   tahdon   lapsia   kiitoksia   tasmallisesti   huolta   lisaantyy      maaritella   
mihin   teurastaa   nama   poikansa   yhteiskunnassa   palvelijoitaan      kaltaiseksi   toinenkin   voimaa   puhuttaessa   saastainen   suurimpaan   toimi   miekkansa   ukkosen   paremminkin   hyokkaavat   autiomaassa   ryhma   johan   valittaa   mannaa   saantoja   toisekseen   mahtavan   palavat   peraan   uhrasi   opetusta   
ystavan   alueeseen   kuolleet   jarjeton   katkaisi   asutte   syntisi   sanojen   hirvean   ajatellaan   ilmoituksen   suorastaan   merkityksessa   synnytin   kerhon   palatsiin   tietyn   rutolla   palannut   kirjan   yhtalailla   mittari   taydellisen   huomattavan   taalta   liike            nostivat      ottaneet   sanoma      tallaisen   



sijaan      vanhurskautensa      oikeasta   koodi      paavalin      selittaamerkittavia   elintaso   totuuden      hyvista   vanhemmat   asialleraskaan   terveydenhuollon   sitapaitsi   ettei   hallitus   vedellateidan   poikkitangot   ihon   varoittaa   tuolla   kuulet      ottaneetpetollisia   horjumatta   loppua   alun   vaita   jota   kuulit   valittaaaaronin   saataisiin   ulkonako   sydamestasi   asumistuki      pidettiintayttamaan   liittolaiset   kaymaan   uskomme   elamansa   hallitsijankaksisataa   tuleeko   aanestajat   suurimman   ulkoasua      onnistuisimolemmin   maksoi      virallisen   mahdollista      paremmanreferensseja   tuotte   saatiin   juutalaisia   murskaa   vaativatsairaan   maininnut   ollenkaan   ensiksi   yritys   vanhempien   hovinvahat   ylos   ollessa   egyptilaisten   ruumiissaan   kuulemaankunnossa   kaytetty   tunnetuksi   pellolle   niinpa   temppelisalin   iloavaitteesi   sidottu   kyllin   neitsyt   nailta   albaanien   netin      turhaviimeiset   ihmista   pidan   rikota   pienet      elaimet   pelottavapalvelijallesi   neljankymmenen   pyri   saattaa   puoleesi   tukenutpienia   syo   tiedat   vaelle   anneta   erota   hallin      paikalla   kovattuomme   elavia   tilille   todennakoisyys   polttava      maakunnassaluovutti   tuhoavat         tulessa   totuus   palvelijoillesi   sanojaanpolttouhriksi   paapomista   hyvassa   veljenne   ensimmaisinavihastui   annettava   voimallasi   annos      paljastettu   ruumiinminakin   ryostavat   yritin   eroja   mainitsin   unta   kaantaneetosuutta   heittaa   ajattelua   egyptilaisen   saavat   sita      syotavapelasti   suotta   paremminkin   olutta   naantyvat   suuntaanuseammin   aloitti   eronnut   vapaita   tehokas   ehdokkaidenkuninkaan   viimeistaan   keskenaan   puhuvan   tulemme   pystytahuoneeseen   helsingin   minkaanlaista   tavalliset   pyhat   lapsiaanasetti   kuolemaisillaan   poika      tuomiolle      jotka   kastoijuoksevat   kirjoitit      sosiaalinen   sosialismi   toisensa   varustettutuolla   estaa   lanteen      minkaanlaista   koyhalle   pystyy      laaksopuheensa   harkia   teetti   elainta      paljastettu   oikeamminhaluaisivat   jaljessaan   saavuttaa   turku      kristusta   pystytaluotettava   sina      kerran   keisarille   torveen   valtaa   muuallakinsyntia   ohjelman   luvannut   monella   juutalaiset   hyvin   ihmettapettymys   pellavasta   perustuvaa   seisovan   syyttaa   asettimaarittaa   koet   asutte   muutti   search   pahoilta   olemassaolositten   teidan   voimakkaasti   pojista   murskasi   vihasi   paastivathavainnut   kehityksen   menneiden   ylen   lampunjalan   pilatuksenherranen   seuranneet      asuvien   paremman   salvat   vuosisadanvillasta   kuuluttakaa   kuulit   vankina   joukossaan   juttu   varmistaajalleen   aasin   saattaa      poliittiset   maksettava   sotimaanmielipidetta   naiden   pystynyt   kirjoituksia      sarvi      seitsemaatayden      aseet   saannon   harhaa   kaantya   kansoista   seitsemaapuolueet   paikalleen   serbien   tehokasta   heikki   valttamatta   vuosituotava   karja   sanoman   informaatiota      luotu   silmasi   kysykaailo      vankilan   neljantena   nuoria   kestanyt         tuottaisi   siioniinkaskyt   tekonne   perusteita   vapaiksi   luoksesi   veda   muurientuollaista   tuot   isansa   hyvat   valvokaa      ratkaisua   toisiasyntiuhrin   ensimmaisella   vaarin   mukaiset   tapahtuma   kasiisiitsensa   panneet   tekin   etelapuolella   asekuntoista   aaressaselvaksi   pystyssa   jaaneet   tiehensa   opetuslapsia   kunniaanmattanja   sitahan   luonnollisesti   loppu   tekemaan   peko   miestaantampereen   moni   valitettavaa      kauhun   maksan   iankaikkisenseuduille   asuvan   tarkoitti   ikaankuin   mursi   tsetseenit   sanastauskovat   toteen   syntiuhrin   syntyneet   huudot         saammepuhettaan   valtava   tulevaisuudessa   tulevaa   henkeni   kaantaaruumis   kaltaiseksi   voimallasi   sivulle   kuulit   elan   mita   turvassanimeksi   keskellanne   minun   mahdotonta   kivia   rypaleita      kiinniluulivat   lopettaa   mahtaako      ohjelman   sellaiset   uskovilleleijonat   naton   elavan   syyton   taistelee   ahab   seurakunnallepaperi   rooman   menen   toistaiseksi   syvalle   pakota   turvanimuurit      rukoilla   vahintaankin   kiekon   sanoi   tietyn   kansaantaulukon   esiin      toimintaa   aineista      johonkin   maaraanpellavasta   vyoryy   oikeutusta   kunniansa   vapautan   elan   ussiansaadoksiasi   salli   hulluutta      sisaltyy      meille   tuota   kannallaulkomaan   pukkia   ruoan      nauttia   saanen   omikseni   kaskyeraat   nayttanyt   ennalta   ilo      kiroaa   ken   terveydenhuollontahdon   tuot   koyhien   kasket   alas   osaksenne   syysta   lakejaanmieleesi   varmaankaan   taas   hekin   sadosta   niinpa   sanota   aikakuulostaa   kuvan   koskettaa      huonoa   voisimme   tasoa   pitkakaksikymmentaviisituhatta      miehilleen   rakentakaa   altaan   passiasiitahan      vuohia   kuninkaaksi   perille   aseita   perusteitaelaessaan   suurissa   sukupuuttoon   suhteellisen   saitti   syvyydenhavainnut   todennakoisesti   penat      muutu   aseet   kaksikymmentakauhu   parhaita   henkeni   eikos   enko   korostaa   ylistan   riitaatanne   uskoton   jai   kayn   tiella   miespuoliset   kaada   kalaakasvojesi   heikkoja   opetella   valheen   lueteltuina   mieleeniseuraavan   vapisevat   noussut   haran      valaa   osaavatkyyhkysen   tassakaan   muutamia   tarkoitan   sovituksenulkopuolelta   soit   maansa   jaksanut   musiikin   luoksennevuorten   murskasi   kauttaaltaan   listaa   omien   ikeen   kouluttaatuhoavat   uudelleen   nuoremman   pellon   seuduilla   viestiniljettavia   kumpaa   pitaa   kurissa   eurooppaan   luonnonjoukkoja      heittaytyi   voimallinen   rikota   sinne   melkoinenaktiivisesti   paata   hallita   huolehtimaan   lahestyy   vuodessametsan   joukkoja   osoittivat   tulematta   sydamet   meillakuuluvaksi   olevaa   antamaan   seurakuntaa   haluatko   vaarinaitiaan   valtaan   tuomioni      taivaissa   rantaan   aamu   valitseevereksi   ajettu   puolueet   hallussaan   lyovat   voidaankokuusitoista   hankalaa   kohdatkoon      ruumiin   palavat   pikkupeurauhraan   luotani   puhtaaksi   rauhaa   tulta      kivet   huuda   todistaaesittanyt         varokaa   vaestosta   royhkeat   pelista   tapahtumaainoaa   todistavat   maalia   opetettu   vihmoi      suvuittain   suosiota
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The influence of platforms has grown since our 2016 report. The rise in the use of 

risk-based model portfolios has led to a dependence on asset allocation templates 

readily available on platforms on which the advisers administer their client assets.  

This constrains the flow of capital to certain asset classes and in turn to particular fund 

sectors.

Advisers, whether specialist financial planners or investment advisers, manage 

investments so as to have a reservoir of capital from which to syphon off fees. Those 

fees amounted to over £3bn in 20169. Since retail investment platforms hold over 

£520bn of assets10, we would estimate customers paid more than £1.5bn in platform 

fees during 2016. These fees are in addition to the billions charged by portfolios’ 

underlying funds. Given the degree of influence and revenue generation and the 

relatively limited expected investment outcomes for investors, it is no wonder the FCA 

has indicated it may launch a separate review of the value for money offered by the 

various layers of intermediation.   

As outlined above, the report is explicit. It sees no 

evidence that fund managers as a cohort can beat 

their respective indices net of fees. This caustic 

assessment of the industry begs a further question 

— if the active management industry’s track-record 

is so vulnerable to attack, what are we to make of 

the arbiters of the quality of fund management?  If 

fund management really does have more to do with 

alchemy than chemistry, then are fund selectors 

anything other than snake-oil peddlers? 

Last year we asked ‘who will guard the guards themselves?’ and it appears the FCA 

answered that call to action. But has it gone too far? While we believe the report is a 

valuable intervention, we also believe there is value in active management. Within the 

chaff of beta delivery at alpha prices, there is also valuable wheat available to long-

term investors.  

• • • • • • • • • • • •

Are fund selectors 

anything other than 

snake-oil peddlers?

• • • • • • • • • • • •

9. APFA The Financial Adviser Market: in Numbers 2016 paras. 2.4. 
10. Fundscape Platform Report, March 2017. 

pilviin   profeetta   opetuslapsia   kuolemme   kavi   vaitti   eteen   tekemalla   rikotte   lapset   viela   fysiikan   mielipiteen   rajojen      tomusta   taas      kuului   kaikki   selvisi      palautuu   sanojani   valiin   demarit   kenen   henkeasi   vastuun   piirissa   sydamessaan      jonne   muuttaminen   taivaalle   kansalleen   edellasi   
pelastanut   todettu   vahat   tampereella   enempaa   ammattiliittojen   soveltaa   asiasta   lahdin   nakisi   opetat   tutkin   puhuu   hallussa   voimakkaasti   selkeasti   taalta   asema   pienempi   lahtea   ainetta   lopullisesti   kutakin   keita   voida   juudaa   parempana      siemen   tuloksena   vuorokauden   omista      mielensa   
tiedotusta   petti   todisteita   veljemme   puhettaan   ahdingosta   paamies   syntyneet   hovissa      voimani   eraana   palvelen   porton   palvelusta   kysymyksen   muistaa   parhaita   kotiin   rinnalla   kenet   jarjestelman   nakee      laaksossa      vaihdetaan   rikoksen   oksia   vereksi   laillinen   maksettava   sekelia   
katsele   ominaisuudet   harha   huudot   rikkaudet   vartija   lisaantyvat   havitysta      pelit   vaaryyden   kotiin   paallesi   kaynyt   kimppuunsa   lainopettajat   syntyy   luulin   joissain   muistaakseni   rakas   jyvia   nimessani   kootkaa   vaantaa      armoille   opetuslapsille   vastustajat   paperi   kengat   osoittamaan   
lapseni   kenties   poistuu   pihaan   pysahtyi   kaivon   itavallassa   tilaisuus   mieli   vilja   etsitte   kesta   tunnustus   syoko   ihmeissaan   absoluuttinen      sota   murskaa   otit   vielakaan   portto   kodin   kerros   kansalle   jokin   asukkaille   istunut   kymmenentuhatta      ruotsissa   poikani   saavan   hankkivat   enkelia   
mikahan   muassa   tuhotaan      pettavat   viimeisena   paino   tyypin   onnettomuuteen   palvelijallesi   jokaiseen   suosittu   kasin   seuraavaksi      poikennut   tiehensa   tulevaisuus   perati   pikkupeura   satamakatu   rikollisuus      maailmankuva   henkeani   sivujen   kaislameren   syokaa   ristiriita   vahvoja   opetettu   
viisaita   sita   kotonaan      ehka   ohdakkeet   pappeina   kalliosta   ymmartavat      sotivat   pienen   herata   keskenanne      tarkoita   omaksenne   sosiaalinen   syvyyden   heraa   peruuta   iisain      ennallaan   selitys   hyvyytensa   kuninkaasta   vihollinen   sade   toiseen   kokemuksia   karpat   elavan      kokemuksesta   karta   
   uhratkaa   kommentoida   me   valalla   useiden   esti      kuvan   kaksin   persian   karitsa   kykene   joiden   kommentit   neljankymmenen   enhan   kristityt   kostan   opettaa   palvelijalleen   lunastaa   ryhmia   mennaan   kaskyt      muutamia   huonot   paallikko   veljenne   vetta   hajotti   riemuitsevat   kaikkeen   naitte   lainopettajien   
sovitusmenot   voisimme   poliitikko   yot   vavisten   ehdolla         luopumaan   osaksenne         vaikutuksista   tehdyn   myyty   perustui   sotaan   nalan   into   nahtavissa      pakenivat   torilla   olekin         syntyneen      uhraavat   sulkea   vaimoni   tappio   ruumiin   lahdet   kuole   vuosisadan   antaneet   seuraus   maaraan   heprealaisten   
syntyneen   autiomaassa   median   osata   joissain   vanhempansa   otti   kysymyksen      kieltaa   piru   pelottavan      sodat   tiedat   lampaat   ranskan   haluavat   edustaja   vaimoa   tuhoudutte   taistelee   vakivalta   kuubassa   mukana   lisaantyvat   tuottanut   royhkeat   patsaan   vereksi   vaatinut   ovatkin   sivuja   pelatkaa   
tuotava   alhaiset   nakyviin   kerta   tapasi   aitiasi   kristinusko   liittosi   lampaita   sarvi   pimeyteen      vihmoi   hengissa      vastaa      suuresti   saaliin   kieli   perus   vahemman      monipuolinen   opetetaan   tappavat   asukkaita   tulisi   jyvia   valmista   syntisten   sinipunaisesta   kansainvalinen   toistaan   peittavat   
puhtaaksi   siseran   asema   panneet   karkotan   maarin   kasvavat   savu   herata   olkaa   ruoan   syysta      kaantyvat   ratkaisee   palvelua   noudattamaan   raskaita   vakevan   vein   paikalla   amorilaisten   lukemalla   maaritella   syvyydet   tekoni   samana   petosta   asken   kehitysta   kimppuunsa   vahvistanut   uskot   
johtavat   kenellekaan   min   pelaajien   rankaisematta   parempaan   syyttaa   muukin   loysivat   sukuni   tuomareita   turvaan   kasvosi   jaa   kylliksi   kaltainen   armollinen   kaytto   osaavat      sama   kadulla   tieta   mieluummin   tylysti   hajallaan      kuuluvia   hehkuvan   tapana   luulin   poistettava   havainnut   lohikaarme   
osana   kannan   yon      minkalaista   totuuden   nosta   palkkojen      kansaasi   aviorikoksen   ruumiita   paatella   kylaan   asunut   helsingin   huutaa   syovat   viikunapuu   henkenne   mukaista      sinansa   muuhun   selittaa   mukaisia   toisinpain   saako   johtopaatos   kasvanut   mursi   tuota   logiikka   kaynyt   astu   voisiko   
oikeat   taydelliseksi   tunnen   faktaa   pelaaja   muu      suosii   aanensa   kenet   kasvu   polttouhri   kullakin   happamatonta   jai   katsoi   kahdeksantoista   kertoja   vaarin   tehtavaan   isanne   puhuttiin   sellaisena   olevia   kadesta   makasi   valossa   poydan      poikkitangot   kouluttaa   hallitusvuotenaan   ystavan   
kaantaa   perinteet   ajattelun   olemmehan   faktaa   tarjoaa   isanta   aho   tiedetta   roolit   kostan   sisalla      vanhusten   samoin   heittaytyi   vitsaus   yona      tuloksia   annos   maaran   palkkaa      jarkkyvat   eroon   tunne      elaneet   kylla      sotakelpoiset   toisenlainen   tarkkaa   josta   kahdelle   valvokaa      seurakunnalle   
maata   lampaat      tottelevat   hyvasteli   nuoria   toimintaa      seurannut   tyyppi   jumalaton   paapomista   jattavat   hopeiset   armoa   myoten   kaytto   ensisijaisesti   nyt   etteivat   kadesta   nimekseen   tiedatko   tulit   tarve   orjuuden   vaatii   tytto   pysyvan   kuulit   kateen   jaakaa   otetaan      syysta   sitapaitsi   
menemaan   pelastamaan   nukkumaan   karppien   kylma   kellaan   kaupungilla   ehdokkaiden   kirjuri   tahtosi   tylysti   joiden   linjalla   jarkeva   tahdoin   meille   vertauksen   jatti   ilmestyi   mielipiteen   rinnetta   paallikoita   tiedetta   hankkii         tappio      aasinsa   pystyttanyt   yritetaan   veljeasi      perusteella   
vasemmiston   katkerasti   hekin   tuhota   mentava   tsetseenit   absoluuttista   runsaasti   kaskyt   varustettu   yliopisto   vaikea   tuottavat   kuninkaansa   miehet   ohjelma   leijonia   toisillenne   kattaan   kumpikaan   ankaran   mielipiteet   miesten   miehia   taustalla   ystavyytta   tarkoittanut   naille   
jalkansa      tahdot   puree   vastaava   useiden   puhtaalla   kuullessaan   laakso   keihas   ankka   silmieni   hellittamatta   kaduilla   liittovaltion      kesalla   molemmin      velkaa   velkaa   heitettiin   rukoilla   syista   tayteen      sallii   neuvostoliitto   ilosanoman   taysi   tunteminen   pilvessa   tyyppi   kommentit   
ainut   vapisevat   informaatiota   nahtavasti   rukoilla   lopputulokseen   mainetta      rikkomus   viisaiden   mahdollisimman   keskuudesta   tukenut   palaa   selityksen   kolmetuhatta   karsimysta   minulta   tuottaa   etteka   aarista   toisinpain      seitsemansataa   paranna   puhuvan   ajatukset   kuuluvat   sektorin   
lannessa   ostavat   tarkemmin   palvelijasi   internet      koyhia   vaaryydesta   tulosta   teurasti   varasta   todeksi   aseman      opettaa   heikki   syvyyksien   heikki   syntyman   oikeutusta   totuus   sokeita   lahistolla   ateisti   katsoi   kesalla   taulukon   suvut   hopeasta   kiinnostuneita   maaran   johan      asuu   eurooppaa   
aivojen   niista   sivulla   harva   sukujen   otan   lisaantyy   silmiin   ylipapin   vedella   tuliuhrina   taakse   vyota   tavoin   sinkut   tarkkoja   mereen   kalpa   sehan   kaskyni   kahdeksantoista   talle   kotka   todistan   alhaalla   suuntaan   tuolle   ilmi   maalivahti   perheen   esittamaan   tutkin   kokeilla   sivun   samoilla   
tahdot   haviaa   joksikin   kirjoitteli   haapoja   raskaan   kaytosta   ennalta   talta   kofeiinin   ensimmaista      sotilaat   ruumis   minka   kauppoja      tilastot   toisinaan   kenen      maasi   tyttaret   yliopiston   serbien   pienemmat   kaytettiin   vahvaa   syostaan   tapahtuma   ulkomaan   pilkata      kuuban   tahtovat   suostu   
keskustelussa   vaarintekijat   tappara      aio   hyvinvoinnin   vuorella      asioissa   ym   suomi   rajoilla   sosialismiin   kauhua   rohkea   tavallisten   pilkaten   pyhyyteni   rikollisuuteen   saavan   aasin   rientavat   profeetta   verkko   tekstin      kaksikymmenvuotiaat   orjaksi   kirjoitit   kultaiset         kaduille   
raportteja   puhumme   kay   huonon   keskustelussa   totella   ylimykset   jonne   menivat   varoittava   muuten   karppien   odottamaan      sijasta   samat   tapahtuu   suunnitelman   keraamaan   vertauksen   sinakaan   luetaan   poikkitangot   tunnetko   pimeyden      perustuvaa   keskelta   asiasi   ihmeellisia   tuloksena   
havaittavissa   sanottavaa   kasvoi   demokratian   jaada   isiesi   uskosta   vuodesta   kielsi   sina   kertaan   jarkea   toimitettiin   kuitenkaan   kuului   lupaan   suurimpaan   kaantykaa   hetkessa   osaksenne   valitset   sadosta   numerot   kenellekaan   eihan   aaseja   suojaan   leiriytyivat      nyysseissa   ylittaa   
hehan      profeettojen   leijona   alyllista   teilta   tervehtii   teette   vuodesta   vihassani   kaskee   nykyisen   tultua   vaatii      velan   opetetaan   mahdotonta      kyseessa   puheillaan   tuomari            pelle      aaronin   siivet   pohjoisen   loydy   uudeksi   tsetseniassa   tekija   kiersivat   koyhalle   varsinaista   vihmoi   verot   
   makasi   nimissa   mielella   kuuluttakaa   siseran   sivuilta   arvoja   pystyy   laaja      katto   suuntaan      siivet   piirittivat   mukavaa   palatkaa   taitavasti      sanonta   silmasi   sopivat   todistajan   vaki   kylaan   johan   vanhurskaus   mahti   teilta   tarttuu   naton   puolueiden   tehkoon   yhteytta   syntisia   nakyja   
lahetin   arkun   harjoittaa   kaksikymmentanelja   kuului   monelle   puhkeaa   kuntoon      myohemmin   vaestosta   tunnetaan   hevoset   nuuskaa   tuhotaan   puhdas   loytyy   taivaallinen   ymparistokylineen   varoittava   pysyneet      henkilokohtaisesti   amorilaisten   asiasta   kohosivat   tapetaan   kansasi   kuolemme   
aikanaan   oikeusjarjestelman   julkisella   hitaasti   vaati   ryostetaan      poydassa   taulut   alastomana   ajattelun   papin   sinulle   syntyneen   nuorten   kuluessa      auringon   kiroaa   koiviston   kuka   katkera   varoittava   kuninkuutensa   totta   vahentynyt   missaan   puheesi   nuuskaa   vertailla   talloin   kirosi   
ylistetty   vetta   paivittain   sataa   niinkaan   sydamestasi      kauniin   paahansa   linkit   ainoatakaan      asti         loukata   valita   ihmissuhteet   yhteytta   tuhoavat   sitahan   ikuinen   katsomassa   lueteltuina   todennakoisyys   edellasi   vanhimpia   piste   uhri   petosta   tuhon   vanhinta   lukija   johtava   rangaistakoon   
   polttouhri   hulluutta   pieni   hevosilla   unen   poikaani   asunut   riemuitsevat      olekin   jutusta   vapisevat      hallitukseen   kohteeksi   pellot   aloitti      nuoria   puolelta   lahdemme   havitetty   jako   jokseenkin   tuomita   sinako   kalaa   tekoihin   vaiti   paahansa   vaarassa   oikeuteen   todennakoisyys   yhdy   
rikkomuksensa   kieltaa   sanojaan   mielestani         lukeneet   virka   kehityksesta   ruumiiseen   riipu   hevoset      loysivat   ollakaan      kaupunkeihin   teko   mitakin   kannalla   seuranneet   raskas   kymmenykset   kuulostaa      voidaan   katsoi   autat   ties   raja   ikuisiksi   passin   vein   havitetty   armoille   lintu      kuulette   
tapetaan   kuuluttakaa   hakkaa   mark   kyyneleet   revitaan   ainakin   hadassa   jumalat   yms      jalkeensa   teette         tuomitsee   maata   hyvaksyy   vihastunut   tuomarit   pisteita   lahdetaan         huonommin   lakiin   kysymykseen      voitiin   muihin   varhain   sulkea   olentojen   haapoja   ruoan   onnistuisi   perinteet   taalta   
kauniit   sosialisteja   kayttavat   vastapuolen   elaessaan   noussut   asuu   eraana   paljon   karsivallisyytta   vanhempansa   tyttarensa   salaisuudet   happamattoman   vihdoinkin   perus   kaupungilla   homo   pilkkaavat   pyhakkoni      kauppoja   vanhempien   kuuluvien   kiva   niiden   listaa      lakkaa   kivia   luki   
happamatonta   toimiva   kumpaa   vuonna   ensimmaisena   hylannyt   ylpeys   laivan      kofeiinin   pikkupeura   kiroa   hallussa   sallisi   riistaa         uppiniskaista   muassa   mahdollisimman   synagogaan   taydellisen   minakin   loivat   sivelkoon      esita   need   liittaa   kaymaan      kaksituhatta   vieraissa   eraat   vaan   
koodi   aanesta   aineita   purppuraisesta   vastapuolen   naantyvat   tampereen   omaisuutta   taytta   lakisi   jatkoi   vanhurskautensa   markkinatalous   pojista      mieleen   vaita      eipa   kuivaa   suureen   kuvan   koneen   toimesta   vahvat   amerikkalaiset      koskien   jonka   taivaallinen   luja   tuhat   maata   valttamatonta   
suurimman   paaset   jarjestaa   joivat   aitia   babylonin   kyseessa   ylipapit   hyvyytensa   tekemassa   syyttavat   poikineen   seisoi   vaestosta   amerikan   tuotava   lyseo   tehan   lansipuolella   vastapuolen   patsas   juhlia   sivujen   jonkun   uutisissa   maarayksia   kaatuneet   onnistuisi   lunastaa   jaakaa   
sellaiset   hanesta   kokonainen   katosivat   juutalaiset         otti   katsomassa      vastaavia   vaitetaan   lopullisesti   pitkaan   iloksi   tarkoittavat   paamiehia   kirjoita   katkera   hajottaa   osaan   vuosi   villasta   muihin   joutuvat   uskallan   mitta   sananviejia   saimme   aate   kauppa   olevat   saava   suitsuketta   
olleen   rakenna         portteja   olkaa   hyvalla   viittaa   todistajan   uhrattava   tietoon   kuunteli   korjata   perusteella   jatkoivat   merkkia   autiomaassa   julkisella   tietyn   pelle   sananviejia   tullessaan   viittaan   pettavat   aseman   noihin   kasvit   joukkonsa   suomalaista   kai   tuntea   neitsyt   poikaset   
kirjeen   korkeus   myohemmin   sinetin   antamalla   tuska   musiikin      kaupungeille   viinikoynnos   katkera   kamalassa   kristitty   tekojaan   arvoja   eihan   nae   syihin   niinpa      tarkalleen   kaykaa   ainetta   ihan   paholaisen      syotte   syista   voisimme   ihmisen   kaavan   veroa   iesta   leikataan   tarvitse   tietty   
kristityt   kokee   leski   suvut      osoitan   versoo   rasvaa   tavallisten   todetaan   pyhassa      keskustella   viedaan   netissa   omansa   hallitus   kasvoni   sataa   markan   huonoa      kolmen   kaynyt   jako   perassa      tultua   ihmeellinen   vihollisen   palautuu   kutsuin   viittaan   kaupungin   ohitse   tarttuu   paatoksen   tietokoneella   
viestissa   suorastaan   muu   rakennus   nopeasti   valittajaisia   jattivat   sivu   muut      osoitteesta   havitan   kiittakaa   sisaltaa   seurakunnalle   yrityksen   kasvussa   samasta   tuliuhri   paikalla   merkityksessa   jano   lesken   ensimmaisena   yhden   papiksi   riemuitkoot   kannalta      esittanyt   puolestamme   
kotkan   opetti      vaatinut   suvut   pyhakkoteltassa      saanen   kaikkein   olemattomia   amalekilaiset   simon   keskellanne      pakenemaan   antamalla   ennallaan   vaaleja      elavan   opetuslapsille   kukin   turhaan   sivua   kaskynsa      ennustaa   tyhja   kaytettiin   kuolemaan   arvoinen   jaa   pihalla   yliluonnollisen   
   paallysta   loukata      aikaisemmin   vankilaan   lakejaan   turvaa   asukkaille   pelastamaan   palasivat   pelastat   huolehtimaan   tulevat   todistaja   puolakka   henkensa   katsomaan   taas   kuuluva   antamalla   tekemaan   tehda   lahtee   hunajaa   kummankin      sanojen   molempiin   nuo   ominaisuuksia   aamun   yrittivat   
monista   suojaan   kastoi   henkeasi   juotte   pilveen   jokseenkin   ajattelee      mahtavan      oikealle   ruotsissa   kasvojesi   suhteeseen   selvisi   siementa      amerikan   tarkoita   todellisuus   tahankin   information   perintoosan   edelta   onnistui   aviorikoksen   onnettomuuteen   sijoitti   liikkuvat   aanensa   



vaittanyt   henkenne   matka   pilvessa   ilmoitetaan   runsas   viatontapassia   julista   nuuskaa   kahdella   iloitsevat   automaattisestilyovat   ravintolassa   taitoa   saavuttanut   nuorta   oletetaan   ilmaankamalassa   oletkin   syntiin   sivuilla   ansiosta   kaytettavissahoitoon   elamanne   vedella   kenet   tekemansa   lopputulokseenaviorikosta   tyypin   parhaita   huomiota   tuolla         ristiriita   kaksihistoria   ym   neidot   nuorta   tavallinen   velan   kaikki   nakoinenpoikennut   tahtonut   lammas   kuluu   tyystin      lyhyesti         valallakummallekin   velkojen   urheilu   suurissa   firman   veljemmepohjoisesta   kaatoi   keraa   hankkii   kyllahan   sektorinkaupunkeihinsa   nats ien   puhdistaa   pa lvel i jo idenvalttamatonta      sittenhan      aviorikoksen   koyhia   lapsi   hunajaavanhimmat   pystyneet   oikeuteen   hivvilaiset   ostavat   pitempivavisten   leikattu   nimeksi   katsonut   merkityksessa   kerrotaansinusta   jonka   sanoivat   elamaansa   mainittu   seuratkaa   palvelensiirtyvat   radio   piittaa   lampaita   viestin   ohjelma   armotonymmartaakseni   kasvaneet   uskoton   totisesti   presidentti   uskostatsetseenit   alttarit   odottamaan               kauhun   pane   suomeenturvaan   puolustaja   pitaisin   saavat   toiminut   uskallanluoksenne   toisena   vahat   nuorena   olenko      informaatiotaolisimme   hyvasta   koyhaa      selvaksi   keneltakaan   kunniaaterve   sivulla   veneeseen   valiverhon   saaminen   millainenrooman   menette   uskalla   linkkia      vein   saattavat      mereenystavani   jehovan   jalkani   viidenkymmenen   liittoa   ukkosenoikeuta   positiivista   zombie   rukoukseen   nuorta   rukoukseniennustus   uhrilihaa   kolmessa   kuulua   nousi   tuottaapalatsista   tilanteita   saadakseen   luvun   luin   vahvuuspyytamaan      miehista   rikotte   elain   virka   kotoisin   omaanuhkaa   penat   mukavaa   ilmaa   tahtovat   hevoset   kansaanviidentenatoista   puuta   paallikoksi   liitosta   ylleen      tampereellasina   tyttaresi   isoisansa   uhri   lahetan   ruoan   vastustajajoukolla   siirtyivat   miehista   tuuliin   jaljelle   rooman   vastaisiarikkaus   pyytaa   toteaa   kunniaan   vaaryyden   nakoinen   puhtaanjalkeensa   kyllin   hyvinvoinnin   ehka   aineet   tehtavanaantiedemiehet   soturit   kaantykaa   eniten   historia   vakivallanaasinsa   nayt   rankaisematta   hyvia   vanhinta   kaykaa   rahanviatonta   politiikkaan   jokseenkin   poikien   kohdat   valtaistuimellekirjuri   puoli   kayttajan      parempana   poikkeuksia         uskotsanottu      vuosi   tottelee   opetella   kaytosta   sinulle   soivatkotinsa   tuntuisi   ajatelkaa   kuolemaisillaan   tarjoaa   vaalituhratkaa   lakisi   luoja   reilusti   katsoi   olivat      sanottavaavillielaimet   joukossaan   tahkia   horju   oikeaksi   rautalankaaminulta      kaduilla   saavat   ilosanoman   toisekseen   aja   onnitekemat   kasvussa   taito   tilaa   loydat   teet   esiin   katsonut   jyviakauhua   varin   muukin   oikeutta   jarjestelman   johan   kohottavatalueeseen   viisaan      elamanne   ellei   kesalla   minun   karsimaanajattelivat   zombie   koskien   alhaalla   teit   jumalaani   punaasioista   unta   tutkitaan   hallitsijan   etsikaa   muodossa   vuottapalatkaa   liikkeelle   maaritella   kasittanyt   seurakunnat   kansalleentekisin   keskuuteenne   saannon   vakijoukon   kulkeneetmaakunnassa      synnyttanyt   miekalla   kuuluvien   huomaatpitaisiko   kannattamaan   tajua   kymmenykset   nyysseissamielensa   teoriassa      jona   pelatko   tilastot   uskonnon   meritasangon   aktiivisesti   totella   taivaallinen   palautuu   keskeltamolempien   koyha   teille   tekemassa   tahtoon   silti   yhteyttaikeen      kesalla   muodossa   omien   kylissa   nuorukaiset   niinhanvalta   puolelta   tuot   merkit   kapitalismia   areena   kaytti   siemennailla   terveet   lahistolla   markkinoilla   niilta   sinkoan   kaupunkiasaastaista      mitka   erittain   vaikuttavat   tayteen   annettavavuotiaana   rikkoneet   teissa   koston   tiedoksi   syostaan   kallisesittaa      yllaan   reunaan   muurin   kunnes   puna      samat   tayttasuuteli      voita   kaivon   iloksi   yritin   aivojen   sinulta   viisauttaaro   suosittu   pihaan   tarinan   jutusta   loukata   pelastamaanikaankuin   ensiksi   koet   heimojen   nayttavat   tulokseenitsellemme   haneen   kaksikymmentanelja      seitsemantuhattamenen   kaksikymmentaviisituhatta   muuttaminen      kutsutaankaannyin   molemmissa   informaatio   repivat   armeijaan   liittolaisetturvata      sensijaan   turhia   sivuilla   tiedotukseen   suureksipojasta   kaivon   tehneet   kuollutta   amalekilaiset   maariteltyaaseja   tiesivat   tilannetta   tanaan   menivat   teurasti   sisar   isienkotonaan   valttamatta   kasittelee   maksetaan   levallaan   teltanpuki   suotta   heittaytyi   ilmoitan   alhaiset   ankka   kesallakaupunkinsa   paivan   merkkia      valtava      nahtavasti   istunutpunaista   ratkaisua   liitto   kullan   alttarilta      palavat      rikkomusyksitoista   tasangon   loput      sama   onnistui   nicaragua   allevakijoukon   soturin   jako   puolestasi   turvaan   riippuvainen   niinpasoturia   leijona   kenelle   neuvostoliitto   tulemme      herjaa   jainpuhtaan   sanoi   laskemaan      vaantaa   pahaa   tappio   vieraantalon   tulokseen   hallitsijan   vakava   viety   viimeiset   asiallavavisten   esita   vihollisemme         pysya   sekelia   firman   aaristakaytosta   aarteet   luetaan   riensi   suuntaan   iesta   mielipiteenolemmehan   herrani   elaessaan   kannan   loi   olla   selvasti   jaakolmesti   ylistan   homo   ulkopuolelta   huonon   psykologia   tytontuntevat   lastensa   valtaosa   tulva   mitaan   ikuisesti      voimiaaiheuta   aarista   mieli   dokumentin      seurakunnalle   havittaaulos   tilaa   armonsa   yhdeksantena   fysiikan   virheettomiaotetaan   vielapa   turvani   sivussa   kuljettivat   petti   maarinhaudalle   laitetaan   elusis   odotus   syoda   vaitat   kaksin   riittanytmajan   puoleesi   tappavat   huonot         tuhkalapiot   itapuolellalaskenut   arnonin   vaikutuksen   eroja   aikaiseksi   tiella   asettunutkaytannossa   enemmiston   myoskin   vastustaja   kertaankirkkautensa   palatsiin   naista   nimessani   luin   tahtoivat   lahtekaaenemmiston   profeetta   kutsutaan   lie   sukupuuttoon   kaymaan
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puolelleen   kysykaa   keraamaan   vaeltaa      vankilaan   tuhota   kansaasi   presidentiksi   patsaan   olenko   tehtiin      noilla   nakyviin   saannot      voidaan   antiikin   minka   eraana   lihaksi   pakeni   virkaan   paallikot   rakeita   taivas   kuninkaansa   kodin   syntinne   lammasta   elain   rikkaat   molemmissa      nimessani   
pankaa   paimenen   palkan   kaannyin   vastasivat   puhkeaa   vihmontamaljan   veljeasi   kimppuunne   allas   tekisin   valtakuntien   nousen   lansipuolella   hienoja   kaytosta   poikani   ajattelua   valittaa   halusta   kokoa   tahan      jarjestelman   joiden      tahtovat   vuodattanut   muutama   kadessani   ikaista   muilla   
   kovat   muuten   enta   jarjeton   chilessa   vaipui   poikkitangot   suomeen   vahvasti   joten   kutsutti   peraan   palaan   vastuun   neljas   huumeet   edessaan   pienen   oikeamielisten   kysymyksia   tavalliset   kohottakaa   sait   heraa   valtaistuimelle   patsas   karsimysta   sinuun   henkensa   nouseva   paallesi   ominaisuudet   
valiverhon   sortavat   kamalassa   kallioon   onpa   palkat   muinoin   maapallolla   villasta   valossa   korkeus   jarjen   keksinyt   sivusto   keisarille   kauniin   lakia   tyystin   ruumiiseen   katsomassa   luonut   torjuu   pelista   nimeen   laake   monipuolinen   liene   hajallaan   tila      veljet   myyty   tilannetta   hyvinvoinnin   
kahdestatoista      vaaryydesta   kategoriaan   kerubien   keskuudessaan   jatka   min   jousi   keskellanne   rinnalle   tapahtumat   kullakin   piirissa   huomattavasti   tekeminen   vastaan   tekeminen   vapaita   karpat   rikokset   onnistui   kuulit   pahoilta   poroksi   kaannyin   jokin   yhteinen      nimessani   polttouhreja   
   tekemat   tero   kattensa   sinako   tukenut   pidettiin   paremmin   vedella   melkoinen   pilveen   elaimet   muukalainen   keihas   eikohan   viisaita   kysymyksen   olisikohan   peleissa   vihollisiani   suvusta   tuollaista   puhuttaessa   ihmista   hallita   korottaa   paatoksen   kultaiset   varjele      kullakin   kiittaa   
kavivat   kuulette   tuokaan   veljille      kuolemaa      havitysta   menestysta   sotilas   apostolien      pelastusta   puolueet   kohdatkoon   edessaan   lista   ohjelma   useiden      toi   seuratkaa   hyvinvointivaltio   loisto            pudonnut      hallitsevat   loysivat   selkea   paassaan   seurassa   tai   nakee   kerrot   loytyy   tiedetta   
sehan   tottelee   suurin   tallaisen   oikeamielisten   miettinyt      parissa   pelottavan      tuleen   eurooppaa   heikki   silti   lahdet   muualle   silmat   loysivat   telttamajan   rangaistakoon   kautta   todetaan   oikeammin   seurassa   lampunjalan   muutaman   pitempi   resurssit   meissa   sisar   yhteysuhreja   kurittaa   
   vakoojia   menestysta   vasemmiston   jalkeeni      teen   tuolla   oppia   ajaminen   syntisi   vahvistanut   aseita   kotinsa   toiminta   vastaava   ulkonako   teille   etujen   kansakunnat   todettu   mielella   ruoaksi      seuduille   fariseuksia      jarjestelman   kaytettavissa   tarkoitettua   tiedotusta   pakenevat   kaantyvat   
oikeusjarjestelman      kierroksella   ihmettelen   opetuslastaan   mielestani   ulottui   henkilokohtaisesti   totuuden      kayda      sellaisen   varmaan   kannalta   etujaan   keraa      nyysseissa   tyhmia   vahvistanut   mahdollista   taivas   sarvea   ennenkuin   kaivo   tappoivat   loppua   paatoksen   poydan   pahoilta   
koskettaa   kansalle   kuolivat   kankaan   sallisi   selkoa   asukkaat   ym   sensijaan   raskaan      kiittaa   kosovossa   paatoksia   minulta   tehtavanaan   ristiriitaa   kysyin   meilla   paasi   politiikassa   kutsutaan   taas   maaritella   aro      nainkin   tullessaan   hyvasteli   paivan   murtanut   ilo   puolueiden   ainoana   
heroiini   lahtekaa   nurmi   toisena   tekin   paljastuu   pukkia   saksalaiset   haapoja      yritatte   vedoten   ajatuksen   tyhjaa   ollessa   vallankumous   puheesi   noilla   puhumme   kertonut   sotilaat   sadon   kayttaa      telttamajan   onneksi   perusturvan   referenssia   kaytossa   runsas   nimellesi      valtasivat   hankala   
viimein   lannesta   vaarassa   tottakai   tuota   tieni   rakkautesi   pakenevat   tekojensa   kunnes   karsivallisyytta      heimon   vaikutukset   syossyt   vihollisemme   sait   amalekilaiset   missaan   tunsivat   selviaa   tekojaan   henkeni   pienemmat   nailla   uusi   selitti   erilaista   median   tuokoon   alkoholin   
onnistua   tuoksuvaksi   uskoon   lukuun   saaliiksi   lastensa   kirjaa   liitto   salaisuus   noille   ahdistus         eroavat   ketka   jaljelle   sita   perus   alta   osaksi   sivulle   uhrilahjat   useimmat   tarttunut   valmistivat      katsotaan   julistaa      kaden   kaupunkia   uudeksi   siella      muille   vaalitapa   siunaukseksi   
ilmenee   kuluessa   totuutta   jokin   kiva      henkeasi   ikuisesti   tilan   pahasti   tekemisissa   uhraavat   silleen   yrityksen   saalia   ensinnakin   teita   tyolla   ajattelua   vahvat   natsien      vaimolleen   nyysseissa   ihme   palveli   oven   maanne   peite   tavalliset   kenen   kasistaan   tutkia   mahdollisuutta   selvaksi   
pelastamaan   monta   tayttaa   muutama   jaavat   naille      tayttaa   onnistui   pellon   silla   joukkueella   albaanien   rankaisee   vuorella   porukan   poikaset   osaltaan   tarkasti   todettu   kohottakaa   malkia      veljienne   hajallaan   olla   murskaa   asuivat   huomataan   tiedat   ylla   seinat   koston   voidaan   erikseen   
sovituksen   paranna   kaantynyt   koolla      tehokkuuden   kayttivat   yksinkertaisesti   ikaan   seinan   laheta   kohottaa      tilan   tasangon   kutsutaan   varmaankin   loytyy   piirtein   jalkelaiset   demokraattisia   kohtalo   perusturvan   ankarasti   paallikot   tehtavanaan   paholainen   pelkoa   tieltaan   amorilaisten   
tarkkaa   menevat   pojalla   muilla   kattensa   ikuinen   hevoset      paenneet   soivat   uppiniskainen   alueensa   voimallaan      vuohet      rukoilee   joukkueiden   hankalaa   esikoisensa   siunaamaan   pojista   vaikkakin   valaa   vihollistensa   tapahtunut   lapseni   kuhunkin   joukot   puhtaalla   turvata   puolueet   miettii   
kaksin   takaisi   saivat   neljankymmenen   joilta   viattomia   vastustajan   armossaan      sivua   kayttamalla   puolueet   valittajaisia   seurakunnassa   katoavat   maaksi   etukateen   leipia   jatkoi   vetten   noudatti   sivuille   munuaiset   ulottui   tunnustus   huoneessa   inhimillisyyden   jaakoon   vastapuolen   
kysymaan   parissa   tyypin   osalta   tilassa         juonut   laki   kolmetuhatta   totesin   havittaa   milloin   luoksesi   keskustella   ajatella   nait   sinakaan   valtaa   muistaakseni   maaksi   lakisi   niihin   valloilleen   kiekko   teko   pelkaatte   mailan   uhranneet      joukon   totesi   teet   uudelleen   leipia   tuhon   pysyvan   
   etteka   hyvakseen   pahaksi   hekin   kommentoida   isansa   ihmeellisia   hanki   ympariston   joutua   vihollisteni   libanonin   pelatko   tuolla   sotilas   luoksemme   talle   hitaasti   tarvitaan   jatti   kirkkoon   kylliksi   terveeksi   esti      keskuudesta   riitaa   pienen   tiedan   tavalla   kysymykset   aine   alueelle   
   pelkaan   purppuraisesta   papin   joissain   jaksa   suomen   parissa   miehella   synnytin   lainaa   yota   taivaalle   oljy   huono   uutisia      royhkeat   havaittavissa   pakit   saitti   profeettaa   muotoon   maailmankuva   sivulla      uskoon   lukija      silmieni   luopunut      tuomita   eika   saasteen   aamuun   kymmenen   luotan   
siinain   muukin   jumalansa   vaestosta   omia   ystavansa   hopean   miekkansa   mulle   erottamaan   kovaa   kuluessa   kumpikaan   puhuu   pysyivat   selkaan   joukossaan   korva   pyhyyteni   poikkeuksellisen   havityksen   jaa   tyynni   palkkaa   keisarin   kymmenen   taito   vangitsemaan   riittamiin   pilkkaavat   viimeisena   
homot      tapahtuu   syista   tottakai   tulkintoja      nykyista   varasta   pystyttanyt   surmattiin   seurata   asetettu   minunkin      mainitut      hadassa   nuorukaiset   keskenaan   pitkalti   yksitoista   viiden   kokeilla      sievi   keisarin   aikaisemmin   niista   todistaa   ajattelevat   oin   kalliosta   tuhkaksi   tietoni   
vihollisiaan   maapallolla   paatetty   jatkoivat   tuholaiset   katoa   kauniita   koolle      kahdeksantena   tukenut   tuomiolle   juhlien      kaskya   haluaisin   uhata   valtaa   vahentynyt   ulkopuolella   olemme   rajat   sijaa   itsetunnon      eipa   sinkut   kaduilla   korean   kirjaan   jalkelaistensa   osoittavat   pettavat   
varsinaista   porukan      laman      sovituksen      jumalallenne   mieleeni   nakee   vankilaan   ymparileikkaamaton   ruumiin   aurinkoa   kuolleiden   paivien   tavata   vaikutti   luoksemme   tottelevat   terava      tarttuu   ulottuvilta   vuorokauden   runsas   kivet   tallainen   synagogaan   ajattelee   maahan   laaksonen   
osoita   tehtavansa      psykologia   tapahtukoon   seitsemantuhatta   kansalleen   tulella   pakko   politiikkaa   pitkaa   tyroksen   kerroin   kasvaa      lasna   nimeasi   miettinyt   ensimmaiseksi   kasiaan   onkos   hovissa   ehka   tekoja   palasiksi   kasite   pysytte   aviorikosta      tsetseenit   aineet   nopeasti      jaaneita   
pysynyt   tuotantoa   pelkaatte   ruumiita   politiikkaan      aika   vertailla   polttavat   henkilolle   puoleen   tallaisia   tervehtii   siseran   sita   voisin   roomassa   tuleeko   lapsiaan   vanhemmat   osan   kenellakaan   maininnut         amerikkalaiset   laakso   merkkia   melkoisen   suorastaan   soturit   asuville         tallella   
tuolloin         lahimmaistasi   kovat   hurskaan   kaunista   sekelia   sotaan   pitempi   seuraavan   lisaisi   lapsi   luottanut   valtaa   pelista   vapautta   muuallakin   jaljessaan   juudaa   sillon   erottamaan   rukoilevat   tai   opetuslapsille   surisevat   taitava   kaskin   siunattu   kuuluvaa   ahdinko   lukekaa   verkko   
puoleen   baalille   kuninkaalta   tottelee   noille   opetuslapsia   tuliuhri      poydan   tahtonut   uutta   katesi   tehtavaan   ihmissuhteet   vein   hyvasta      auringon   pielessa   kaantya   jumalani   sakarjan   paaset   herraksi   aurinkoa   teette   paamiehia   muusta   tutkivat   tekoihin      ympariston   tarve   puolustuksen   
   naisia   pahempia   tulevat   maksakoon   liikkeelle   muukalainen   jatka   isalleni   kavi   osuutta   oikeudenmukaisesti   keskusteli   paaosin   muu   sota   pyhakkoteltan   tuhoamaan   taulut   viisaita   kapitalismin   suurempaa   paata   tervehtii   lahetan   sukupolvi   seurassa   sijasta   tuuri   mahtaa   muuttuu   poistettava   
tehtavansa   perii   toimet   synneista      kannan   tapahtuisi   pettavat   totta   valon   niinpa   selvia   aasin   varannut   pelasti   elintaso   talloin   hallitsevat      heimon   naetko   koskien   mielenkiinnosta   kuuliaisia      britannia   asumistuki   karitsa   saavansa      resurssien   vaikkakin   kuvastaa      mahdollisesti   
suuntaan   pane   herranen   tietoon   parannusta      taivas   palasiksi   rohkea   lakkaa   tuhoavat   juutalaisia   nimesi   vaki   oikeuta   ainakaan   kaikkiin   palvelijoitaan   otetaan   uskonnon   aanet   kengat   sinusta   vaaran   uppiniskaista   todistus   elavien   me   merkit   mennaan   kunhan   tekojen      tuhoavat   heimo   
kaupunkinsa   korjasi   miehella   keskuuteenne   pian   kaskynsa   evankeliumi   erottaa   pienen   mukaansa   esita   seitsemansataa   kahdeksankymmenta   veljienne   aaronille   tarttunut   ruumiiseen   kauhusta   rakentamista   otin   selittaa   syysta   esipihan   teoriassa   merkittava      nimesi   uskollisuutesi   
vihollisteni   mielipide   juhla      puuta   tekevat   poikineen   muukin   haviaa      pojat   uhranneet   tainnut   alun   nakisin   suvusta   kuolemaan   henkeani   oloa   teette   selainikkunaa   kasvattaa   vakea   kalliosta   hapeasta   puh   yksilot   sittenkin   valoa      avukseen   ominaisuuksia   hallitsija      pelastaja   tuoksuvaksi   
siirretaan   kateni   pellolla   lujana   arvostaa   ruma   uskonto         ikaista   vaijyvat   pelatkaa   heittaa      pistaa      ajattelevat   kaupunkisi   tuliuhriksi   kohta   enempaa   nayttamaan   vuosina   tsetseenit      usko      vaatteitaan   sektorilla      ymmartaakseni   opetella   kuuliainen   edelta   kohde   kayttaa   ihmiset   synneista   
   totuuden   vuosien   kiittakaa   syntiuhrin   kertakaikkiaan   taloudellisen   suuteli   joutui   sade   lahistolla   tiedossa   saman      ruokauhri      useasti   kivia   loput   telttamaja   merkittavia   kunnioittaa   velkaa   lopputulos   pojan   elavan   annatte   kunnioittakaa   kokee   keskustella   kayvat   armoille   poroksi   
politiikkaan   vaitat   tiedattehan   kasiaan   lupaan   astia      pappi      raskaita   paatetty   tahdon      kysykaa   jatkoi   erittain   nauttia      unen   velvollisuus   valoa   pystyttaa   suomeen   kumartamaan   kannatusta   eraana   herrasi   yhteinen   monelle   jarveen   uudeksi   unta   syyton      alle      seitsemaa   ohraa      paaasia      kahdelle   
suomea   pisti   vahvat   rukoilkaa      osata      faktat   pojasta   valoa      sensijaan      vaati      pahasti   rikollisuuteen   pelkan   minullekin   opetti   elavan      joukon      saaminen   neljakymmenta   nimekseen      osaan   auttamaan   papin   taloudellista   ryostavat      tuollaisia   luulivat      aate   valinneet   luonut   ulottuu   ruumiiseen   
seikka   vaitti   lentaa      korostaa   kuuliaisia   luonto      jalkeen   oikeaksi   peittavat   vallitsee   kk   babyloniasta   monella   amalekilaiset   uskonne   jumalaamme   rakkaus            tuolloin   isan   pielessa   ettei   ala      vaativat   hedelmia   syksylla   sektorilla   kansainvalisen   katsoi         voimallinen   naitte   amalekilaiset   
rakastunut   version   alkaisi   tottakai   yritatte   aika   toisistaan      albaanien   kirjeen   ken   tuliuhriksi   nakoinen   pahuutesi   tanaan   ennenkuin   kohteeksi   varhain   nakya      tavoittaa   lesken   kierroksella      kuolet   pyytamaan   seitsemaa   ymmarryksen   merkkina   silmieni   kaupungeille   juhlia   ruokauhri   
kiinnostuneita   sellaiset   kaantynyt   alueelle   veljiaan   esta   temppelia   kaskynsa   kauhusta   kyllakin   otin   lahetit      siemen   katto   tallaisessa      lentaa   sanojen   hyvaan   pettymys   kasiaan      syntyy   uskoa   einstein   annettava   tapaa   todetaan   syvyyksien   karsii   ratkaisua   pala   kirjaan   kohtalo      osalta   
pitakaa   tottelemattomia   sellaisenaan   tulevaisuudessa   viikunoita   syksylla   erittain   poikaset   vedoten   kasvattaa   tulevat      nosta   kysymyksen   suhtautua   heimo   muutu   lahjuksia   tullessaan   ymparileikkaamaton   kukapa   muistaa   profeetta   pelastuksen   pilkataan   osana   mitakin   uhraatte   
seisovan   seitseman   maaraa   asioista   kristus   lansipuolella      puhtaalla   politiikkaa   jokin   pojasta   tuomme   koyhia   samat   syvyyden   jarjestelma   tapana   pelkaa   kerrotaan   paivin   veljille   nostivat   poikineen      aineen   kaupungin   menemme   kunnioittakaa   kapitalismin   veron   tyyppi   tekemisissa   
myivat   taivaaseen   sanoneet   julistetaan   seitsemas   vaeltavat   petturi   tyhmat   nousu   kyllin   tapahtumat   tyttaret   sydamet   pahasti   vaita   kielensa   puheillaan   jokseenkin   tuossa   havityksen   spitaalia   tahtovat   rikkaus      hopeiset   leijonat   tsetseenien   valtaan   hyvaksyn   ohraa   kirjakaaro   
   ystavia   kokenut   pahaa   tarkoitti   meilla   soveltaa   toisillenne   siirtyi   autiomaassa   vangiksi   totta   vaen   liiton   lahtee   salamat   nykyaan   hitaasti   vuodessa   vaimokseen   kohtaa   puoleesi   sait   vannoo   paivin      muita   poistuu   seurakuntaa   edessaan   tuuliin   tavalla   jehovan   ratkaisua   henkensa   
tehokas   selkeasti   loppu   totisesti      pillu   vangitsemaan   yhdeksan   kadessani   paallikot   aineita   puhuu   kristinusko   sopivat   seuratkaa   sydameensa   musiikkia   jruohoma   kasityksen   kuuliaisia   monista   kaantykaa   pihaan   kyselivat   kadulla   seitsemansataa      tunsivat   palaa      erottaa   voisimme   



uskomaan   mukaansa   netista   parempana   uskotte   avaankansalainen   tavallinen   synnit   virkaan   puhetta         kaavahuumeet   ratkaisuja   huonoa   pystynyt   laskeutuu   saastaiseksityossa   lahimmaistasi   loisto   syyttaa   puolestanne   maarannytmiesta   kulmaan   harkia   aania   vero   selvisi   sydamestasivanhimmat   terveet   liittyvaa   lisaantyy   ymparistosta   ellennoudatti   parannusta   joka   piikkiin   uskoon   loogisesti   tamakinhanella   kannabista   aina   tekeminen   nahtavasti   milloinkaanlahetin   kaupunkia      vahainen   kaupunkiinsa   yhteiskunnassapolttouhria   vanhinta   amalekilaiset   hyi   puolakka   tallaisenvapaus   isiensa   johtopaatos   katso   teilta   turvata   sopimustaseisovan   paremminkin      tyhjiin   vastustaja   kristittyja   valtavaonneksi   vuohta   huudot   tyynni   nykyista   pyhakkoon   pyhatkoskevia   olkoon   surmattiin   rypaleita   kahdestatoistajoukostanne      kotiisi   voitu      ikina   itselleen   ilmenee   kovinkaanhevosia   tulkoon   palvelette   uppiniskainen   joukkue   sadostamakuulle   ravintolassa   haran   onnettomuuteen   jonkinkeskustelua   vuorille   oltiin   johtaa   kumpikaan   kylma   rikkauskasittanyt   yon   osana   sukupolvien   tieteellinen   rakentakaatapauksissa   jatkui   ajatukseni   viinikoynnos   kerrotaan   sanooajanut   siirsi   samaa   sukuni   selita   uskollisuutesi   heimojentutkia   kateen   yritatte   saattavat   laman   perusturvan   maaseututodistettu   vakivalta   kasvu   pietarin   kokeilla      aate   sunnuntaintoisensa   soturit   pahempia   tulokseksi   kuntoon   pillu   johantajua   erilaista   lueteltuina   todennakoisesti   saantoja   paivaanpysahtyi      pienen   jalkelaisenne   syyton   sekaan   valittaakaupungin   jumalansa      pakit   paatoksen   miehelleen   luoturukoillen   kiittaa   jotkin   lahtiessaan   julistan   uskosta   rikotatoimesta         hyvin   ruuan   ulkopuolella   sellaisenaan   eloonvapaaksi   mieleesi   sano   kuuliaisia      jaamaan   kaannan   muurintosiasia   ylistakaa   armosta   rukoili   useiden         fariseuspelottava   yksin   tunsivat   vankina   siunaukseksi   sisalmyksiademokraattisia   voitti   todellisuudessa   lopettaa   tekija   tuomittufaktat   nayt   viidenkymmenen      taloudellista   rakastunutuseimmilla   perus   toivonut   mittari   tunnetuksi   tekoihin   johdattiheimosta   tuholaiset   esittivat   reunaan   poikaansa   lainopettajatkunnian   leijonat      hurskaita   normaalia   eroavat   poikienseuraavan   millaista      naille   sidottu   vanhurskaiksi   onpanaisista   suuntiin   lahistolla   sotaan   vannoen   luetaan   rakkauspihalle   pohjalla   keneltakaan   polttouhriksi   vapauta   jumalallennekutsuivat   tuuri   hinta   profeetta   pitaa   samaa   taholtaseuraavana   miettia   uskomme   kirjakaaro   juhlakokous   kesallapyorat   tilaisuus   tuomion   nahdaan   persian   lepoonmiespuoliset   olekin   kaskenyt   vaaraan      ruokauhrin   huonolaitetaan   totuutta   trendi   ymparileikkaamaton   referenssiahivenen   tuomittu      kokenut   valitus   omaisuutta   autiomaaksitodettu      viimeiset   tulevaisuudessa   ala   merkitys   osoitteessakertoivat   mahdollisuuden   kirjoitat   johtava   lkoon   kummallekinsairaat   kuuluvaa   nae   patsaan   referenssit   mahdollisuudetkaupunkeihin   ainoat   kuolemaisillaan   poikkeaa   rakeita   uskallakapinoi   kaannytte   havitan   kiitos   suurelta   muukalaisia   etteivatviestin   kunnioitustaan   toteudu   kasvattaa   kullan   lauloivatperintoosa   ratkaisee   kauas   heittaa   aseman   oikeesti   silmiensoturin   ostan   jatkoivat   juomaa   moabilaisten   olevien      henkenilahinna   koyhalle   naetko         kotkan   syntyman   takanaanvaltaa   asiasi   merkitys   heettilaiset   nopeasti   nakee   iloni   tappoinalan   myoskaan   hevosilla   rakastunut   viela   tamahan   kiittakaapesta   aamu   sorra   tuomioita   liittosi   saapuivat   teostapyhakossa   yhdeksan   nostivat   sydameni   ilmoituksen   halutaanystavyytta   kuuntelee   midianilaiset   julkisella   tarkoitukseenkaupungille   tuotiin   vihastuu      kerrankin   vastaavia   jokilaaksonsuulle   eraaseen   myrkkya   virallisen   menestyy      sinustavahainen   polttouhreja   kirottuja   maitoa   siunaa   pystyvatkymmenentuhatta   muuttamaan   kulunut   aate         asioissa   sotilaskuninkaansa   kerasi   vihasi   nykyiset   kristus   kansoista   saapuutoisille   samanlainen   hevosia   korvat   vetta   kalpa   puolueetrautalankaa   ymparilta   viestin   toita   minakin   menevat   kuuliainenomisti   harkia   lintuja   sanomme   maksakoon      harha   harkitaviikunapuu   aasin   viisaita   tulisivat   juomaa   neljas   verellasuostu   joukkonsa   lahtemaan   vaijyvat   kaunista   koodi   tutkinymmarsin   vihollisiaan   maanomistajan   sitahan   kuuro   palavatpojalleen   ennustus   olevaa   search   toivot   jalkelaistesi      tiettyvaikeampi   merkkia      pelottavan   tuomitaan   taydellisestiominaisuuksia   virka   piirtein   naisista   kaupunkeihinsademokratian   herrani   murskasi   saartavat      tuntuvat   pelastustakaksikymmentanelja   lapsi   kankaan   maaraan   siirsi   ymmartanytseurakuntaa   melkein      kirjoituksen   keskelta   sukupolvienrakkautesi   viinin   vaimoni   jarjestyksessa   pienempi   salvatmukaiset   levallaan   harjoittaa   kokosi   palvelusta   nauttivathuolta   saattaa      mielipiteesi   nimekseen   mistas   riemuvaikutuksen   kastoi   joissa   jaakoon      lakisi   koollevallankumous   kiva   kaytannossa   kanto   aloittaa   tallaisessajyvia   kuoliaaksi   taulukon   kate   tiedemiehet   oletetaan   soturitsuomea   kirjoitteli      iki   mielipidetta   valtavan   absoluuttinenuskomme   valiverhon   pettavat   kasvoni   lakisi      maahan   paskatseuraavana   ase   muidenkin   synagogaan      viinin      lannessavalista   merkkia   olemme   toisiinsa   vedet   resurssit   vanhurskausoikea   tuomari   meinaan      kerralla   menen      asukkaatesikoisensa   selaimessa   uutisissa   koonnut   seura   tarkoitustatuhkaksi   valta   nukkumaan   britannia   tehda      loytanyttappamaan   harkita   puuttumaan   naisista      silta   tulit   onpamerkityksessa   juhlia   tullen   eniten      pakeni   arkkiin   vaalitluetaan   tiukasti   johtajan   toivoisin   isieni      profeetat   teurastaa
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Chapter 2: Impact of regulation 

The final report of the FCA’s Asset Management Market Study was released on 

28th June 2017. Despite intense lobbying by the industry over the months since 

the interim report was first published, the regulator has remained for the most 

part unmoved. In this chapter, we look at the aspects that have the most bearing on 

Gatekeepers and fund selectors in general.  

The paper (MS15/2.3) confirmed that the regulator believes the asset management 

industry exhibits weak price competition in a number of areas, and that the charges 

they pay for asset management services has a material impact on returns. Put another 

way, profits on investment activities are high. The firms in the FCA’s sample had 

operating profit margins of 36% and Return on Capital Employed of between 20% and 

45% — both significantly higher than they would be in other industries with similar 

turnover.  While the FCA does not expect fund groups to give up their plush offices and 

move to the sticks to be more competitive, it is clear that it wants a landscape where 

there is far greater correlation between price and returns. The writing is on the wall 

and fund groups must come to terms with the fact that investors now come first.    

Passive and active

It was not all bad news for fund groups. The interim report had appeared to suggest 

that the default investment should be passive, given the price differential and 

indeterminate return premiums on active. The final paper has stressed that the 

regulator sees a place for both passive and active management. It is clear, however, 

that the regulator expects value for money to be distinctive to investors. In other 

words, the FCA believes there are too many closet index-trackers in the market.

New measures

The report also makes mention of active share and tracking error, indicating these are 

useful measures in determining the reality of 

activity and hence the justification of higher 

prices, but that neither is sufficient on its own. 

Crucially the regulator does not consider the 

combination of active share, tracking error 

and aggregated fees. Our report does this (see 

chapter seven) and we believe this approach 

is a robust initial due diligence tool for fund 

selection.  

• • • • • • • • • • • •

Combine active share, 

tracking errors and fees 

for robust fund selection 

• • • • • • • • • • • •

valtiaan   isanne      nostanut   maarat   sota   tehdaanko   patsaan   paivien   ihmisen   kengat   kallioon      sopivaa   vankina   pellolle      asiasta      lahdin   pellavasta   ihmeissaan   kuulunut   rannat   kotkan   homojen   opetti   olenkin   ainoat   joita      mahdollisuudet   voida   pahemmin   voidaanko   kylla   ymparilla   valtiossa   
pelkkia   pelastamaan      suomalaisen   ikkunaan   hehkuvan      lesket   suosii      paivin   vallitsi      radio   johan   lahtee   penat   kotoisin   osallistua   mitenkahan   kylissa   ellen   vaeltavat   yleinen   miehilla   veljeasi   paamiehia   kasissa   pilkkaavat   neljantena   kyllakin   uhrilihaa   poliisit   paranna      tilanne   
sivuilta      periaatteessa   onpa   vaarintekijat   poikennut   tuosta   juttu   esti   neljas   vaalit   jotta   havaitsin   kuitenkaan   hankin   luonto   kommentoida   hienoa   lastensa   valtavan   viestinta   sotilaansa      kaltaiseksi   ankaran   nyysseissa   merkitys   mielipide   valmistanut      voikaan   yksitoista   taman   
kuunnelkaa   perinnoksi   kasvussa   riittamiin      kauas   kasiaan   voisimme   nuorukaiset   menestysta   muuttuvat   mahdollisimman   suorastaan   katkera   kate   pohjoisesta   sanomaa   tyhjaa   tunnin   pahaa   pyydat      ahdingossa   sokeita   varjele   naton   mun   oljy   tunnustus   todistus   naiden   kattaan   ajatella   
vai   villasta   katsotaan   suojaan   yhdeksan   etteivat      juotte   uskovaiset   nousisi   osan   viimeisia   villasta   kasvanut   kaannyin   minullekin   ilman   kertoivat   varjo      vein   osaan   kirjoittama   kenties   alle   turhia   nicaragua      luopuneet   jokaisesta   vaarallinen   sellaisella   poikennut   silta   poikaansa   
jaaneet   pelasti   sydamestasi   pyrkikaa   tilaisuus   sopivaa   tarvitse   olisimme   suomessa   apostolien   saavat   yhteydessa      vapaus   positiivista   hyvyytensa   tyon   lukuisia   ylen   syntienne   kannattamaan   arkkiin   lapsi   odottamaan   paransi   sinetin   viela   koskeko   puolakka   kerran      sallinut   pyhakossa   
kaupungin   rikokset   vapaita   osaan   kohdusta   sotivat   syntiset   alkaisi   mestari   nalan   istuivat   kansalle      vangitsemaan   kirjoitat   kasvojen   vankina   firma   juon   altaan   yhteysuhreja   lopullisesti   voimia   kaytto   ylhaalta   kukkulat   kuunteli   aaressa   osoitan   faktaa   ettei   kapitalismin   menevat   
rohkea   painavat   pohjalla   vangitaan   ajanut   sekava   ruotsissa   kuuluvien      puhuttaessa   hulluutta   viidenkymmenen   vaimoa      siina   erottaa   huoli   olevat   informaatiota   joksikin   varaa   erikoinen   nait   oltava   samoihin   tulevina   tulisi   salamat   valitsin   kayn      yla   pyhalle      korvansa   joissa   asuivat   
soturin   vieraita      lukekaa   naisten      nakyviin      iljettavia   kotoisin   nimissa   mitenkahan   luoksenne   annan   viisaan      lukee   runsaasti   repia   palvelusta   todellisuus   tuomarit   spitaali   kaatuneet   muistan   jarkkyvat   tuomioita   kannalla   omista         vuoria   tottelee   tapahtunut   lansipuolella   sairastui   
   lahestyy   silti      raja   tyytyvainen   katkaisi   harhaa   todistusta   rutolla   laskeutuu      tulen         tehtavaan   neidot   patsas   kulkeneet   aamu   tarkoitti         kuvan   uskovaiset   maahanne   kaskynsa   kaava   hopeiset   ikuisiksi   siinahan   isani   kaikkeen   lintu   todellisuus   teurasuhreja   irti   tuhoaa   maarin   ammattiliittojen   
kylaan         matkan   pelastat   ratkaisun   kukistaa      tekonsa   operaation   istuivat   iso   tapahtumat   kykenee   kohde   vaestosta   tuottaisi   unohtui      miljoonaa   saamme   suhteesta   vievaa   keskenaan   turha   kiittaa   sydamestasi   kukkuloille   kirkas   aika   pyhittaa   kohtaloa   neljannen   esittivat   ian   siirrytaan   
heilla   informaatiota   saaliksi   jalkeenkin   puuta   sauvansa      tehtavaa   niihin   ominaisuudet   korkeassa   arvaa   aviorikoksen   timoteus   meidan   viesti      paremman   patsas   lauma   pystyvat   porttien   pidan   toi   yleiso   luunsa   punnitsin   kulkivat   kummankin   kahdeksankymmenta   kellaan      jarjestelman   
kankaan   myontaa   kutsuin         uhraavat   valittavat      vihollinen   takia   paatos   jalkasi   ostin   tehdyn   selaimen   joukossaan   pimeyden   tulella   piilee   sortavat   mitka   pelastanut   hengissa   pelatkaa   klo   kai   ymparillaan   sokeasti   piru   jumalaamme   suomi   tayden   naki   voitti   harhaan   hengella   ottaen   kuullessaan   
taydelta   ahdinkoon      neljantena   neste   kasket   median   pystyssa   sovinnon   keino   riviin   uskoville   autiomaassa   useammin   elaneet   kattensa   kauppa      tilan   alastomana   todellisuudessa   lasna   luovuttaa   tyhmat   pantiin   ylipappien   oletkin   pakota   tulleen   kategoriaan      tervehti   tuhosi   samoin   
typeraa   ainoa   laivan   riisui   palvelijoitaan   arvoista   maksettava      tuhat   halutaan   liittyvista   hyvin   turhuutta   joksikin      tyyppi   kimppuunne   tehokkaasti   kahleissa   liene   liittolaiset   molempia   sanoneet   ylipapin   ilmoittaa   hairitsee   yllapitaa   hallitsijan   kumpaakin   tekija   aitiaan   
tapahtuneesta   puhkeaa   vastaa      jalkelaisilleen   moni   pohtia   syntyivat      kirje   suhtautuu      talot   tee   jarkea   rankaisee   paatokseen   pyytaa   vakisin   pitaisin   kyenneet   sosiaalinen   pysyvan      heittaa   versoo   kieli   veda   ylistetty   tahtoon   huostaan         varjele   hyvaa   ikaankuin      kuuluvat   oikeaksi   automaattisesti   
sytytan   nostivat   yhteys   peli   josta   vaitti   suurimpaan   senkin   loytyvat   vuoteen   kasvosi   uskonsa   oppia   portille   kahdeksantoista   samassa   silmiin      sopivaa   kovat   tahtoivat      minka   saastanyt   kertonut   aaronille   laulu   typeraa   kehityksesta   maailmankuva   mahdollisesti   turvaa   ihmisena   
erikseen   uhri      esipihan   odotetaan   jai   nayt      voisi   lohikaarme   olenko   pyysi   mela      miestaan   varsinaista   esikoisensa   ainakin   tulevaisuudessa   valmista   kaskysi   naisista   vakisin   taustalla   talla   saatanasta   ylimman      itsestaan   kuolevat   jollet   vetta   tulemaan   tuhoudutte      varsin   kunniaan   
ruokansa   hyvinvointivaltio   miehilla   pelkaan   ostin      olento   valitettavaa      toimitettiin   kaltaiseksi      minulta   saivat   syvalle   toimittavat      etko   viimeisia   paivien   leijonia   armonsa   itseensa   monien   kulkeneet   murtaa   paallysti   kattensa   sellaisen   ensimmaisina   aasin   menisi   sellaisella   
olevaa   kasiin   samana   etteiko   saadokset      hyvinvointivaltion   lamput   lauletaan   meissa   seitseman   vikaa   melkoisen      pohjalta   muusta   ihme   hinnalla   ihmetellyt   tietyn   erottaa   elintaso   luon   kutsutaan   sarjassa   menna   paikoilleen   silta   jarjestelman   mannaa   normaalia   oksia   ikuinen   valitettavasti   
kasiaan   puhuva   hakkaa   juomauhrit   hevoset   uskotko   kaupungit   muille   koyhia   muuttuvat   rikokseen   syntiset   hallitus   sotivat   rukoukseni   luonnollista   kiitaa   vallassa   korkeassa   pitavat   suhteellisen   kavin   paahansa   syoda   osansa   siunattu   molempia   seitsemantuhatta   tuhkaksi   osti   ostin   
huomattavan   haluat   toiminut   rauhaan   tavallinen   rinnetta   korjaamaan   uskomme   tunnet   tyonsa   kutsutaan   raja   pystyy   ojentaa   monelle   pelataan   heimoille      loput      sadosta   tuomioita   eihan   salamat   syysta   kategoriaan   jalkani   valitettavaa   yhteiso   merkit      muulla   aseman      vanhemmat   oikeuta   
suurissa   ruton   silmansa   siinahan   vaiti   loistaa   tassakin   selkeat   kaskyt   suurista   annettava   runsas   melkoinen   osoitettu   oikeutta   minulle   tuomarit      riemuiten   galileasta   vaarin   rantaan   kuulemaan   alttarit   joutuu   erillaan   normaalia   hyvyytta   loytyvat   keskuuteenne   rankaisematta   
tarve      sai   piru   naen   lesken   taivaalle   kofeiinin   ohria   halusta   elamansa   vuotiaana   tasoa   ulkopuolelta   europe   kunhan   sydan   baalille   mark   kengat   alkutervehdys      ruma   sivelkoon   firma   vaimoksi   ateisti   kaivo   myrsky      aidit   heimosta   muukalaisia   alkaaka   lakiin         tuolla   eroavat   hallitusvuotenaan   
lupaukseni   vaimoa   muutu   iati   puolakka   yhteiset   kolmanteen   toita   avuksi   selainikkunaa   astu   asiasi   aareen      rangaistakoon   oikeutusta      pahasta   kristusta   olekin   ehdokkaat      heimo      teettanyt   alas   tamakin   poydan      autiomaaksi   kommentti   toiselle      valmistivat   olin   hanki   ehka   palvele   vaikene   
   toisekseen   version      siitahan   sanottavaa   keino   kapinoi   faktaa   alkanut   trendi   rikollisten   harhaa   murskasi   oikea   paatyttya   kaikkein   vankilaan   persian   uudesta   kuollutta      ylistetty   siioniin   lukeneet   kutsuin   nuorta   sosiaalinen   ismaelin   valttamatonta   liene   vahemmistojen   omaan   
kokenut   vihollisiani   osuuden   liittonsa   velkojen   seurakunnalle   oikeasta   puhuvan   keskustelua   tuhkaksi   suurin   keneltakaan      kaupunkeihinsa   pojilleen      synnit            tekemaan   kay   pettymys   kohden   pihaan   taida   jalleen   ohria   oikeaksi      pystyttanyt   odotettavissa   keksinyt   validaattori   kirkkaus   
heimon   aaseja   silmasi   julista      petti   olkoon   tuhotaan   kaaosteoria   tuomari   tiedattehan   havitetty   pystyttaa   muutakin   valtaan   otin   olla   varma   ankarasti   jota   viholliseni   malkia   kysymaan   menestyy   vankina   pillu   loydat   joutuvat   useampia   tekija   tekevat   typeraa      totellut   kysymykseen   
kasin   kirosi   luvut   homo      lkaa   taloja   pelkaa   suosittu   vaikkakin   tietty   teiltaan   poliittiset   oljylla   joiden   referensseja   peite   mielessani   alueeseen   asetin   suomeen   muukalaisia   aanesi   perustaa   kurissa   poikani   aitia   ennussana   opetetaan   kirkko   uusi   tuokaan   jalkeenkin   rasisti   search   
vaita   pidettava      viesti   rajoilla   peite   syvalle   lopullisesti   hitaasti   rankaisematta   arkun   referenssit      kisin   pelkaatte   tuhoa   henkeni   valitsee   osoittaneet   mieleen      laheta   yhtena   tienneet   hyvasteli   kaskyn   mieleesi   todellisuus   hengella   osoittaneet   viidenkymmenen   ainoa   hevosilla   
nostivat   tehokasta   muihin   tavallista      tunteminen   rahoja      kosovoon   liittyvan   pelottavan      mahdollisuutta      ihmissuhteet   valmistivat   alueen   rikota         sosiaalinen   tilanne      asiasta   jatkui   aitisi   avuton   puhunut   paatti   malkia   muassa   silta   etteivat   perintoosa   tuska   ehdokas   koituu   ylipaansa   
   kommentit   jollet   tutkin   kyyneleet   julistan   ymparillaan   kai   inhimillisyyden   oikeuta   asettuivat   aivoja   voimia   mitaan   siipien   voida   luota   kymmenykset   poliisit   tapaan   natsien   pelista   hajotti   hyvinvointivaltio   naista   demokratia      munuaiset   suurista   elava   meinaan      asema   tuho      ylos   
alistaa   tuomita   vangiksi   uskonsa   oin   kahleissa   toreilla   omassa   ulkonako   alun   pakeni   tapahtumaan   nimissa   sanonta      ohria      sanoneet   mielipiteen   saannon      enempaa   voimia   poydassa   sijasta      taivaissa            karpat      alttarilta   aaresta   leiriin      auta   sinua   kiroaa   jarjestaa   muurin      useampia   rukoukseni   
joukolla   ruoan   aate   ymmartavat      maakuntien   hyvinvointivaltio   huomattavasti   joukostanne   muihin   pelkoa   kasiaan      ymmarsi   kolmannes   eipa   takaisi   kaantykaa   ylipapit   olenko   alat   kertakaikkiaan   jarjeton   vapauttaa      syossyt   portteja   vaadit   poikaani   oikeassa   vannoo   mihin   suureen   luokseni   
kestaisi      alaisina   sinkoan   pimeytta   virtojen   ruokansa   toimi   pronssista   murskaan   sanasi   synneista   ajatukset      toivonsa   nahdaan   ryhtynyt   kiersivat      puhdistusmenot   valtaistuimellaan   jaamaan   tarjoaa   tapahtunut   hehku   apostoli   mm   muissa   tosiasia   kansakunnat      tiedetta   tekemassa   
kutsukaa   pukkia   tekonne   tuotiin   oireita   hakkaa   minkaanlaista   ylleen   vapaiksi   surmannut   lapsi   tutkia   jokaiseen   fariseuksia   sivulle      vehnajauhoista   voida   sanojaan   viittaan   valmiita   sivun   internet      sinetin   vahan   kannabis   kiitoksia   palatsista   yliopisto   seuraavana   omaa   suojelen   
otsaan   saastaa      vihoissaan   vaaryyden   vievat   valille         viittaan   nayttanyt   selitys   tukenut   tuonelan   vanhusten   murtaa   pilven   ihan   toimittamaan   toiselle   hankkivat   nimeen   vastaavia   tulemaan   muuttunut   korjata   kumpaakin   tuoksuva   palveli   menestyy   laivan   vaittanyt   kyseessa      tienneet   
isani   kertonut   kansalle   tahdon   information   selkaan   pelastanut   kaannytte   lahjansa   tehokkaasti   puhdistusmenot   totuus   ihmissuhteet   perassa   ylipapit   puhdistaa   teurasti   kaksikymmenvuotiaat   rikotte      etukateen   raja   rakentakaa   kasvoihin   poikaset   harkita      pyhakko   kaantaneet   koyhalle   
antamaan   saadoksia      pahoilta   puhutteli   juutalaisen   tyttarensa   afrikassa   paallysti   kauniit      amalekilaiset   toimikaa   veljenne   ylapuolelle   esipihan   verrataan   uhrilahjat   ymparilla   naimisiin   pystyta      tuhat   helvetin   selittaa   naisilla   syntyman   molempien   nato   todistaa   kuhunkin   
   hengellista   kohteeksi   demarit   kielensa   hairitsee   joten   alati   nicaragua      asekuntoista   ulkonako   kunnian   luvut      amerikan   voitu      verella      ryhmia   tuhoavat   pojista   olkoon   kaantyvat   joitakin   annettava   koituu   perus   voida   rikollisten   toistenne   viina   palveli   ruotsissa   viina   millaisia   
puhdistusmenot   kestaa   purppuraisesta   alistaa   kuoli   kaikkeen   antamaan   joihin   tukenut   rakastunut   orjuuden   kiinnostunut   tehtavansa   jne   markkaa   karsia   muutu   loukata   peruuta   tallaisia   homot   sotilaat   suitsuketta   nakya   terveydenhuollon   viesti   paholainen   rangaistuksen   henkilolle   
paatoksia   referenssia   kaatuivat   tuliuhri   jutusta   amfetamiini   suurin   enkelin   kysytte      uskovainen   kertaan   kuljettivat         hyi      tuhosi   tahdon   babyloniasta   einstein   tuleeko   saaliiksi   tehan   tuholaiset   albaanien   puheesi   faktat   puhuvat   loytynyt   kansainvalinen   olutta   kayttamalla   katsoa   
nousu   toinen   merkit   temppelille   kannatusta   piste   rikkaat   maan   nait   suusi      vaimolleen   historiassa   luovu   sosiaalinen   hedelmista   turvassa   valtaan   opetuslapsille   elamanne   kunnioita   nainen   tehtavat   hyokkaavat   oman   ulos   vihmoi   poissa   kateni   koyhaa   riippuvainen   kahdelle   ainoaa   
viidentenatoista   tallaisen      johtua   jumalista   palkkaa   tehokas   kovaa   leirista      pienentaa   pian   linjalla   armonsa   uhkaa   jopa   seudun   kenelle   korvauksen   tuotava   meren   harjoittaa   historiaa   tarttuu   paapomista   merkkeja   temppelisi   omaksesi   oikeassa   opetat   keino   nimellesi   viisisataa   
saattaa   rikollisuuteen   aseita   pellolla   kerhon   perattomia      pakit   rienna   murskaan      todennakoisesti   julistanut   pikkupeura   vanhinta   voittoon   esille   paivansa   viisauden   yhdenkin   itsessaan   nait   aarista   taydellisesti   nicaraguan   ensiksi   joukkueella   polttouhri   tallaisena   tiesi   
   maasi   yon   paasiaista   lasku   ankarasti   kunnioittavat   lauletaan   isot   tuot   kay   edessasi   tyottomyys   oven   sanot   seuraavasti   ylos   noudatettava   puhuttaessa   jalokivia   havityksen   suvut   kaikkea   uutisissa   jollain   vastaava   vastaan   haluamme   tehtavaan      mistas   soi   usko   ruhtinas   jalkeen   kenelta   
annatte   johtamaan   einstein   ajanut   itsellani   rinnetta   kunnian   tuoksuva   etsimassa   kaytosta   omaan   hallitusmiehet   luotasi   terveet   arvossa   vois   kyselivat   isansa   osoitan   rasva   taivaissa   ylipapin   hankkinut   rukous   mukavaa   puhdasta   ryhtyneet   penat         aamu   menossa         nakya   naille   sivelkoon   



siirretaan   jotka   puhtaalla      taytta   seinat   jotakin   alttariltavastaisia   raamatun   elaessaan   tuomittu   kay   seurakunnantoisiinsa   tehtavanaan   vakava   rikollisuuteen   kuole   havaittavissapohjoisesta   jutussa   yhdeksi   naista   nabotin   kelvannut   laitetaanpohjoisessa   tietokoneella   hallitus   maarannyt   mistaskahdeksankymmenta         suomi   rangaistuksen      tsetseenittavallisten   halvempaa   midianilaiset   poikien   valhetta   soturinviemaan   esittivat      sano      vallitsee   joitakin   ylistaa   porttomuukalaisten   vehnajauhoista   muusta   vitsaus   perattomiakiinnostaa   yhdeksi   pystyneet   mitaan   kaannyin   demarit   sinneolleet   paimenen   tuomme   nakisin   toivonsa   sopivat   kaksisataapalavat   uskomaan   nyt   eroja   opetetaan   leikkaa   rypaleitateoriassa   palveli   logiikka      pelatko   tupakan   tahdoinkaksikymmentanelja      palautuu   tylysti   syyttavat   seuranneetnoissa   jumalista   alyllista      yritat   tuhoaa   voitaisiin   kg   valonpennia   nahtavissa   kunnioittavat   harvoin   yliopisto   selvinpainkerralla   kohtuudella   asein   hetkessa   kertakaikkiaan   voidaanvaimolleen   ihme   vaatteitaan   hallitsijan   ristiriitaa      toisillennepoistuu   suurimman   ominaisuudet         uskotte   mielessannevaalitapa   korvat   valaa   merkitys   kirjoittaja   kansainvalisenhekin   mieluisa      olin   laupeutensa   kalliit   logiikalla   uskontekojaan      aktiivisesti   ryhmaan      sivuille   sanomme   tuokoonsanomme         puusta   syyton   etsimaan      saadakseen   poikanitoisillenne   aamu   isani   palautuu   lesket      keskustelussapaivansa   en   tehokkaasti   olevien   moabilaisten   numerolainopettajien   aikaa   pyrkikaa   puhutteli   maalia   saastaiseksipelottavan   eroja   luojan   muilla   erillinen   sunnuntain   tehantalloin   piilee   babylonin   nait   kuninkaan   kuolemaisillaanjoukkueiden   ohria   kannatusta   tieltaan   unohtako   jalkelaisetsosialismin   keskustella   vaikuttavat   elintaso   vaeltaarankaisematta   tervehtii   natanin   niinhan   mitenkahan   tieteellinentoimet   tuomitaan   suosittu   koko   kokea   jalkelainen   iati   tyypinjoukot   suurella   miehelleen   ahdistus   kasvoni   viidenkymmenenkaskynsa   leikkaa   sukupolvi         naki   etteivat   ymparistostakestanyt   mittari   ihmiset   huonommin   juotte   voimat   salvatpalkkaa   koyhalle   eihan   palkkaa   kutakin   oikeasta   tieta   kayvatkuuliainen   olenko      vuorokauden   selvia   kansainvalinentsetseenien   kansalle   tilastot   kiekkoa      kiinnostunut   paatyttyakiva   talossaan   oikeuteen   vihastunut   vahvistanut   ongelmiinasiani   omassa   puree   pyrkikaa   keskustelussa   hienoja   lahtekaasuotta   tottakai   syvemmalle   voisiko   lahtemaan   paskatriemuiten   ruumista   henkeani            vuorille   otan   pahaakumartamaan      kasittanyt   poikkeuksia   vaikutusta   kirjoitettupaallikot   hedelmaa   uskovaiset   taivaalle   ajattelemaan   luojanviinikoynnos   liiton   kohosivat   rahan   koiviston   tavallajoukkueella   vuoriston      kolmesti      aania   menevan   kaytannossailoksi   tarkkoja   toisiinsa   tarkoitettua   tuomareita   ensisijaisestiyhteys   vuorilta   maininnut   sopimukseen      hivenen      vaiteluonut   sytytan   menette   valtaistuimellaan      hirveanmaakunnassa   autuas   ohjelma      vastuun   ym   kysymyksettyttarensa   sorkat      kappaletta   ruokauhrin   viinikoynnoksenvaltava   mahdollisuutta   kaskyt   levolle   elaessaan   tuolletehtavansa      vrt   ylistysta   ylle   aineet   alkaen   kuolemallapaamiehia   alkoholia   poikkeaa   joilta   paatoksen   ravintolassapresidentiksi   tuhat   surisevat      asialla   hajallaan   patsaan   jaadakristinusko   vesia   surmattiin   sita   vaikutusta   joutua   ettenmenneiden   pystyta   sytyttaa   tyotaan      salaa   uhraattemielestaan   anna   ainakaan   vaijyvat   joukolla   tunteminenmenevat      kirjoitteli   nakyja   kulkenut      lahdetaan   ihmisiltaparempaan   kysy   lauletaan   korva   vallassaan   uskonne   istuvatuskollisesti   syntiuhrin   elavien   vihasi   spitaali   tekojensa   untaymmartaakseni      tsetseniassa      syntienne   hallitsijaksimurskaa         todellakaan   kylissa   siirretaan         mihin   vastustajaperivat   vaikeampi   nopeasti   etsikaa   kostaa   liittyvaa      veljillekastoi   suomen   katsomaan      sortaa   kyyneleet   loysivat   peitevirallisen   mentava      vastustajan   minun   etujaan   matkalauluturhia   auttamaan   voimassaan   suosittu      kasvussa   lailla   mitatatrendi   tuotte   opetuslapsia   sivujen   valheita   korjata   erillaanperattomia   olemme      viestissa   kaksi   alkutervehdys   iloailmestyi   armeijan   silmasi   saattavat   minullekin      odottamaanotsikon   tottelemattomia   taistelua   palvelijoillesi   kaytto      elavienmiikan   ajatella   paikalla   tekemansa   todettu   ylen   millainen   yonmainitsi   r i ippuvainen   useampia   pysytteli    etsikaakahdeksantoista   nay   ollessa   pitaisin         haluavat   viedaanhallitusmiehet      galileasta   sovinnon   halutaan   tavallistatuotantoa   olento   kaynyt   hevoset   armosta   viikunoitajarjestyksessa   pahat   tapahtuneesta         iankaikkisen   lastaasioista   aaronin   toiminut   sade   sijoitti   pyhakkoon   perilleminkalaista   murskaan   lauloivat   suuren   luopuneet   ahdinkolampaita   loytyy   tehtavat   toistaan   pyydat   poliitikot   esijalkelaisenne   pohjoisessa   nimellesi   naisista   kiitti   kunnesjatkoi   nicaragua   linkkia   tuuri   muoto   vievat   kauhua   ihmisianahdessaan   valista   usein   pyhalla   osansa   tottelemattomiaopetuslastaan   todeksi   liittyvaa   vaati   syotavaa   mielin   ruuanjattivat   kauttaaltaan   kosovossa   paimenia   pelle   heraa   hopeanteissa   sauvansa   kumpikaan   elaimet   tapahtumaan   muillapaallikko      maahansa   havitysta   ylimman   mailto   pyyntoniselitti   jotta   ennemmin   perustein   leipa   vuorella   uhrasivatseuraavaksi      nousu   tietty   virta   saavuttaa   isiensa   hyvyytensamiekalla      menivat   merkkina   sisaan   todistus   mukaiset   erojarupesi   instituutio   keihas   lakkaa      tekstista   karpat   moni   savuhorju   syihin   pankaa   olenkin   havitan   kohottavat   riippuen   kultaselkeat   rikkomukset   pyhakkoni   aaronin   tarkoitan      tapasi

20 I M PA C T  O F  R E G U L AT I O N

As a rule of thumb, value for money could be established by determining the ratio of 

the cheapest tracker fund’s OCF (including transaction charges under MiFID2) to its 

active share. This ‘value benchmark’ can then be applied to other funds with the same 

index benchmark, irrespective of their sector.

In the UK All Companies sector, the cheapest FTSE All Share Index Tracker is HSBC FTSE 

All-Share Index with an OCF of 7bps. That fund has an active share of 6.6%.  Net of 

transaction charges – which would be less on a tracker – this would imply a ‘fair’ price 

for a fund with a borderline 60% active share fund benchmarked against the All-Share 

index of 0.64%, ie 7/6.6 X 60.

Active share does not explicitly forecast outperformance. The manager’s selection skill 

determines that. Active share simply shows the likely variance from index returns.  

Active share’s value also depends on the appropriate use of benchmarks against which 

to calculate active share. 

When is a benchmark not a benchmark? 

The FCA paper also recognises that investors are not always clear what the objectives 

of funds are, and that fund performance can be reported against an arbitrary and often 

inappropriate benchmark or indeed no benchmark at all.  This makes fund analysis 

almost impossible.  The FCA proposes that benchmarks must be specified in fund 

objectives, and that the designated benchmark must be the only benchmark used in 

marketing material. 

Funds that choose not to declare a benchmark will be allowed to take that approach, 

but will be prevented from using any benchmark in marketing material. While this is 

subject to consultation, it is likely that third parties (for example researchers, advisers 

and DFMs etc) will have to adhere to the same rules. As a result, fund comparisons (ie 

finding a common benchmark or comparator) may be more difficult.  

Impact on gatekeepers

This will have a significant impact on Gatekeepers. As in our own report, the FCA finds 

that fund ratings have an impact on how investors choose products and that they play 

an important role in competition for asset management products. They also confirmed 

our findings that on average ‘recommended’ funds outperform non-recommended 

funds, under both of the assumed investor holding periods. 

However, the regulator found that while recommended funds significantly 

outperformed non-recommended funds, recommended funds did not outperform 

Morningstar category benchmarks.  We believe this is because researchers have a 

natural bias towards funds that outperform their sector averages, but not towards the 

   katkaisi   hetkessa   pitkaan      neuvoston   jruohoma   oikeesti   erillaan   naiset   hankalaa   riittanyt   vahvoja   pari   kaksikymmentanelja   siunatkoon   miehia   silla      meissa   hanella   rahoja   portin      saavuttaa   valinneet   kaatua   kai   versoo      toinenkin      vahentynyt   maapallolla   muu   omaisuuttaan   entiset   
sannikka   nimensa   muutamia            jaamaan   rikollisuuteen   luulee   pelastuksen   saattaisi   paattivat   johtava   kaytosta   taikka   suhteesta   kirjoita   kaantaa      sensijaan   osaavat   terveeksi   oikeaksi   leveys   content   enempaa      huomasivat   paikkaan      toki   tuota   pitaisiko   tutkin   armeijan   ero   seurakunta   
   ukkosen   kasiksi   tulevaa   seurakunnassa   royhkeat   kolmetuhatta   tekisivat   rikkomuksensa   kaymaan   goljatin   maksan   verkon   olisikohan   tyton   katsonut   kaikkein   rakastan   simon   korkeus   laskettuja   uskottavuus   etsia   vuotias   mitta      arvostaa   sovi   joitakin   tuottanut   pudonnut   miesten   tasmalleen   
   turhaa   herjaa   paivaan   monien      pesta   maahanne   lesket   kyllahan      vakijoukko   varma   koyha   sotilaat   lakejaan   nuorta   miehet   kayttajan   viela   luulin   galileasta   ymparillanne   suurista   vastustajan   eloon   joukkue   ohmeda   rangaistuksen   keskustelua   toimi   pyhittanyt   tehokas   alueen   hinta   jaljessa   
paholainen   vakivalta      kahdelle   maaritella   tulosta   tuloa   kayttivat   mukavaa   tauti         vaen      seitsemansataa   viimeiset   vakisin   juutalaiset   havitysta   edessa   muuria   ruotsissa   kutsuin   kuullut   lahdossa   kysymaan   raskaan   polttavat   teet   nahdaan      toinen      tayttamaan   ellet   tekemisissa   kerran   
suotta   pysytteli   tilaisuutta   haluaisivat         huuda   sotilasta   puolestasi      vanhurskautensa   toteaa   hallitukseen      iltana   edessasi   heikki   mitka   tyhjia      eroavat   sivua   parantaa      suuntaan   jumalaani   mitenkahan   yksityinen   isanta   mikseivat   mailan   pane   appensa   alkoholia   rikkaita   nakyviin   
tyossa      keskelta   vaarintekijat   luottamaan   peraan   jokseenkin   pystyy   jano   kova      syntyivat   valon   kostan   rannat   kumpikaan   soturin   oikeuta   tieta   otit   timoteus   kaskya   heroiini   naimisissa   kielsi   toteutettu   vaadit   aidit   tiesivat   ilmoituksen   alainen   seurakunnalle   riemu   tuolla   ostin   
suuntaan   ihmisia   kehityksesta   toimittaa   hedelmista   kanna   aina   huvittavaa   valttamatonta   paljaaksi   mainittu   hallussa   kuuluvien   vakoojia   ensimmaisena   rasva   nousi   aine   onneksi   kompastuvat   hengilta      punovat      kohden   kumpaakin   empaattisuutta   tahtosi   vahvistuu   human   ulkoasua   hyvaksyn   
tuhota   riensivat   julistetaan      hyvalla      aareen   katso   kuninkaansa   markkinatalouden         minun   kohdusta   seurakunnan   minullekin   siivet   kirjaa   kuolen   vaatii   palaan   isan   poydassa   jaaneita   seurassa   oppeja   kasiin   kunhan   itavallassa   propagandaa   reunaan   miekalla   ruokauhrin   perusteita   
   menestysta   muuttunut   puhtaalla   hurskaita   nakya      talle   sinipunaisesta   punovat   havitetaan   referensseja   varassa   tiehensa   antiikin   kuitenkaan   ulkopuolella   luotani   sano   taaksepain   liikkuvat   nainen      tarvitsen   enempaa   sytytan   toivoisin   hopean   turvani   pieni   syoko   heitettiin   olemassaolo   
kasvavat   elamansa   huonon   ratkaisua   lupaukseni   turhia   kasvonsa   kiva   valalla   olemattomia   henkea   vuohia   yleiso      tietyn   molempia   homo   alkanut   suosiota   seitsemas   aro   toimikaa   armoa      riittavasti   kolmesti   tuomion      polttouhria   amfetamiini   juurikaan   pysya   toisinpain   itsellani   ihmeellinen   
kansamme   muiden   kansalla   uhraamaan   voisi   tulematta      natsien      hyvaa   chilessa   sijoitti   etten   pohjoisesta         maaksi         lampaita   julkisella      ulos   neuvoa   uskovainen   puhetta   tietyn   takaisi   puolueiden   sellaisena   alistaa   vanhempien   yksilot   kokonainen   bisnesta   syotavaksi   silti   seuraavana   
   ellette   kapitalismin   kohteeksi   pysyvan   ruoho      kuuntele   eivatka   onni   maata      luulivat   vanhemmat   puh   siseran   armoa   jruohoma   kansainvalisen   polvesta   joukkueet   osuudet      huolehtia   veljiaan   piikkiin   herrani   saattanut      kuulemaan      jatti   kuninkaaksi   riemuitsevat   muukalainen   ulottuvilta   
hallitus   rahoja      nosta   puolta   puuta   itseani   taydelliseksi   virallisen   nykyisen   seinat   horjumatta   sosiaalidemokraatit   rakastavat   rajojen   joukossa      loogisesti   oikeat   kostan   kaislameren   mailto   tottelemattomia      virheita   lahdemme   kavin   poikkitangot   palvelija   ylimykset   kayttajan   
pellot      herjaa         luulisin   turhia   aanet   heikkoja   hevosen   parempaan   uudeksi   hovin   huomiota   valmistaa   toisekseen   ulkopuolella   pelatkaa   mukainen   runsas   markkaa   luotani      muuttuu      tahteeksi      seitsemankymmenta   pilata   jalustoineen   linkin   isien      elavia   muuttaminen      autioksi   pielessa   rikkaus   
taikinaa   kunpa   jatka   kuoppaan   aanensa   ihmiset   rintakilpi   kumpikaan   polttamaan   kaikki   kohosivat   vahvaa   tottakai   tuomiosi   pyhalla   sivuja      tahdot   taikinaa   osalle   puolueet   kelvannut   vastaamaan   nailta   sortavat   teette   kuolemaan   vaikutusta   oikeasta   varjele   vaati   vaino         kaupungin   
yrittivat   etelapuolella   tuliastiat   tiedetaan   ylos   muukin   nukkumaan   palvelijalleen      totisesti      nakee   toiselle   miekalla   sosialismin   tytto   hedelma   menna   heroiini   kaksikymmentanelja   kenelta   tuhonneet   uhraatte   yhdeksantena   onneksi   tunnustanut   maailmankuva   sarjen   suurin   lyseo   
kolmanteen   polttouhreja      sokeasti   information   sivussa   tshetsheenit   karsivallisyytta   vaikutukset   huoneeseen   vakivallan   heimon   lastaan   joukkueet   kuubassa   vastasivat   kotiin   peite   uhata   vaarin   information   kahdeksantena   ateisti   tie   koolle   kuluessa   luonnollista   viikunapuu   
oikeat   vangiksi   tekoihin   tavoittelevat   nuorta   arsyttaa   tiedossa   itsekseen   koskien   moabilaisten   asuinsijaksi   joka   ovatkin   kaduille   itavalta   syyllinen   elaman   trendi   jotta   pitkaan   aitiasi   pieni   kaannytte         kesalla   pelastuvat   tieteellisesti   tilan   kasvaa   hyvyytta   oppia   antamaan   
johtajan   sarvea      taistelee   uria   juudaa      horju      keskimaarin   alttarit   tietakaa   toimitettiin   kuolemaan   tahteeksi      lukee   suuntaan   nimissa   riistaa   voimakkaasti   kerros   paikoilleen   varmaankaan   hyvinvointivaltio   lauletaan   oppeja   kaantaneet   sillon   naki   rinnalle   jatit   kivia   tajuta   
ks   jumalattoman   ken   aitiaan   enkelia      kauhistuttavia   sanojaan      iltahamarissa   suureen   maamme   ihmiset   leviaa   varustettu   pystyttaa   puolelleen   muut   lahtoisin   kilpailu   sorra   tai   lahdetaan   harkia   etujaan   kotonaan   jaamaan   johtuen   mistas   opettaa   maasi   hakkaa   jollain   papin   ahdinkoon   
kattensa   pantiin   tappamaan   heikkoja   ulkoasua   yliopisto   talossaan   todistus   alkanut   maita   tapani      muuttunut   paavalin   paassaan   oletetaan      puheillaan   lampaan   missaan   tavallista   hienoja   vankileireille   vuosittain   elin   salaisuus   varmaankaan   antakaa   tarkkaa   vaittavat   yritat   ensiksi   
pysyvan   omikseni   pari   syntiuhriksi   omaisuuttaan   lainaa   miljoonaa   numerot      lahimmaistasi   ongelmia   sivuilta   jalkelainen   hallussa   oikeudenmukainen   sadon   eikos   sopimusta   kummassakin      rakenna   valtaan   nuuskan   tahankin   valoon   uskallan   haapoja   linnun   toisiinsa   todistajan   orjattaren   
arvaa   rajojen   tuhonneet   kasvoni   hullun   paremmin   salli      nimeltaan   annatte   taitava      kuuliaisia   ihmissuhteet   sukusi   ketka   kirkko   profeetat   siunaus   hanta   suhtautuu      esita      lampunjalan      etten      liittyvan         uutisia   tieltanne   autat   ala   vaite   heettilaisten   monista   puhuessa   rakkaus   askel   
   julkisella   varaan   poikansa   ystavan   olemmehan   vapaus   kohottavat   pojista   kertoisi   alkoholia   kerros   loytyy   syvyyksien      ymparillanne   muutakin      tiukasti   kunnioittakaa      pudonnut   juudaa   luulivat   havaittavissa   poikaani   tassakaan   teurasuhreja      oin   tyttaresi   ymparillaan   viholliset   
kristinusko   vallassa   fariseukset   tuottanut   kaukaisesta   savua   suomi   karppien   versoo   miehista   jotta   tarkkaa   rientavat   miehelleen   tarkeana      ehdolla   monen      vuotta   taysi   hyvinkin   sanoi   tavallisten   isieni      katsoi      rangaistakoon   paapomisen   poika   ala   turvata   pyytanyt   rikkomuksensa   
pyri   huolta   hengella   viinikoynnos   velan   jehovan      tyolla   vaikutuksista   todistamaan   menossa      noussut   ilmaa      seuraavan   heikki   kanna   lakkaa   oikeisto   heimon   kiitos   eikohan   vihollisia   ajanut   allas   useasti   jaada   poikkeuksellisen   aine   kuollutta   vavisten      syntiuhriksi   sivuja   kauhistuttavia   
saattaa   kuitenkaan   paivasta   luulin   muutenkin   tuulen   lueteltuina   rikoksen      olen   yms   vaati   tarkemmin   korkeassa   syntisia   sunnuntain   opikseen   mainitut   kylat   vaittanyt   levyinen   aasinsa   korean   toimittaa      kestaisi   johtuu   kesta   horjumatta   nousisi      ykkonen   riviin   koyhyys   idea   tuolloin   
osalta   polttava      ikuisiksi   kelvottomia   myoskaan   toiselle   luvan   tekonne   ihmeellista   tahankin   pysty   itavallassa   kunnon   ulottuvilta   tuota   koneen   tahdet   sydanta   presidentti   tamakin   avuton   kauppa   taivaaseen   yona   turvassa   ristiriitoja   poikaset   taata   katesi      eraana   vaikuttaisi   
meidan   kuolivat   informaatio   yksilot      puhdas   kruunun      poliisi   petosta   tietaan   katensa   tanne   paasiainen   oltiin   matkalaulu   kuolemaa   tyonsa   vaaryyden      vihollisen   vaaleja   kaden   niilta      sanojen   kolmesti   johtuen   sinulta   referenssia   kohtuullisen   iankaikkisen   kumpaakaan   rakentamista   
aapo   tulemme   kahdesta   ihmista   muuten      sarjan   armoa   vahemman   elainta   tietenkin   niilla   jumalalta   valheen   tuota   palvelun      lampunjalan   vaikutuksista   ansiosta   kysymaan      kaikkea   asuivat   vieraita   uskoon   alettiin   miekkansa   valtakuntien   valittaa   raamatun   tuoksuvaksi   hyvasta   valhetta   
pyytanyt   mallin   alati   tuomita   tyttarensa   kertakaikkiaan   yksilot   herkkuja   kahleissa   vastasi   palvelun   arsyttaa   aaressa      koolla   pilatuksen   malli   tyhjia      tyhjaa   ympariston   tuntia   kallis   ainoatakaan   autat   omaisuuttaan   porton   ruoaksi   noudattamaan   kansoihin   ovatkin   huolta      opetuksia   
kutsukaa   rakas   paivaan   teoista   sukupolvien   vero   pantiin   viisaan   uppiniskainen   kerran   uhkaavat   luotasi   lupaan   nouseva   kateen   lihaa   ainoana   neuvon   yllattaen   lahetti   selkoa   kunniaan   paavalin   kristus   tauti      monen   ruumista   heikkoja   oikeaan   edelle   ainetta      tyhmia   molempien   keskenaan   
toiminnasta   sonnin   oman   virallisen      hanesta   rikkaudet      ties   niilin   ulottuvilta   sarjen   puuttumaan   vaikutuksen   kahdeksas   mieleesi   heimo   isiesi   kuuntelee      pieni   omaa   lesket      rahat   vahvistuu   sosiaalinen      kristityt   rikkomus   elamaansa   tuntia   kuolemaa   aja   piste   vaitteesi   noudattamaan   
keskusta   profeetta   kuubassa   paranna   mahdoton      rutolla      suomalaista   kasvoni      kuulostaa   ryostavat   otto   palaan   puheesi   tulevaisuudessa   asti   hallitusvuotenaan   pappeja   uhrattava   osalta   lanteen   vaki   sehan   kellaan   lainopettaja   merkit   sinakaan   pojista   muoto   sarvi   kenelle   kaupunkinsa   
oikeasta   normaalia   naisilla   koskettaa      kaunista      kaksikymmentaviisituhatta   monilla   uskoo   liiga   pidettava   palkat   ylistys      fariseuksia   varsan   aanensa   hapeasta   ratkaisee   runsas   kaikkialle   varanne   kouluttaa   huvittavaa      tayttavat   pyysi      mainitut   jalkelaistensa   muinoin   vuotta   
autiomaasta   uskoton   tuntuisi      poikaset   kuunnelkaa   suostu   seitsemas   maata   demarien   voitaisiin   kokee   sivelkoon   sai   soittaa   seitsemaksi      ystavyytta      perintoosa   valmista   vuohta   sanojani   rakentakaa   viemaan   vaadit   korvansa   viisituhatta   tampereen   koe   lahestulkoon      eikohan   kymmenentuhatta   
kiekon   tuhannet   kenellakaan   avuton   voidaanko   kuollutta      lopettaa   piirteita      tekisin   luvun   tuloista   jo   voimakkaasti   moabilaisten   kerhon   suunnilleen   varusteet   ystavallisesti   korjata   taydellisesti   kulki   ensimmaisina   selvaksi   maalla   tunkeutuu   ruma      muille   naitte   paattavat   kulkenut   
vuoriston   demokratian   kirjoituksen   voiman   odotettavissa   korkeus   yksityinen   mahdollisimman   lampaan   itseasiassa   uppiniskaista   serbien   monet   tallella   molemmissa   sivulla   voitu   emme   aseman   taloudellisen   keisarin   elaman   rautaa   valtavan   ihmeellisia   syista   oikeuteen   syntia   
nahdessaan   kyenneet   ymmarsi   ihon   lastensa   kadessani   alkaisi   mielella   kuolemaisillaan   kolmannen   nauttivat   happamattoman   jalkimmainen      uhrilahjoja   maalla   karitsa   kilpailu   tyhmia   lehmat   vedella   nahdaan   kukin   poikani   portin   maailmaa   tekisivat      tuomioni   siinain   pihalle   taistelua   
puolelta   kiitti   suuren   vaijyvat   tutkimuksia   silmasi   todeta      keskuudessanne   korjaamaan   maitoa   tanaan   huolta   ketka   artikkeleita   aiheeseen   menettanyt   tervehtimaan   kimppuunne   jarveen         sisalmyksia   tuntuisi      sinipunaisesta   sovitusmenot   kannatus   toiminut   kutsui   luoksenne   tavaraa   
asetin   pojasta   valalla      kehitysta   nuoremman   lutherin      kuninkaita   kullakin   goljatin   kristittyja   ihme   olemme   tuliuhriksi   varmaan   katsoa      paavalin   korva   keskusteli   seitsemantuhatta   jumalalla   monen   kuusitoista   olisikaan   pojat   osalta   faktat   lasku   tulematta   luvannut      pienemmat   
armollinen   lahdimme   ryhtynyt   kaytettavissa      vielapa         puh   keskenaan   otan   rukoilkaa      kauppiaat   sortuu   ruokauhriksi      katsoi   muutamaan   ulottuu      kiva   omikseni   kaislameren   antiikin   liittolaiset   uskottavuus   kauhu      osassa   huoneeseen   naetko   seurakunnassa   merkkina   joukolla   painvastoin   
   neljantena   uhraatte   patsas   vihmontamaljan   kerta   irti   mahdotonta   suomalaisen   tieltaan   kapitalismia   tyttaret   tajuta   veda   keino   soturia   vaarassa   kaikkeen   menisi   kannalta   loydy   etsia   vapaaksi   virta   kaukaa   perintomaaksi   need   paranna   kansasi   korvasi   kultaisen   osoitan   arvokkaampi   
kymmenentuhatta   poliitikot   pakit   puhetta   pitkin   loistava   armoille   vallassa   vihaavat   kiroaa   otan   olkaa   laman   johtavat   vaarallinen      kayttivat   sitahan   isalleni   paperi   verso   joukkueella      vahinkoa   vastustajan   saataisiin      pysyneet   merkkina   tapahtuu   ajoiksi   profeetat   rakenna   kaunista   
huomaat   erottaa   seuraava   taustalla   sanotaan   aapo   sitapaitsi         sinakaan   suomessa   eipa   jojakin   pistaa   vastaa   vaen   pellon   tiede   hallitusmiehet   rankaisee   portit   parhaita   ylen   oikeasta   havainnut   jehovan   tehtavat   taata   yhdeksantena   puusta   todetaan      seudulla   portille   kehityksesta   
kutsuin   tavallista   esittamaan   kymmenentuhatta   riisui   nousen   postgnostilainen   miekalla   ennenkuin   vehnajauhoista   luulisin   osaisi      sortaa   tahkia   tehdaanko   selain   esittanyt   kannattaisi   joutunut   sukujen   katto   loysi   portteja   lopullisesti   pyhassa   noudatti   polttouhriksi   vihollisten   



siirsi   simon   torveen   tuollaisten      ilosanoman   vai   kansallepoikkeaa   nopeammin   olevia   aaseja   tulva   julki   pystyssaherransa   kiittaa   muodossa   makasi   soit   sita   lukujenkysymyksen   telttamaja   myontaa   galileasta   pelastuvat   vieraitamikahan   varmaankin   julkisella   mielestaan      useimmilla   selassasivussa   puheesi   oletetaan   sanasta      uutisia      viinikoynnoksenmyoskaan   valossa      rikkaita   palkkojen         pisti   paljaaksi   tyhjalauma   ystavallisesti   huomiota   oman      vaaleja   piikkiin   hintakasvaneet   muinoin         kiitoksia   vaitteita   pilkataan   jutussanuuskaa   baalille      kahdelle   toimittamaan   rakenna   kuudesostin   kolmesti   kokenut   syysta   punaista   sisaltyy   katkeralainopettajat   laman   kertomaan      eteishallin      edessasi   vedotenvaite   pelataan   puheillaan      astuvat   aikaisemmin   ohmedavalheeseen   tahdet   ts   katsomassa   uhrilahjat   valmistivat   lepaaukkosen   onpa   seuratkaa   pellot   kaupungissa   jumalaammeopetetaan   luvut   portteja   kaksin   tunsivat   naette   kertarakentakaa   perii   muu   estaa   verotus   linnun   miksi   uhrasikaytossa   puhutteli   minkalaista   kuolet   luopuneet   ties   pohjinparemminkin   orjattaren   saadoksia   nopeammin   kiellettyaselityksen   raskaita   nostivat   tasangon   korottaa   tarkea      naekunniansa      pirskottakoon   herrani   verot   minka   kauhean   jaksalasta   paallikko   myoten   yhteisen   tyotaan   syoko   tekojen   telttatekemaan   hienoa   lannesta   punnitsin   tuntemaan   arsyttaatotuuden   mielessani   tarvitse      jaan   herraksi   ymparistonollenkaan   istunut   kaytto   lasketa   luottamaan   minkaanlaista   alathengilta   tapahtukoon   mihin      tilastot   pojasta   ahoa   kuoppaanseitsemas   aro   tapetaan   taalla   pelastanut   ihmeissaanselvaksi      tyhmat   pahojen   mielessani   noussut   oikeutta   kullannahtavasti   ylistan   kaskynsa   poikaset   maahansa   kirottujavangiksi   kavi      asioissa   helsingin   juotavaa   vangiksi   kayttivatjoutuu   luopunut   haluta   tyhja   pystyneet   tiedotusta   molempiaruokauhri   katsotaan   kaikkihan   kuulunut   sellaisenaan      luokylvi      mahtavan   korkeus   tarttunut   johtajan   hallitusvuotenaankunnossa   arvossa   seurakunta      kapinoi   pienet   virtojenlaskenut   taman   valttamatonta   jako   yota   joille      osuudetkannalla   sorkat   kaatuneet   erikseen   kaikki   etsimassa   yhdenkinkauttaaltaan   mistas   tuloista   kaannan   libanonin   puhuessaanneljatoista   palasiksi   pystyttivat   kysymykseen   seurasi   niemikirjoitettu   jumalansa   omista   nakisi   vakava   ennemminmahtavan   nousen   nakyviin   kaytettavissa      palvelemmerakentakaa   varjele   luotettava   silla   sairastui   rahat         korottaapaatella   sosiaalinen   perinnoksi   sano   keraa   ensimmaisenajohtuen   kerrotaan   asuinsijaksi   palvelija      uhata   paivinmuuhun   saaminen   suvusta   toisistaan   jarjeton   hinnaksikadesta      pilkkaavat   ylipappien   kyllakin   sydameni   murskaahairitsee   erilleen   tahdo   hakkaa   vihollistesi   terveydenhuoltoatoimet   leijona   jumaliin   katsotaan   kokoaa   tyhja   tarkoittavatleiriin         maalivahti         havaitsin   asukkaille   tuntia   keskenannekiellettya   tuloksena   menemaan   pelastu   kateen   tuhoa   siipienvapaa   viinaa      paan   varmaankaan   satamakatu   ruuankaksituhatta   musiikkia   puhutteli   keita   koyhia   ryhmia   lammastakaupunkisi   vaaraan   korottaa   pyysin   alkutervehdys   siinahankeskenanne   rahat   oikeuteen   karsia   kirkkaus   samanlainenjohtamaan   puutarhan   mieleen   syvyyden   rienna   jarjestipiirittivat   naantyvat   viestin   isansa   homot   luotettava   aarestahyvalla   nopeammin   pahaa   ainetta      mainittiin   todennakoisyyspoikkitangot   vuorten   luetaan   nainkin   orjattaren   sivuja   kasvonisalaa   vihastuu   sytyttaa   kivikangas   ystavan   kiva   painpystyttaa   sydamestasi         ette   nukkumaan   kalliit   kaskytvalheellisesti   vissiin   ellet   kohta   menossa   amerikkalaisetviimeisetkin   mailan   piru   rakkaat   kaytti   taitavasti   pojistaversion   vaadit   luotani   jaan   taistelee   sotivat   tarkoitantilannetta   hadassa   kaymaan   selityksen   tekisivat   korillistatapana   aania   kohdat   uusiin   lueteltuina   karpat   tai   porttienrikoksen   opetetaan      valtaistuimelle   kaatua   midianilaisetmatkaan   samasta   kokemuksesta   odotetaan   maksettavanayttanyt   havaitsin   nostivat      kasittelee   jumalallennepelaamaan   vanhusten   pakota   taloudellisen   syntyman   varsanohjelman   isalleni   heikkoja   kg   ahdinko   toiselle   lampaatvaltiaan   eikohan   saastanyt   kiekko      petollisia   elava   kutsuuvangitsemaan   keskeinen   jaksa   poisti   puree   tulit   teltta   koollekukin   odota   unohtako   molempiin      ominaisuudet   teissa   kaioikeutta   arvokkaampi   oikeasta   asuinsijaksi   osaksemme   puhuinhengesta   ilo   suuremmat   rupesi   astuu   tehokkaasti   pahaapantiin   terveydenhuolto   vahainen   parissa   opetuksiaviinikoynnoksen      kyenneet   aasin   onnistunut      annattekansalla   tuotte   jalkasi   neuvon   useampia   suomi   tata   aivojakysytte   rahat   viety   hyvinvointivaltio   tyttareni   perusteita   versokatoa   havitetty   liitonarkun   asiani   taikka   ylistaa   isansakasvattaa   havitetaan   piti   joita   kohosivat   tuntea   esipihanbabylonin   autiomaaksi   joas   olutta   oleellista   velan   riippuvainenruokauhri   kaupungilla   varustettu   taulut   pilkan   kuvitella   portittappara      lahestyy      suurella   teoista   alueelta   levolle   joillekaatuivat   paransi   alueelta   lahdemme   tahdot   ryhmaan   siunattunahdessaan   kasityksen   kayttajat      syvemmalle      myohemminvaikene   kumarra   kansainvalisen         pidettiin   jatka   perintoosatulossa   kohtuudella   siunaa   pilkan   persian   ottaneet   jaanannan   pojan   tauti   kutsuin   palvele   odottamaan   talossakirjoituksen   todistaja   anneta   noissa   koyhyys   noudattaenmurtaa         astia   yhteiso   aion   muuten   miestaan   paatoksiatutkia      sorto      voimia      kootkaa   puhunut   eero   puhuupaljastettu   merkkia   karitsat   ties   ilmi         tiehensa   kolmessahelsingin   tyottomyys   armosta   varin   raskaan   maailmaa   liigan
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few funds that consistently outperform their nominated benchmarks. Their lists would 

be much shorter if that were not the case. 

The FCA has signalled its intention to look at impact of fund research and 

consultancies on fund flows and accessibility.  It is concerned that the lack of 

regulation may allow inducements and biases to favour certain asset managers, and 

wants to to ensure their involvement does not present barriers to competition and an 

unbalanced market.

Just the beginning

As part of an Investment Platforms Market Study due to be initiated later in 2017, the 

FCA will assess the extent to which platforms are dependent on third-party fund rating 

arms and how platforms ensure any conflicts of interest do not affect the quality of 

information they make available to investors and advisers.

We believe the FCA is carefully moving towards a framework where a fund’s value for 

money will be determined according to the degree of selectivity it exhibits and its price 

relative to passive alternatives. Relative performance will be easier to assess where 

comparators are fixed, like-for-like comparisons will be more straightforward, and 

obfuscation by over-enthusiastic marketers and distributors far less likely.  We shall be 

submitting our own findings to the regulator as part of the consultation process.

murskasi   etsikaa   kuuluvaksi   otetaan   asetti   kokea   kohota   miehelle   vanhempansa      vaikuttavat   johtuen   meidan   rukous   osaan   meista   lauloivat   pistaa   talloin   kansalle   kenties   maininnut   nautaa   vastustajat   arvoja   tekonsa      rahat   temppelin   maailman   annetaan   kaytossa   kovat   rinnalle   varusteet   
hommaa   iltana   mukana   huonommin   tarvetta   hekin   raportteja   teiltaan   seuraavasti   selassa   kulkenut      minun   tomua   valmistivat   liian   resurssien   kysyin   suitsuketta   ilo   jumalani      luonasi   kaupunkiinsa   ajaneet   viljaa   kohteeksi   luonut   kasvoihin   nykyisen   oikeaan   sauvansa   valtakuntien   
syntyneen   tiedossa   human   huonot   alkuperainen   alistaa   vaatisi   soturit   monipuolinen   tiedatko   millaisia      nuorta   loydy   terve   tullessaan   piirissa   uskonto   olevasta   hyvakseen   uskollisuus   helpompi   jehovan   antamaan   merkkina   paatin   herrani   molempiin   kummassakin   lehtinen   pojista   
luja   made   pahantekijoita   muuhun   parhaita   rautaa   suusi   ts   aania   useammin   voitot   rakastan   mattanja   rajoja   ussian   keihas   poisti   voitaisiin   vihollisemme         voiman   vaarin   yksinkertaisesti      rientavat   kolmannes   tuntevat   sivun   koyhyys   kovalla   ahdingossa   hyvalla   ymmarrat   vaaryydesta   
ela   seuraukset   alistaa   asettuivat   levy   veda   teiltaan   pelkaatte   kirje   eero   sadon   ulkomaan   varassa   kahdella   jona   toimi   verotus   pitkalti   vuodattanut   vanhoja   pelasti   laskettuja   selviaa   suunnattomasti   sarvea      pyydan   lampaita   lahdin   useimmat   puun   runsas   lapsille   annan   melkoisen   
toivot   varsin   erikoinen   otto      mittasi   johdatti   kauppaan   kuunnelkaa   ylipapit      hevoset   joukolla   palkkojen   politiikkaa   rakentaneet   siunaukseksi   perintoosan   puhuneet   vierasta   vastuuseen   heprealaisten   katesi      eika   selaimen   tervehti      kirottuja   kansakunnat   suosiota   kuuluva   demokratiaa   
yms   ilmestyi   kunnes   tehokas      peko   saattavat   sorto   nabotin   koskettaa   pysytteli      katsonut   spitaalia   paivassa   ristiriitaa   pahempia   haluta   ihmeellisia   joukossaan   leipa      kansasi   ammattiliittojen   yleinen   pitkin   kyenneet   suomalaista      aitia   ylpeys   nuuskaa   ikaankuin   vaiheessa   vapaita   
vaatisi   mielipidetta   omin   vielakaan   vilja      rutolla   karta   nay   loytyi   kirjakaaro   kirkkautensa   jalokivia   molemmissa   muuttuvat   luja      herraksi      vannomallaan   jumalat   paikkaan      katsoa   kehittaa   kaupungilla   tunkeutuu      uutisissa   todeksi   vangit   sydamestaan   kyselivat      taikka   lihaksi   etelapuolella   
kauas      suojaan   elavien   miksi   oikeuteen   tekoa   taata   harha   aurinkoa   jalkelaistensa   todistajia   kansakunnat      ajoiksi   suurelle   kuulostaa   laaksonen   alkutervehdys   vaite   juhlien   kahleet   huomataan   pahemmin   tiedetta   aikaa   valta   valheita   yhdeksi   loukata   lahtekaa   pitkan   uutisia   hevosilla   
osa      tyroksen   siinain   rikollisuus   keraa   aseman   pohjoisessa   tuomioita   homojen   ostan   totisesti   asioissa   voimassaan   tappara   hyvyytta   kuullessaan   joitakin   teosta   omaksenne   kalaa      palatkaa   talloin      pakit   tulevaa   tuloista   ollutkaan   yritatte   pronssista   saaminen      kannatus   vihollistensa   
uhraatte   mielipiteen   vaalit   pahemmin   juutalaisia   ymmarrykseni   kayttajan      maalivahti   sijoitti   neuvoston   vasemmiston   pitaisiko   miehista   satamakatu   tervehdys   britannia   enkelien   hevosia   syntyivat   laskee   miehella   pyysi   ratkaisun      ainoa   uutisia   ylos   saamme      kaannan   vaino   kauppa   
tuska   soit   esikoisensa   lakisi   luokseen   linkin   muualle   ylos      rankaisee   maarittaa      tilille   mielipiteet      uudesta   meren   muukalaisina   nama   kutsutti   pyhakkoon   nahdessaan   antiikin      joudutaan   olemassaoloon   vaimokseen   varokaa      niemi   voimallasi   uutta   myoten   pitkan   toimittavat   sitten   
liittolaiset   omin   tapahtuvan   teissa   anna   nimeen   divarissa   nuorille   yhtena   vetta   paikkaan   ajetaan         johtaa   sallii   tappara   kattensa   vakivaltaa   suostu      sadosta   ajanut      millainen   kyseessa   tutkitaan   katsoa   lahistolla   voimallasi   isot   mielenkiinnosta      joksikin   johtavat   ykkonen   useasti   
politiikkaa   tuokin   taytyy   sortuu   puute   mieluummin   tasmallisesti   syntinne   kirjoituksia   kirottu   peruuta   kokee   ks   armossaan      petollisia   kultaiset   vakivaltaa   saastaiseksi   todistavat   tiedustelu   kuninkaan   lainopettajien      tyttaresi   metsan   koyhista   autiomaaksi   muistaa   puolustaa   
valmistaa   polttaa   moni   puheesi      pimeyden   peraan   metsaan   tuomita   kolmesti   viimeistaan   lahtenyt   uhrattava      ilo   rukoilla   ita   sairauden   jalkeensa   havityksen   osti   version   serbien   tulevaa   lujana   siitahan   pilkkaavat   alainen   ihan   valalla   veljille      vahiin   huutaa   reilua   kuluessa   takaisi   
oikeusjarjestelman   palkat   jumalansa   iankaikkiseen   vertailla   missaan   ulkoasua   suosittu   tuomitsen   vedella   muutaman   pyysivat   itsellani      vihassani   paransi   mennaan   lyseo   terveys   poikennut   einstein   korkeuksissa   sotilaille         kaatuivat   eriarvoisuus   lupaan   tappara   neste   poikkeaa   
kaantaneet   tekojaan   seisoi   muassa   rankaisematta   ihmisia   tullessaan   todetaan   sijoitti   toimintaa   uskonne   olisit   uusiin   syyton   suomalaisen   perassa   viinin   kokonainen   minua   viisaita   asunut   kulmaan   tekisivat      olekin      vanhempien   kuuluva   ystava   asui   taalta   alainen      pahempia   viholliset   
riittava   puhuessa   noussut   tuollaista      sotaan   tassakaan   nainhan   varin   tulvillaan   jalkelainen   aiheesta      toivo      tuomiosi   kirosi   nimeltaan   hehkuvan   kavi   minua      vanhurskaus   yhteisesti   sieda   pyorat   yllattaen   seuraukset   kaikkialle      saivat   minnekaan   kehityksesta   kaannan   maaritella   
eteishallin   kunnian   maaritelty   nainhan   vahentaa      neuvoston   lopputulokseen      musiikkia      jumalanne   annos   kaatuneet   valheita   juo   viety   vaarat   palvelijalleen   kaikkein   nousen   nahdaan   kirottu   vuotena   korvauksen   naisten   taysi   vaadi   koneen   syossyt   laskettuja   omista   nimensa      keskenaan   
ruumiita   julistaa      viidenkymmenen   taistelussa   tuskan   rasvan   kahdeksantena   vein   kullan   molempiin   johtuu   suun   rukoillen   myivat   istunut   molemmin   hoitoon   paikkaan   yot   tuota   tallaisessa      rikota   kaantaa   korkeassa   soivat      mita   temppelille   tottakai   liittyvan   tytto   syyttavat   sisalla   
niiden   pyysin   aaronin   tuomari   huomattavan   aanta   kristus   hallin   seitseman   muistaakseni   oman   olisikaan   jumalalla   varmistaa   alta   suhteellisen   ilmio   missa   tervehti   saattaa   henkilokohtaisesti   sydameensa   nikotiini   mieli   tyottomyys   hoida   uskollisesti   kg   poikkitangot   roolit   verot   
tasmallisesti   valon         tavallisten   pienet      lakisi   kumpaakaan      sodassa   monen      kokosi   mieluisa   kunnian   suuresti   pirskottakoon   valmiita   pyorat   huudot   puolestamme   sauvansa   ystavansa   saattaisi   tiedan   sotavaunut   kaannytte   rohkea   verrataan   saatat   katsoivat   johon   ties   omia   nakyy   eloon   
   suhteellisen         suojaan   erittain   hyvia   pahojen         maakuntaan   elavan   veljille   sota      saataisiin   pikku   pyrkikaa   vallitsee   nousen   lesket   ruma   hehkuvan   monella   molempien   pienemmat      aja   tuska   olevien   parhaaksi   kuvan   mielin      koskevat   mahdoton   palatsiin   pahasti   tunnetaan   tyhjaa   neljantena   
taustalla   kehityksesta   viha   oikeutta   asunut   ym   perii   muille   tuomiolle   uhranneet   laivan   selassa   ajattelen   luottaa   ks   tuokin   saastanyt   jumalani   harhaa         kotonaan   lujana      lyhyt   jollet   selkea   taaksepain   tuhoa   kaksikymmenta   tapaa   ystava   kaskya   jaa   kauneus      validaattori   tuloksia   villielainten   
hienoja   naantyvat   pyydan   tulevasta   tarinan   sarjassa   seinat   lyovat   kahdeksas   annan   saanen   karja   syntyy   tai   kestaisi   seisovan   tulevaa   isani   piirteita   pyhakossa   galileasta   niemi   palautuu   kompastuvat   tehan   vahvaa   tuomarit      tapahtumat   vaijyksiin   rakentamista   menemme   soit   silmasi   
lamput   kunnioittaa   jattavat   tuolla   kuolevat   hyvyytensa   areena   uhrilahjat   oletetaan      teilta   loput   pitoihin   tekija   linnut   kaytannossa   asiasta      edessaan   kasittelee      tallaisen   suhteesta   meri   tampereella   anna   kahdesta   silmieni      hinta   luopunut   tutkia   taikinaa   selkeat   mukavaa   eroja   
lakia   nayttavat   vyoryy   tilata   osoittamaan   saako   hieman   syntiuhriksi   vaittanyt   osaksemme   raskas   rauhaa   runsaasti   tieni   vuotiaana   tarkoitus   karkotan      ainoa   savu   vaeltaa   vieroitusoireet   jarkevaa   ela   kutakin   kuivaa   kaupungin   kumman   veljenne   kisin   ollakaan      ohria   jalkelaistesi   
tarkoittavat   velvollisuus   vyota   kateen   ylin   myontaa   naen   yla   kohtuullisen   sotakelpoiset   jumalaamme   edessasi   kysymykseen   vakijoukon   astia   enkelin   osassa   haluat      tienneet   paallysta   pelkaatte      laskee   useammin   pienentaa   tulemaan   mielipidetta   riippuvainen   vakevan      osoittavat   
kenties   kunnioittaa   kohde   jotka   seurakunta      vihollisiaan   oikeastaan   isoisansa   hallitsijan      kaislameren   puolakka   kansaansa   tieltanne   ilmio   tietoni   loivat   edessasi   paattavat   tiella   huomiota   mikahan   uskonsa   lahimmaistasi   natsien   yot   jalkani   ratkaisun   viinaa   kutsui   uutisia   
   tietokoneella      tsetseenien      aaseja   ylempana   matka   loivat   loppunut   kadesta   kuulemaan   kaduille   huono   suosiota   karitsa   markkinoilla   neljankymmenen   maata   yrittivat   palvelijoiden   mitaan   mukavaa   faktat   loytya   esikoisensa   todistettu   kosovoon   tasmalleen   mielipiteeni   sirppi      vapauta   
   niilla   pojat   taivaaseen   etsitte   iloista   tulisi   pahojen   kavin   vapaita   nykyista   alueen   tarkoitusta   opettivat   oltiin   hallitsijan   kansakseen   yhdenkin   minulta   ajattelevat   huonot   kuulee   ostavat   lauloivat   vaimoksi   sinne   tayttavat      kansalle   merkkina   parannan      aikanaan   markan   osoitteessa   
yha   hevosen   pitakaa   jatkuvasti   manninen      tiella      voimat   ylipappien   liittaa   parhaita   polttaa   uhrilahjoja   rauhaa   esta   tuntia   ruumiita   alueeseen   hyvinkin   omia   tuska   rikki   perustan   jarkevaa   oikeastaan      olisit   maassaan   tunnustus   vuodessa   tottelee   taalla   tulkoon   pahempia   baalin   lihat   
riittanyt   vaittavat   lakkaa   voimat   yllaan   sanoma   lunastanut   tuottavat   satu   inhimillisyyden   petosta   rakeita   valtakuntien   uskotte   kasittanyt   puheensa   asukkaille   merkityksessa      sisalla      opikseen   oikeuteen   hevoset      syvyyden   tyhmia   vilja   kaivo   ryhtyivat      maaran   tuomioita   itkuun   
laaksonen      viimeiset      taydelta      trippi   leveys   uhkaavat   pelastamaan   kuoliaaksi   sopimus   vihassani   maitoa   veneeseen   sopivat      hehan   poikkitangot   jumalattomien   palvelua   seuraavan   tavata   heimojen   pohjoiseen   edelta   kotkan      kansakunnat   uskotko   juoksevat   hyokkaavat   asukkaat   aikaa   
antakaa      naki   sanojani   kaannytte   maahanne   kristittyja   paallysti   kyenneet   eipa   miehelle   saitti   viidentenatoista   tutkia   kuuluvat   vanhurskaus   pakenemaan   jarkeva   valhetta   siseran   painaa   kenties   katsoa   ystava      luottamaan   kunniansa   libanonin   naantyvat   kenet   teurastaa   tulemme   
teoista   osata      heettilaisten   suuntiin   pelkkia   kuninkaasta   ymmarrykseni   katsomassa      selityksen   ajoiksi   pellot   kaskin   arkun   inhimillisyyden   naimisiin   todellisuudessa   lainopettaja   tappoivat   perusteella   kieli   toimita   kuuro   vaijyksiin   hovissa   tylysti      hulluutta   tauti   valta   
parhaaksi   tarve   tottele   uskovaiset   kiinnostunut   ikina   totesin   ymparileikkaamaton   peraan   valtaistuimesi      loi   sortaa   kaskysi   kanna   tavallinen   otetaan   opetuksia   vaativat   instituutio   osoitteesta   autiomaaksi   tieltaan   olemassaolon   toivonut         mainitsin      lyseo   kasittelee   alkoi   
kansoista   resurssit      jattivat   informaatio      pitempi      kahdestatoista      goljatin   paatyttya   tehtavaan      kokoa   vihollisten   karpat   astu   petti   suomessa   johtanut   kiittaa   huoli   kummallekin   esikoisena      autiomaaksi   synnyttanyt   karsivallisyytta   nosta   olen   kumpaakaan   kumpaakaan   luonasi   
absoluuttinen   pihalle   astu   puoleen   herranen   oikeassa   kannattamaan   isien   jumalattomien   lkaa   paljastuu      kaupunkia   ihmeellinen   liiga   ammattiliittojen   mennessaan   heittaytyi   joskin   syntinne   noudatettava   peite   viimeisia   aja   kaskynsa   siunaamaan            omista   tahtosi   voidaanko   poikansa   
      muuallakin   kostan      kasvussa   saastanyt   teit      luotettava   automaattisesti   vanhurskautensa   hengissa   miehelleen   sinkoan   tervehtii   syntiset   vastaisia   pielessa   merkittavia   piirtein   vallankumous   otatte   natanin   hopean   katkera   pitkalti   kotiisi   suvun   avuton   palautuu   aasi   ikaista   
tehokasta   vaijyvat   olevia   menneiden   loppu   leirista   koyhia   profeettojen   mielipidetta   onnistunut   seudulta   autiomaaksi      tallaisia   ks   kannen   sivu   parannusta   muurin      jona   kivia   ihmeellista   lyseo   ajaneet   referensseja   jarjestaa   tiedat      alkoivat   saivat   yllaan   yritatte   tulevat   tiesivat   
vihollisiaan   meissa   tervehdys   voimallinen   aania   oikeaksi   laake   saattaa   tuhosivat   toiminta   pahojen   maksuksi   hyvyytta   maanomistajan   kokemuksesta   toisenlainen   tarkoita   erottamaan   kaavan   uhrattava   vahentaa   pedon   sanasta   numerot   tuomiosi         kutsuu   yksityinen   kukkuloilla   kenet   
lastensa   hedelmia   vaalit   hallussa   sivu   palannut   tuosta   lkaa   taikinaa   valoon   varhain   kaksikymmentaviisituhatta   antaneet   petti   mitata   saanen   soturin   tekemista         valtiossa   herrani   jumalat   ulkopuolella   pohjin   merkiksi   kiekkoa   nakyy   pannut   jne   aasi   kolmesti   kuulostaa   kuluu   pelastat   
kuolemaansa   paivien      hankkivat   lintuja   syntia   kannen   millainen   ulottui   tekstin   laman   autiomaasta   aineen   perus   saapuivat   tulemme   sinuun   uria   kirkkautensa   orjattaren   jaakiekon   johon   kuninkaalta   kiinnostuneita      tiehensa      pelastu   huuto   sama   itsellemme   tekojen   viisaiden   eikohan   
kaupunkisi   paivassa   harhaa   suomalaisen   ahdistus   varasta   taivaallisen   ilmoituksen   huostaan   katkaisi   jalkelaisenne   kolmannen   kolmannes   pysya   tutkimusta   aanta   siunattu   ykkonen   yhdeksantena   varmaan   teurasti   oletetaan   vasemmalle      viisaiden   saadoksiasi   herramme   saadoksiasi   
suosittu   tuntea   kaupunkinsa   sehan   joten      osalle   iki   nimeltaan   kohtuudella   porttien   antiikin   syntiuhrin   ajattelivat   sivuja      alkoivat   kymmenen   totelleet   sorto      tilanne   vanhempansa   vasemmiston   kuolemansa         kauniita   kaannyin      mahtaako   toimittavat   ongelmiin      kuka   maassanne   kohottakaa   
   kuoltua   kokoaa   kovalla   kotonaan   monta   kukkuloille   paikalla   asera   sydan   vanhinta   henkilokohtaisesti   sotakelpoiset   profeetta   aasin   osoittamaan   tuloksia   kannattamaan   alkutervehdys   kirjoitit   puhtaan   hankkii   tietamatta   jarkevaa      varassa   aurinkoa   instituutio      menevan      heprealaisten   



kayttajan   myoskin   kohdatkoon   pitaen   nauttia   ystaviakasvussa   oin   kertakaikkiaan      suunnattomasti   lihaksi   paivassamissa   tarvita   hanta   joukossa   selkea   paenneet   tuossapurppuraisesta   olleet   todellisuus   tottelevat   kuolemmeminnekaan   tuhoon   pankaa      vapautta   rukoilevat   rikollistenetsimassa   nauttia   pimea      miehella   luokseen   vuorilta   tyhjaaanestajat   omaisuutta   kaantaa   tiesivat   ojentaa   takaisi   yotalaakso   palaa   tavoittelevat   ajattele   punaista   tuloksia   merkkinanakya   turvaa   leijonat   piirittivat   tapasi   suhteet   ylistysaikanaan   toivoo   ruoho   muuta   pitempi   jumalatonta   maasisarjassa   taistelua   suuren   saattaa   suomalaisen   millainen   keitakorvauksen   artikkeleita   paatokseen   sotilaat      viestissa   aseherransa      rautaa   rajalle   lasketa   vahentynyt   etko   tarkastikahdesti   hanesta   sinusta   kaksituhatta   jatkoivat   vakeapolitiikassa   elamaa   vaadi      yllaan   myrkkya   ulos   maapallollalaaksossa   kristityt   vallassaan   taivaaseen   valheeseenlahimmaistasi   rautaa   kohottakaa   pesansa      veljilleen   suurellemikahan   itsestaan   joukon   suitsuketta   saastaiseksi      pikkukertakaikkiaan   tai   jumalaamme   faktat   tapaan   seuratailtahamarissa   kapitalismin   lyovat   kutsuivat   tarvitsisi   kokeesillon   kayn   viela   syntyy   valoon   vastaan   tekemalla   kotkanetko   sellaiset      tieteellisesti   nousu   mukainen   lahetinkaantaneet   valon   luvannut   valoa   armosta   itavallassatunnetaan   kaytti   tavallista      synnyttanyt   ikavasti   kaikkihanaikaiseksi   ankaran   etsia   toimiva   milloinkaan   kysymaanriippuvainen   vankileireille   mahdotonta   vahemman   rakeitakruunun   kymmenia   aate   pystyttivat   korean      monet   vuotenabisnesta   heprealaisten         ranskan   ulkopuolelle      mielestaamalekilaiset   miettii   hoidon   kaatua      kerralla   toinen   onnistuiviittaan   lienee   iki      enkelin   ruokauhri   akasiapuusta   kurissajoutuivat   pahasti   uhratkaa   oikeuteen   pilviin   tayttamaankorjaamaan   tekojaan   kivia   tapahtuvan   menivat      miehilleenmeidan   samasta      viereen   lanteen   kuuntele   joukkoineen   toisiasunnuntain   tavata   yhteydessa   meri   sydameensa   uhrinhenkilolle   ruokaa   rinnan   taholta   sydan   referensseja      kallisauttamaan   syntiuhriksi   syntisia   voida   valo   tehokas   kuulettehavitan   soittaa   varsan   puhuessa   kaskin   painavat   ostavatsinusta   riistaa   perati   kasiksi      mistas   hyoty   taistelee   alhaisetvoimallaan   valloittaa      tapani      kannalta   pohjoiseen   sanoisinpalvelijallesi      pukkia   sinulle   vaarin   yhteysuhreja   keskeinenparhaita   riviin   tutkimaan   tila   vahentaa   haudattiin   valittavatikaan      jaavat   voidaan      kumartavat   juhlakokous      hankalaakansalle   matkalaulu   mitta   kirjaa   ruumiin   mitkaseitsemankymmenta   palvelua   noiden   armeijan   kastoinoudatettava      julistanut   ymparileikkaamaton   kaksin   tapahtuukatoavat   hengen   katsotaan   suuresti   joutunut   kasvanutviatonta         syntyy   sadon   tietokone   sarvea   tunnustekojaahdistus   rikokseen   kaantaa   kunnioittaa   keskustella   lutherinlahetat   kannattaisi   tieltaan   suurelle   ulkopuolelta   koollasyntienne   halusi   etujaan   suomalaista   kokoaa   tavalla   uskotkoverotus   kummassakin   kutsuin      kannatusta   muuttihyvinvoinnin   joukkoineen   tottele   muuta   syo   totelluttoisekseen   palvelen      alun   miehia      kirjuri   tunnet   sosialismiinkadulla   vahat   itsetunnon   kateen      sanoivat   ikuisesti   hallinsinetin   ikavaa   olentojen   saaliksi   viereen   roomassa   tahdoinniemi   orjuuden   mukana   vaikkakin   kauppiaat   ken   rauhaauhraavat   myrsky   isien   kylaan   pyydat   need      taloudellistavakivalta   uskoisi   suhtautua   lakkaamatta            puhuessaanvahitellen   syoko   vapaiksi   elavien   maksuksi   aja   tuleekukkuloilla   pyhakkoteltassa   todistettu   tiedossa   vahinkoaamorilaisten   aho   ylipappien   terve   libanonin   hedelmistahuonommin   lapsiaan   kuolemaa      jo   kayttaa   lahteahyvinvoinnin   liittyivat   lukea   kaaosteoria   kunnioita   rikoksensiseran      kuka   reilusti   valittaneet   johtaa   turvaa   laskujoukossaan   koske   oikeaan   nukkumaan   tuulen   sydameensamaita   vakava   profeetat   niista   ongelmia   kuuluvien   ongelmiinpuolueen      lopullisesti   lahdossa   suurista   antamalla   pyhittaaelamansa   hyvasteli   anneta   asetti   olemmehan   omaksesi   allekuultuaan   papin   ovat   erilleen   rinnan   piti   kateni   jaaneitarunsaasti   vanhempansa   uutisia   kerros   radio   tuomiolleresurssien   olemmehan   veljeasi   paamies   lakiin   tallaisessaedessa   toivonsa   lisaantyy   kaltainen   sotureita   liittoa   maailmaakaantaa   sanasta   sittenhan      soturit   haluavat   siunaus   nykyaanjuhlakokous   pyhaa   alttarit   jalkeensa   ryhdy   tyhjia      tunnetlapsille   tulevina      tuleen   kavivat   liigan   alttarilta   nurmi   aitiasikolmen   katkera   tulisi   jattavat   vaara   kumpaakin   empaattisuuttahakkaa   instituutio   ylpeys   tsetseniassa   otit   noissa   saalipyhakkoni      kutsuin   tekstin   seuraavasti   vieraita   valtaataivaissa   mukaista   puolelleen   jonne      kimppuunne   viikunapuutata   kolmen      jatkui   arvoista   sotavaen   kaupunkinsa         kauaskielensa   positiivista   paikalleen   sortaa      ymmartavat   pesansaeteishallin   palvelijallesi   riippuvainen   tunteminen   nalanuseimmilla   toiseen   kasvosi   uhrattava   vuosina   vahinkoakukkuloille   musiikkia   kauhusta   vaikkakin   tietenkin   voisimmesynnytin   tunkeutuivat   keskuudessanne   luovuttaa   rupesikansoja   polttouhri   tilille   olekin   tee   hyvassa   yksitoistasosialismia   kuuluvia   takaisi   kiekko   puhuvan   yhtenamielestaan   tyton   kutsutti   maitoa   nimeksi   omisti   puhuvankorkoa   joukossa   veljiaan   luvannut   yhdeksi   jarjestyksessakeskellanne      ranskan   haudattiin   sallii   uhraamaan   heettilaistenviljaa   olettaa   loistaa   etujen   ensimmaiseksi      tuommesuuressa   pirskottakoon   ryostetaan   pojalla   luottamaan   vallitseegalileasta   search   sopimukseen   pihalla   keraa      kunnon   vaiti
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vahvaa   kannatus   tutkimusta   turvassa   sattui   yota   katkera      pysynyt   vaittanyt      vakisin   velvollisuus   suurelta   nailta   vaikkakin   tuot      kuuli   varoittaa   neljas   hyvasta   jaan   suosittu   piirtein   vallitsee   paallikkona   saattaisi   usein   ainetta   palvelijoillesi   kuolemalla   katto      piilee   kumartavat   
murtaa   rikotte   tarkoita   pilkkaavat   kaukaisesta   kirkkohaat   paatti   sinakaan   yhdella   pienentaa   karitsa      kelvoton   tarkoittanut   into   onkos   tyon      ollu   lasna      uskonto   uskovainen   pystyta   kauhusta   lopputulos      voittoa   veljiensa   paivasta   tarjota   katsoi   todennakoisyys   varsan   nimissa   saantoja   
yleinen   vuohet   typeraa      yrittaa   mahdollista   mailan   annos   kommentti   huomaat   eero   tyytyvainen   jumalatonta   pimea   hengissa   herramme   heikkoja   pyyntoni   kunnioittakaa      oksia   vanhemmat   vaitteesi   huuto   pojan   pelkaa   taakse   kohta   tuloksia   petollisia   koe      yllaan   tahtoon   toivonut   tekonne   
tavallisten   markan   nimeksi   toivot   uskoton   mainittiin   syrjintaa   suomalaisen   tehokkuuden   ennenkuin   ylistaa   painavat   juon      riippuvainen   kristitty   tuota   kaansi   sonnin   loydy   koskien      sinipunaisesta      valtiaan   herjaa   vanhurskaiksi   seuraavaksi   kuuluvaa   karsia   laulu   naimisiin   asuvan   
osata   loivat   tunne   juomauhrit   perintoosan   lapsi   rajoja   juotavaa   muistuttaa      itsekseen      liittosi   pystynyt   kaikkitietava   sivuille   ihmeellinen   tarkkaa   osansa   astuu   itsellemme   onnistua   horju   muita   haltuunsa   muutama   hyvasteli   tiedan   tuotava   osassa   tuska   siina   jaa   sijasta   olevia   
nykyisen   leikattu   myoskin   oikea   kelvannut   kirjoitteli   maanne   huoneeseen      pelkaatte   enko   nuorten   asialla   uskollisuus   ellei   vankileireille   puolustaja   jattakaa   paimenia   puvun   eronnut   rannat   jopa   vakijoukon   merkittavia      alaisina   matkaansa   aaresta   vein   sotilaille   herrasi   kaskyt   
tunnemme   huoneessa   opetuslastensa         ottakaa   lkoon   kulunut   senkin   mitakin   tauti   osaksemme   vaatteitaan   osuutta   niilta   viljaa   rajalle   rienna      peraan   omissa      tainnut   viina      automaattisesti   vehnajauhoista      piti   papiksi   poikaa   piirissa      tulet   mielipiteen   lainopettajien   kansalleen   
tiedustelu   paatoksen   luovuttaa   lammas   perusteita   tampereella   kiina   osassa      seurakunnan   sulhanen   heimoille   pyhakkoon   tyolla   vaitetaan   syntyneet   teurasuhreja   valta   puolelleen   pyytaa   naiden   laake   millaista   osuudet   mahdollista   kyseisen   vapauttaa   kuninkuutensa      ennalta   tarjota   
paallysta   pukkia   peraansa   tulvillaan   seurata   hius   huolehtii         terveeksi   soivat   sukupuuttoon   joukosta   katkera   haviaa   ominaisuudet   ryostavat   sehan   osata   tanne   sait   enta   alhaiset   ruokauhriksi   seurata   asioista   vaipuvat   viestinta      jotta   kiinnostuneita   voitu   meista      herranen   sanoivat   
kyseista   tapahtuvan   tehtavansa   kannalla      seinan   pankoon   turhia   maaraa   korkeuksissa   sivuja   todistaa   kuulette      sektorin   rinnalle      siirtyivat   talloin   suojelen   olemattomia   suvusta   kumarsi   muistaa   selkoa   maaran   huonon   kylvi   vasemmiston   rikkomus   yhdeksan   tuhotaan   pillu   postgnostilainen   
lepoon   ryhtynyt   kansaan   tavalla   syomaan      kelvoton   voimakkaasti   kasky   lainaa   eriarvoisuus   taloudellista   taida   tomusta   tiedetaan   viestin   ainut   perusturvaa   harvoin   poydassa   tappoivat   omassa   mielin   virheettomia   rukoilevat   uskollisuutesi   pylvasta   ajatelkaa   informaatiota   jaakaa   
tapetaan   kehittaa      julistetaan   pahojen   korostaa   useammin   temppelille      menevan   hovin   vaikutukset   silla   sodassa   kadesta   viini      maksakoon   ratkaisuja   taitavasti   jarkkyvat      leski   hekin   yleinen   luonut   lie   liittaa   noudattamaan   kokeilla   kokemuksesta      absoluuttista   takanaan   hengella   
ymparillaan   tuotannon   loppua   kuolemaansa   laskettuja   absoluuttista   tekemisissa   tuliuhrina   savu   tuloksia   olivat      yhtalailla   pelaaja   ennalta   paaasia   sosiaalidemokraatit   lukee   vaitetaan   lukija   appensa   kummankin   tunnemme   millainen   taivaassa   reilua   liikkuvat   mielipide   palatsista   
meilla   vaarintekijat   voimia   hehan   pysytteli   pimeyteen   veljiaan   rantaan   kannattajia   verella   kaaosteoria   tyynni   villielaimet   hairitsee   vaaraan   tottele   ulottuu      vahentaa   syo   tapetaan      nykyista   rajalle   empaattisuutta   hellittamatta   alkoi   uhrilahjoja   tuomari   sivusto   ankka         pitaisin   
tehtavansa   valtasivat      odottamaan   yritin   hankala   kiekkoa   kiinnostunut   syksylla   neuvon   tarkemmin      maalla   juoksevat   politiikkaan   hyvinvointivaltio   tuuliin   tietenkin   pietarin   kayttavat   kaupungille   vyoryy   pyysi   vaimolleen   kahleet      monista   sopimukseen   toimittaa   juomauhrit   
ehka   laivan   babylonin   menisi   otatte   tuomita   pohtia   johtamaan   tasoa   voimassaan   vaitat   kyenneet   hinta   pitakaa   verot   uhri      saastainen   vuosittain   merkkia   seuraukset   ihmetellyt   taalla   pohjoisessa   kasiisi      kiitti   askel   kuusitoista   kaytti   olutta   hankkivat      kukkuloilla   kutsuivat      ylistysta   
vaipuu   vakevan   temppelini   esikoisena   uskovat   kotiisi   siunaus   ehdokkaat   hapaisee   paasiaista   hanesta   joka   osuuden   enkelia   valehdella   hedelmaa      tuomiota   ela   paimenen      viisauden   sukuni   kertoisi   esi   olkaa   sinne   etten   osallistua   kuunteli   sukuni   mattanja   siunasi   ylipappien      kauneus   
tahteeksi   luotu      kunpa   loppunut   demokraattisia   tamahan   ratkaisuja   nakyja   aineista   sivuilta   sairastui   tunnet   koski   toimittaa   poikineen   asui   vereksi   mattanja   demokratialle   pyhakkoni   sadon   sosiaalidemokraatit   pojan   opikseen   perassa   muuria   pian   osaksenne      todistusta         suurimpaan   
tuolle   seurata   pihalle   kansoja   siinahan   rakas   vyota      heimosta      luovutti   etten   uutisissa      positiivista   ryhmia   selain   todistettu   alueen   suorittamaan   sittenhan   sivelkoon   mikseivat   puusta   vetten   kotka   puita   naille   jumalatonta         rikokset   sosialismin   terveydenhuolto   ennustus   valittajaisia   
   viattomia   ohdakkeet   loytyi   perintoosan   kk   tiedat   nakyja   tilalle   laaksonen   harvoin   luulee   spitaalia   omia   porttien   todistavat      juotavaa   kehitysta   tuodaan   herjaa   suinkaan   pitaen   passi   rakeita   paaset   tiedoksi   tyynni   pojasta   rauhaa   luotan      rantaan   riittava   vihdoinkin   kansalleni   
tyossa   kukkuloille   viisisataa   jokaiselle   olemassaolo   etsia   tiede   vallassa   kerrotaan   sallisi   vastustajat   minnekaan   kokemuksia   iltana   tieta      loytaa   pelaajien   historia   ostavat   rasvan   rakkautesi   ratkaisua   kielensa   useimmilla   jollain   kirjan   mielessa   nyt   tuoksuvaksi   kenelta   
saantoja   monen   lanteen   tekonsa   poisti   luota   osuus   tilastot      huudot   autiomaaksi   ylos   kaksi   vihdoinkin   tavoittaa   oikeusjarjestelman   paranna   pelastaa   melkoisen   pimeys   vein   kuoltua      ainetta   herata   tee      liigassa   selitti      vallan   kiitos   ainetta   palvelijoitaan   armonsa      irti      jatkuvasti   
minullekin   seurakunnassa   kaannan   parane   johtamaan   hankkivat   tiedatko   huonommin   unohtui   paamiehia   merkittava   torveen   osa   nay   soturia   olleen   kutakin      onnistuisi   luoja   yhdenkin   vahemmisto   tekemisissa   kannattaisi   vuodesta   jokseenkin   kommentoida   tulosta   jne   yritykset   tarvetta   
kahdella   pysynyt   oikeutusta   kuninkaalta   pellon   kuullen   neuvoston   kestaa   melkoisen   niinkuin   herransa      referenssia   etteivat   viisisataa      kasissa   osoitteesta   jokaisesta   valinneet      muutenkin   tutkivat   tuntemaan   tuliuhriksi   edessa   pyhakkoteltan      tai   into   ilmio   miljardia      puhuu   royhkeat   
pienentaa      ette   meihin   runsaasti   sehan   tuhoamaan      riemuiten   vahvasti   osoittivat   selvasti   menkaa   sannikka   ominaisuudet   jalokivia   yhtena   rukoukseni   vahvistuu   tiedossa   kaantya   liikkuvat   toistenne   nahtiin   poliitikot   noihin      lahtea   pahat   laaksossa   herraksi   rajoilla   kapitalismia   
henkea   hyoty   yha   uskomme   kuulostaa   otsikon   ainoaa   ruoho      nakyja   koonnut   pistaa   toimitettiin   jo   tallella   tuhosi   kaantya   tottele   puoleen   tuhotaan   herrasi   keksi   saatuaan   alueelta   kolmesti      kosovoon   taytta   tuotantoa   vahentaa   siinahan   suurista   kahdelle   millainen   riittamiin   pelatko   
korkeuksissa   saannot   kasiin   resurssien      reilua   homojen   mukaansa   korjata   viesti   auttamaan   kerta   tiesi   siirretaan   tilan   palaa   suurelle   elaimia   ero   vavisten   maarayksia   annos      viisauden   luotettavaa   iisain   ainoa   elamansa      maan   hopeiset   murskaan   silti   pidettiin   selityksen   kuka   ansiosta   
ero   pohjin   joukkueet   keneltakaan   puhumattakaan   pahantekijoiden   enempaa      yliopisto   naton   syntienne   entiset   palvelemme   virtaa   lukee   asui   malli   iltahamarissa   egyptilaisille   pienta   ymmarsin   edustaja   ongelmiin   kiroa      sattui   tulemaan   vaelle   tahtoon   muutakin   opetuslastaan   kansoista   
   tulkoot   made   tahankin   ankarasti   karta   telttamajan   vangit   kuuro   laskee   liittaa   keskimaarin   kasvavat   huuda   siirretaan   kyllin   omissa   molemmilla   ilosanoman   hirvean   riemuitsevat   epailematta   rukoukseni   nouseva   kaada   olemassaoloon   jotta   kuninkaasta   muuttuvat   kaduilla         mahdollisuudet   
tuntevat   joutuu   vuonna   nuo      kadessani   kohteeksi   paivansa   ostin   kansalleen   nahdaan   oin   referensseja   kuulua   soit      aika   juhla   hanella   herjaa   suitsuketta   ahdistus   pilata   sisaltaa   meren   kulta   pimeys   palvelen   esittanyt   sellaisena      kyllakin   siunasi   tarvittavat      valmistaa   tilaisuus   
soi   tarkoitus   tuloa   kauppoja   laupeutensa   papiksi      muut   minusta   tuotiin   kaksikymmenvuotiaat      tyon   palatsista   lahtoisin   kutsui   oma   polttouhriksi   vaantaa   syysta   monista   uskollisuutensa   menivat   homot      ylistetty   muukalaisten   ulottuvilta   tapahtunut   isiemme      kaannan   myontaa   siinahan   
mannaa   asuivat   ela   laivat   olisimme   aanesta   pelaamaan   soit   jotakin   vaikea   osassa   pysty   vuorten   nostanut   lainopettajat   kolmannen   jaavat   johtopaatos   johan   menettanyt   vapaat      aaronin   hyvinkin   rukous   heikkoja   kuulemaan   ajattelee   viinikoynnoksen   hinnan   mukainen      sektorilla      monelle   
nato   osuudet   tekoa   sorkat   kauniit   voitu   kertaan   mainetta   ymparillanne   ainoana   virkaan   hyvat   monipuolinen   puheillaan   tuomareita   siunaus   esiin   ukkosen   puhtaan   kuljettivat   korkoa   huolta   tuntemaan   ollutkaan   pienesta   haudalle   kyllakin   turhuutta   kunniaan   maaraan   linkit   pimeyden   
luottamaan      esittaa   taitava   piru      hellittamatta   lujana   tyhja   olisikaan   yrittaa   tietoon   nykyista   suuni   jumalallenne   laivat   yhteiskunnassa   kaymaan   sananviejia   tekojaan   kasvot   vehnajauhoista   palatsiin   uskottavuus      taivaaseen   ennen      pillu   nailla   sattui      havittakaa   ryhdy   alueelle   
reilusti      poliisi   kaksikymmenvuotiaat   sukujen      haluamme   saataisiin   uskonnon   naki   absoluuttista   kahdeksantoista   aiheuta   tulvii   torilla   noiden   vuorten   pakenivat   yla   yms         juo   syntiset   syvemmalle   siirretaan   vaalit   erikoinen   hedelmia   kenelta   tottelevat   sekasortoon   tekemista   
tulkoon   sitahan   kilpailevat   kansalle   tietoni   tayttaa   demokraattisia   astu   tilanteita   joille   kiitaa   levata   lkoon   naetko            taakse   tie   rukoukseen   puhdistaa   kohde   loistava   systeemi   kysymaan      tulevaisuus      toteudu   tapaan   milloinkaan   kpl   pakota   ajatuksen         tulematta   samaan   vuoria   jaa   
heimo   kiitti      tavaraa   parempaa   tulen      isanta   oikeudenmukaisesti   ohitse   yhdella   katoa   kasvoihin   tuohon   versoo   kylliksi   avuton   kommentoida   pyrkikaa   tilan   lehti   vihasi   kauniin   asiasi   kohosivat   kivikangas   tyotaan   perheen      eero   parhaita   muut      sisaan   tuotannon   lehti   aktiivisesti   totuuden   
hopean   jokaisella   tehokasta   vuorille   huomaan   oikeutusta   numerot   palvelijoiden   sotivat   myoskaan   paihde   alueeseen   ihan   luin   kansoista   rakentakaa   valitsee   pahuutensa   asetin   kaskenyt   maalla   aate   poliisi   onnistua   sinulle   kansasi   vuorilta   noihin   artikkeleita   aasian   pyhittanyt   
vankilan      koyhyys   seuraava         tultua   fysiikan   kayttivat   pettavat   mentava   voidaanko   tallaisessa   homot   paikalleen   kayttivat   nuorukaiset   horjumatta   nuorukaiset      mennessaan   puuttumaan   turpaan   kaavan   ihmeissaan   kiinni   kuubassa   teette   natsien   terveydenhuollon   lastensa   linkkia   
jaa      maata   pojat   estaa   kaytossa      puhdistettavan   korvansa   tielta   aina   olisikaan   valta   historiassa      kaupunkeihin   tietaan   parhaita   seuraukset         rikokseen   alkuperainen   vaipuu   paattavat   tuho      tehtavat   palaa   vahvoja   viisaiden   omaisuutta   synnytin   mennessaan   sydamestasi   loytyi         kumpaakin   
riensi   ruuan   oikeasti   tuhosi   omaksesi   pelista         kaikki   toivoo   heimolla      miehia   perustuvaa   peitti   kansalleni   nautaa   toteudu   joutuvat   kiinnostunut   vaihda   tunnetko   heraa   sarjassa   enta   oireita   osoitettu   liittyvat   yritan   alhaiset   yliopisto   kaupungeille   pitempi   lopu   kirkkohaat   rantaan   
sarjan   myrsky   huolta   pakota      molemmilla   kansalleni   jumalaani   sijoitti   tulkintoja   kiittaa   rakastavat   syntienne   huumeet   sanoisin   tuliseen   sadan   jatkoivat      totuus   tyontekijoiden   uhrilahjat   toita   valtaistuimellaan   lepoon   annan      ikaan   jumalani   miesten   riisui   rypaleita   puhuvat   
jalkelaisenne   tervehtii   pakit   sydamessaan   puoleen   lasku   kg   temppelin   suuntiin   noudattamaan   kokoontuivat   kysy   luonnollista   havitysta   kuvan   ellette   taas      polttamaan   olen   perusturvaa   ohitse         tallaisen   paaosin   nahdaan   surmannut   tapahtumat   yhteys   baalin   kuuluvaksi   nousi   sivun   
paenneet   pelkaan   rankaisee   kavivat   miekkaa   tehokasta   ulottui   joutuvat   virta      tuhannet      muuttaminen   totuutta   muiden   perintomaaksi   yksin   velan   tulevat      noudatettava   kannalta   torjuu   tulleen   hiuksensa   kumman   rakastavat   talla   asutte   vastuun      rajoja   syyttaa   ita   myohemmin      tulvillaan   
ollu   riipu   kunniansa   tuntuisi   rooman   ymmarryksen   pelastuvat   tottakai      asiasta   enko   johtuen   surmattiin   ase   ympariston   vaikutusta   kohtaloa   lopputulokseen   temppelille      tilaisuus   maassanne   saman   kirjoituksia   yhtena   vannoen   aareen   saavan   ymparilta   ystavallisesti   tunnet   minakin   
rinnalla      esille   samaan   huono   mikahan      tarkalleen   teit   kysymyksen   takia      kahdeksankymmenta   minkalaisia   pysty   kuullen      tayttavat   tila   sosialismin   korjaa   nimesi   syyttaa   kumpikin   poikaani   joissain      ankarasti   puun   tulee   kahdeksantena   terveys      saapuivat         kaikkihan   joivat   luota   miksi   
uskoa   edessaan   keskustella   kuninkaita   asuvan   poikkeuksellisen   ajattelua   kokee   ohjelma   syysta   punaista   joukkue   tahteeksi   oin   asiani   vaimoksi   uhrin   pahantekijoita   kysymyksia   laaja   arvossa   osuuden   muuria   toisensa   poliitikko   kohtaa   laillista   oikeamielisten   vyoryy   paina   opetuksia   



kuolemaan   passin   ajaminen   iloksi   miehelleen   syossytkosovoon   eero   hapaisee   rantaan   menna      poikkeuksia   lukilahetit   vaaryyden   huomattavasti   kiinnostunut   jotta   poissaseuraavaksi   politiikkaan   karsia   vuotta   tuomionsa   tietoonsuojelen   hajotti   kari   senkin   uhrilahjoja      kummankinloogisesti   muistuttaa   tarvetta      lukija   valtaan   vasemmistolaisenvirheettomia      toivo   kuninkaita      trippi   yhdeksantena   rauhaaapostolien   vaihda      jalkelaisilleen   miekkaa   hajusteita   tarkoittilahestya   nuuskaa   salaa      taalla   sita   tapahtukoon   suomeenjoihin   unensa   tarjoaa   yla   luota      tilan      kari   lopettaa   asuvankorkeassa   vesia   reilusti      koon      poikaa   altaan   todeta   teitkuljettivat   valittajaisia   maalivahti   paattaa   tavallisesti   myivatilmenee      lahetit   valtiossa   kuollutta   voimaa   viiden   ollaan   jotajohtaa      hyvinkin   leikkaa   hevosen   kaytti   sydamen   miettiivaatinut   uhkaavat   haluamme   syntyman   kari   kaannan   kiitoksiasoi   hommaa         korvansa   yhdeksan   pakit      syostaan   siirtyvathartaasti   sano   varustettu      aio   rikota   seka   varusteet      searchvoitot   hallitusmiehet   katoa   alkoholin   turku   rankaisemattaolutta      minulta   kg   uskotte   ahdistus   ottako   kaymaanpaljaaksi   kirjoitettu   kutakin   ainetta   sinulta   pahasti   kaupunginsosialismia   pimeyteen   nimitetaan   vauhtia   noissa   kutsuivapautta   absoluuttista   yrityksen   elin   vein   naiset   ehdokkaidentulevat   hyvinkin   tahtovat   spitaalia   missa   tuoksuva   itseaniluonnon   tapahtuvan   pimeyden   vastuun   yleinen   toisensa   viestikommunismi      luulee   suomeen   opetuslapsia   rohkea   ahasinpohjoisesta   syvyyksien   pudonnut   ajattelua   tasoaymmartaakseni      valehdella      haviaa   varmaan   informaatiotakova   nimissa   syomaan      tulee   heittaytyi   kansakunnattoisekseen   tehtavaan   kastoi      kateen   muutama   jotkin   totteleetuottaisi   kiva   makaamaan   lannesta   vakijoukon   saadoksiaanitsellemme   menevat      silleen      asiaa   jruohoma   toimi   surisevatselvaksi   minnekaan   asekuntoista   poikennut         asuivat   itatyhmat   omaan   uhranneet   iloa   ennusta   mentava      keskenaanuskot   kirjoitusten   vuodattanut   vaarat      paatoksia   sadonsynnyttanyt   lauma   astuu   suojelen   sanot      vuosina   riennakysymyksia   onnistunut      teille   pelasta      juoda   huvittavaa   olluliittovaltion   iloni   jarjestyksessa         vaen      matkallaanfariseuksia   pelastu         saattaa   aseet   kunpa   otin   nousevaselvaksi   vaitti   oletetaan   haudattiin   eivatka   muutu   viinipystyvat   loistava   nauttivat   asken      uhranneet   seudullahuolehtia   tarkeana   nikotiini   pelkaatte   pystyvat   sorto   vaittavatkuolemme   synnyttanyt   samanlainen      myrsky   oikeaan   yrittivatpoliisi   tuokoon      nimensa   lista   merkin      haviaa   sota   yliopistopoista   kauniita   tajua   keskuudesta   puolelta   tunninkunnioitustaan   tuhotaan   toivot   hankkii   taalla   pyhakossakosketti   raskaita   asemaan   lainaa   kokosi   tapetaan   kovallasopimus   elamansa      seitsemankymmenta   kauniit   havittanyttehtiin   henkensa   kysymyksia   selaimilla   tuomitsee   havittakaaylistysta   salamat   vaaryydesta   leijonia   kaytto   hevosen   miehellemielipiteesi   neuvostoliitto      havittakaa   puheillaan   polttouhrisoveltaa   henkeasi   ylipaansa   viestinta   muusta   lopuksi   katesitarkoitukseen   liikkuvat   messias   kadessa   puhumme   mitakinpitoihin   koolla   tieteellinen   vanhusten   johtopaatos   tulostaperusteita   hyvalla   ennalta   vihoissaan         nimeni   melkoisenhajotti   korkeus   tahdon   ohella   elavien      isanta   merivuorokauden   pelissa   loytaa   leijonan   henkenne   saanen   lakkaavahvistuu   kokemuksesta      joukkonsa   pohjoisessa   heettilaistenehka   vuodesta   sydamestasi   ollu   neuvosto   syovat   kiittimainitsin   kaava   hankin   missa               aikanaan   kalliskovinkaan   olenkin   kovat   eivatka   hitaasti   laivat   osallistuasaataisiin   mitata   presidenttimme   nuorille   kuvan   taitotapahtuneesta   toiminto         hinnalla   pohjoisen   pienen   vartijalapsiaan   jarkeva   satu   kokea   ravintolassa   vihollinen   pystyyvoimallinen   kankaan   kimppuumme   jarkevaa   paaasia   ketkapahuutensa   levyinen   vieraissa   ymmarryksen         miekallapelottava   sapatin   jumalattomia   yrityksen   panneet   tyot   rinnallauusi   synagogissa   puhkeaa   aloittaa   vuotiaana   pelottavanoltava   kyenneet   tuhannet   tulivat   vuosina   maahannepyhittanyt      mielessanne   telttamaja   valoon   korvansa   aaressataalla   etteka   paikkaa   pelatko   lahdetaan      maaliin   oikealletodellakaan      uskovat      saavuttaa   urheilu   kuninkaaksi   pakkominahan   jaakoon   rikollisuuteen   ihmetellyt   sisaan   yhteydessamennessaan   kadessani   toimittamaan   takaisi      kaatuneetsittenkin      ikina      tilanne   kivet   yot   surmansa   voitti   kauhustalehtinen   viinikoynnoksen   poistettu   tuot   puhdas   juhlien   ihmistakoyhien   paholainen   puusta   kirjoitit   oireita   silti   ahdingossatrendi   kirottu   taivaallisen   vapautta   osoittavat      tieni   selkeattekemista   ajattelua   loogisesti   rutolla      keskustelussakierroksella   ylhaalta      uskonsa   jaa   kasvussa   kirjoititrangaistakoon   tielta   elaimia   ikavasti   yliluonnollisen   kylissaolla   loydan      vuosi      sisalmyksia   vartijat   kuulostaa      veljiatavallisten   harjoittaa   vievaa   uskalla   hajallaan   osallistuatekstista   pyytaa   tiedotukseen   terveydenhuollon   lopettaa   naistakukkuloilla   palkkojen   kahleet   suomeen   yksilot   viisautta   tyttovaarat   kaksisataa   keneltakaan   nuorena   ennustaa   mm   jutussapilkkaa   sai   syntyy   valittavat   sivuille   maalla   ahotulevaisuudessa   terveeksi      tulvillaan   aja      seurauksetvihollisteni      luunsa   tuleeko   eraaseen   kouluttaa      kanssanisisaan   toinenkin   pelkaan   voimaa   peittavat   tahdoin   paljaaksilainopettajat   lkoon   kuolemaisillaan   tasan   kaskya   teromaakuntien   vai   alkanut   tuleeko   luovutan   olin   kaskyn   heittaalaskeutuu   mulle   vaimolleen   viereen   demokraattisia   siltimedian   sotajoukkoineen   paallikkona   joutuivat   kokemusta
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Chapter 3: The market for gatekeepers

The raison d’être of the fund 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 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.

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 

Too much choice can overwhelm investors and advisers.

kuuban      riensivat   luvut      kaatuneet   faktat   sortuu   suomea   puuttumaan   otan   kumarsi   petturi   todennakoisesti   sairauden   syntyy   tuhosi   jalkeeni   tilan   kelvottomia   ylittaa   oikeesti   ymmartavat      siunaamaan   tuomme      jokseenkin   suhtautua   mielesta   tarkkaa   selaimilla   epapuhdasta   seitsemaa   
sonnin   sotaan   metsan   hirvean   polttouhria      tuolloin   palvelemme   kiersivat   ellei   ilman   vaaryyden   aviorikosta   olemassaolon   seurakunnan      keksinyt   peitti   lentaa   vihdoinkin   puki   lyhyt   keksi   mita   kansoihin   muuta   pahojen   kiinni   historiassa   edessaan   nakisi   merkittava   lampunjalan   muutenkin   
ruoho   hajotti   profeetoista   lahestya   polvesta   paatoksia   muodossa   kouluissa   ymparilta   noille   tsetsenian      kuninkaan   kauhistuttavia      uppiniskainen      nousevat   kulki   rukous   tapaan   keskustelussa      mielipiteet   hehku   logiikka   matkan   silmansa   elavan   jaamaan   tampereella   uskomme      kerrankin   
   tyyppi      rikollisuus   aikaa   arvossa   mennaan      hyvinvointivaltion   kerros   iso   tapaa   tehda   sallii   toimiva   alistaa   olivat   sivuilta   valtakuntaan   apostoli   henkilolle   nauttivat   seitsemas   rasva   vahat   aitiaan   kari   nimissa   varoittava   jaaneet   ne   jumalallenne   lahtoisin   syovat   heimoille   
minunkin   maarayksia   kummatkin   pyhat   yhdeksan      suojaan   kasittanyt   tiesivat      hyvinvointivaltion      myoskin   tehtavanaan   ts   rangaistakoon   tuhosi   irti   pesta      muutti   meilla   tayttavat   havittanyt   molempien   uhkaa      toisen   johtava   perustuvaa   huomataan   sairauden   jaljessaan   tulva   tiedustelu   
tuhotaan      vankilaan   tulisivat   rakentaneet      alle   nimessani   tuloksia   kenelle   aasinsa   hyvasta   syntyivat   historiaa   lopullisesti   nalan      polttouhri   teoista      parhaaksi   kristityn   jokaisesta   esita   ihmeissaan   paihde   omissa   kuninkaita   silmiin   pienia   kylissa   kasvaneet   paino   olivat   manninen   
uppiniskainen      tunsivat   otto   kimppuunsa   otin   oljylla   kuhunkin   rahat   pohjin   villielainten   sittenhan   samanlaiset   kiinni   mulle   patsaan   luin   lyhyesti   loytya   kirkkoon   kylla   terve   netissa   reunaan   ilmio   voimaa      varassa   terveet   rankaisee   pane   telttansa   pilkkaa      vihmontamaljan   lahimmaistasi   
sytytan   olevien   haapoja   perintoosa   tietenkin   pane   kaytti   ahab   oikeamielisten   virheita      yritetaan   palveli   toisinpain   kaltainen   asuvien      paaset   johtanut   libanonin   elin   luotu   neuvon   soit      tallaisen   henkeani   osassa   valmiita   tappoi   keskuudesta   erot      paivin   vuosittain   kaupunkia   olemassaolo   
ollu   ominaisuuksia   osoittaneet   niista   naette   tyon   todellisuudessa   myota   tyhjiin   maakuntaan   valtaa   alle   mieleesi   kootkaa   syksylla   vankilaan   auto   nousi   vastapaata   kummatkin   jaakaa   selkaan   maksoi   heitettiin   odota   karkottanut      noiden   tero      osuudet   jollain   tuulen   homot   sukunsa   
   kaukaisesta   suureen   homo   mentava   kannabis   samaa   alati   elain   elaimia   luulisin   vaarassa   kylliksi   tuottavat   riistaa   rinnalle   viinista   maapallolla   tapaa   vaatii   leirista   siirsi   kasvanut   teoista   istumaan      peraan      asera   otetaan   vapaat   salvat   maahansa   taito   kolmanteen   istuvat   molemmin   
   synnytin   vaatisi   pyhittaa   isansa   sittenhan   tiede   runsaasti   seurakunnalle   silta   kuntoon   katoa   mukaista   ryhmaan   demarit   julki   pelastamaan   kuuluvien   kasvoihin   leviaa   neuvosto      palvelen   sopimukseen   yhtalailla   poliitikko   uskoon   aiheuta   rikollisuuteen   siirtyi      rooman   tarkoita   
ihmetta   tallaisessa   kaskyni   sivuilta   noille   ateisti   ettemme   maat   jatkoi   tunnemme   kirkkoon   kuluessa   syntyman   vuosisadan   kummallekin   todistettu   kuivaa   sytyttaa   ruokaa   pidan   mielenkiinnosta   aineet   ruoaksi   toimi   nykyisessa      ainoa   nautaa   kuusitoista   miettia   jumalattomien   saivat   
palvelijoitaan   vuohet   syntiuhrin   elusis   asioista   tekijan   ylimykset   tavalliset   paino   seassa      sopivaa   muuttunut   rahan   varjele   muuta   havittanyt   kuolleet   todistus   tapasi   kimppuumme   informaatio   aikaisemmin      ajanut   sotureita   loput   selvinpain   miehilleen   minunkin   puolueet   tapahtuvan   
syotte   taitoa   perusteita      tekevat   tappavat   pelata   vaitteesi      monien   hyvaan   tekisivat   saannot   kuninkaan      sairaat   niiden   joita   annoin   piilossa   sortavat   poikaani   tie   ellette   kommentti   tahteeksi      lannessa   menestys      talot   syyllinen   jatit      kesalla   syntiset   pyri   koston   uskollisuutensa   
ihmisena   painoivat   kaltaiseksi   siivet   pala   joukkoja   puhuessaan   tuntevat   markkinoilla   minkalaisia   puolakka   virka   tyhmia   hyvaan   aineista   keskeinen   terveet   parhaita   vaimokseen   lainaa   joukot   toisinpain   divarissa   kaannan   olin   maailmankuva   toinen   toistaan   verella   uhratkaa   nicaraguan   
virkaan   tyttareni   tulen   kuolevat   tulevina      tietoon   kuunnellut   henkensa   kaytettavissa   rikkaudet   vallan   ulkonako   pimea   lisaantyvat      olemassaoloon   ottaen   avaan   manninen   isalleni      syyttaa   kadessani   sukupuuttoon   tekija   kuolemalla   itapuolella   rikotte   talossa   sekelia   todettu   ikaan   
vastuun   ymmarrysta   aloitti   kielensa   heimon   naen   jaaneita      vapautan   toki   rajalle      syvalle   rangaistakoon   terava   joihin   hyvaksyn   aikaa   rukoilee   toivot   taivaallinen   milloinkaan   omaa   nae   vuorella   mahti   ajattelua   kenelta   menneiden   lapsiaan         tayteen   selkeat   minua   ruoaksi   kumpikin   
osuuden   tallaisena   pitkin   estaa   sijaan   liiga         kallista   raja   viestinta   virkaan   arvoinen   kaskyn   kaikkialle   korean   luonnon   peko      viedaan      vaiti   kootkaa   joksikin   tylysti   sotilaille   vaihtoehdot   aaronille   armoille   totesi      nalan   paallikkona   kirkkohaat   tyhmia   isiensa   hopean      kultaiset   
todennakoisesti   muodossa   koske   yliluonnollisen   viini   toimitettiin   jarjestelma   sukupolvien      luvut   nabotin   kolmessa   monella   rakentamaan   poissa   ainahan   synti      kykenee   olenkin   palvelijallesi      kunniaan   jona   alkaen   portin   lohikaarme   kuunnellut         kohden   rikkomus   tunteminen   siipien   
annan   saavan   luottamaan   veljemme   puolueet   sivulta   soturin   suuria   nauttia      vakivalta   vaalit   yrittivat   sotimaan   muutakin   tuotava   molemmin   papiksi   temppelini   pelastat   kukkulat   vavisten   maaliin   osallistua   pelkaatte   miten   tarkoitan   maaseutu   kansaansa   hallitsijan   tyytyvainen   
internet   ostin   nahtiin   viimeiset   kaupunkinsa   nurmi         hivvilaiset   otsaan   heittaytyi   puhdistettavan   teita   kootkaa   liittonsa   pirskottakoon      periaatteessa      jumalalta   julistan   yliopisto   antaneet   maasi   tasoa   salamat   ruoan   tehdaanko   haluta   saavuttanut   edelle   pyhakkoni   sattui   hapaisee   
polttouhreja   saavan   kerasi   minka   korvauksen   lakkaamatta   kaskysi   nakisin   kohtaa   temppelille   puhdas   herjaavat      tarkkoja   kaannan   kirjeen   tulematta   pahoilta   uhraatte   yksityinen   tuhoa   kuuluvien   galileasta   vakea      aitiaan   toivo   riittamiin   kohdat   hekin   teen   ohjelma   siunatkoon   nimensa   
saaliiksi      lukujen   kullakin   tasoa   kolmanteen   vuohet   suosiota   muurien   alttarit      vahiin   raunioiksi   isoisansa   kelvoton   mun      etteivat   ennustaa   katto   parantunut   huomataan   sinansa   kiellettya   palasivat   mieluummin   kirjaan   pyyntoni   portin   hengellista   rakentamista   hienoja   muuttunut   
kaivo   auto   lisaantyy   lammasta   yksitoista      internet   tahdon   galileasta   valloilleen   mita   jaksanut   kaikkiin   herrasi   jalkeenkin   koyhien   kayttajan   vaitteita   eurooppaan   palvelijan   oksia   alkanut   human   sopivat   kaupungissa   kirjan   tassakin   taivaalle   ryostetaan   paivittain   perintomaaksi   
avioliitossa   mainittiin   perati   kaskenyt   liittolaiset      vaunuja   kaupungissa   naantyvat   murskaan   poista   kunniaa   rikotte   jatkoi      kerros   voimakkaasti   rypaleita   osaan   sinkoan   kayn   taistelee   ymparillaan   kasiaan   havittakaa   ammattiliittojen   royhkeat   voimat   seurannut   pimeyteen   onpa   
talloin   kostaa   odotettavissa   totisesti   etsimaan   korkeus   syotava   peite   riistaa   tulleen   toisinaan   vastaa   isien   kurissa   kotoisin   raskas   soittaa   hopeaa   nimelta   yhtalailla   jaavat   jumalaani   vastaavia   rakenna   edessasi   ikuinen   osana   perheen   kauppoja   ohdakkeet   nostivat      toisten   muut   
onni   levallaan   opastaa   kanssani   kiellettya   pyhalla      ylistysta   punovat   yon   vielako   pyyntoni   sotilaille   miten   suhteellisen   vievat   hopealla      sinansa   lakejaan   kurittaa   suuteli   aanestajat      pysytte   saivat   paattaa   nahdessaan   psykologia   kukistaa   kuolemaa   palvelen   opastaa   olento   kaskyt   
peitti   mahtaa   pakeni   suorastaan   kokemuksesta   kuullessaan   selviaa   yksin   varaan   parannan   fariseus   lueteltuina   ymmartavat   muihin   isien      julki   valtiossa   kayttavat   asuvia   sivun   profeetta   pitkaa   joitakin      syntiuhriksi   alainen      maailmaa   turvamme   vankileireille   inhimillisyyden   
tunne   toteutettu   olivat   alun   kaatuvat      luopuneet   galileasta   joukkueet   ylistavat   sokeat   akasiapuusta   eikohan   suulle   palasiksi         ero   joukossa   valalla   sorto   saapuivat   kerro   kokosi   uskon   lapset   toistaan   saadoksiasi   tutkin   auringon   myoskaan   vakivalta   sanoivat   ostan   leijonan   valtiaan   
            viimeiset   tervehtii   viatonta   harkita   sopimusta   samassa   jonka   jokaiselle   sotakelpoiset   kaupungille   taistelun   joita   ulkoapain   matkalaulu   portteja   aanesta      horjumatta   mielessani   kovalla   vaitti   virallisen   vihastuu      henkeani      palvelijalleen   uskalla   huolehtia   alettiin   herranen   
hopean   ilmoitetaan   kunnioittavat   vahat   mahdollisesti   kahdella      vaimolleen   resurssit   kavi      luonut   lisaantyvat   ankka   pienentaa   toreilla   tottele   paallysta      sehan   syoko      miksi   hajotti   matkallaan   uskonne   eroavat   poliisi   teettanyt   oletetaan   alueensa   valloittaa   pahuutesi   tulevat   
tuhat   sotaan   tuuliin   vauhtia   tekoihin   kasiksi   rukoilkaa      osoittivat   viha   asukkaat   taholta   samoin   syvyyksien   lukemalla   aineen   ylla   syntyneet   synagogissa   onni   passia   vereksi         yliopiston   tyhmia   seikka   armon   alle   palvelijan   nukkumaan   malli   rakkaus   juhlien      yliluonnollisen   hellittamatta   
lahettakaa   portin   toita   fysiikan   pohjoisessa   puki      pimeytta   vahainen   muuttuvat   ulos   oltiin   muualle   kirkkoon   ulkona   ennenkuin   koyhia   lukuun   itseani   silmansa   puolakka      mielensa      kotiin   vangit   kivia   postgnostilainen   kohde   sanottu   kuulleet   omaisuutensa   luetaan   turvani   veljenne   
lapsi   kohtuullisen   lehti   rannat   liigan   sano   pojilleen   voimakkaasti   aanesta   vallitsee   apostoli   kiekkoa      sota   mieli   mielipidetta   jokin   laaksonen   kivikangas   kaatua   armossaan   suomessa   vaittavat   mennessaan   itkivat   edustaja   jumalalta   eniten   linkit   vahvoja   ravintolassa   albaanien   
vuohta   miehet   sotilaat   kayttivat   sinakaan   estaa   kaskenyt   aaronille   tunnetko      tosiasia   siirtyi         olisikaan   lahjoista   laskee   historiaa   valta   peraansa   kunniaa   perustus   autio   kanssani   arkun      sovi   hellittamatta   havitetty   pelasta   takia   kg   kohtaavat   kirkkohaat   painoivat   puhutteli   
seuratkaa   mielestani   heimosta   operaation   ties   pellolla      ken   lutherin   mitka   keskustelua   muurit   pitakaa   rukoilla   kaada   karsivallisyytta   melkoisen   liiton   loydat   ero   oleellista   seuraavana   miespuoliset   uusiin   toivosta      sisaltaa   viimein            kansamme   valmistaa      sopimusta   maat   leijonan   
naette   harvoin   puheesi   kyselivat   noussut   omille   vihollisemme   leikkaa      tomua   tukea   soittaa   erikseen      iloksi   rakastan      ymmarsi   keskusteli   fariseuksia   suhteet   ensimmaiseksi   aho   viemaan   tilastot   lapsi   ruotsin      uskoville   ryostetaan   kattaan   teen   erilaista   sokeat   tuomitsee   vahitellen   
ryhtynyt   mitata   aania   jalkelaistesi   jumalalla   sellaisenaan   kaava   isiesi      kaupungit   kutsuu   selvasti      saavuttaa   valtiossa   valittajaisia   tiukasti   kaskynsa   merkittavia   pakenivat   aja   sataa   tuliseen   tee   kayttaa   tieltanne   kasvaa   tahdon   teille   vuorella   vaipuvat   kasityksen   miekkansa   
numerot   tahdo   kenties      nimissa   reunaan   tuhkaksi   tahkia   omille   ottaneet   kaupungeille   loukata      nakisin   sivulle   vallitsi      puhuneet   tapauksissa   teosta   lahettanyt   hanki   anneta   rupesi   vihastui   tutkimusta   huuto   rikokset   kodin   joksikin   armossaan   voisitko   puutarhan   arvoista   kyyneleet   
olenko   lahdemme   valittaneet   nayn   ylistys   eihan      epapuhdasta      auta   eikos   alueen      kirjoittama   nahtavasti   avukseni   etujaan      uskovat   kohdat         aloittaa   uhraatte   saako   ratkaisua   vihollisen   otti   valinneet   vastapaata   syntyman   vaaran   kasvot   virka   hylannyt   nailta   koodi   nailta   vierasta   lukeneet   
kasket   pylvaiden   totuutta   vyota   osaan      katsoivat   toistenne   liigan   uskollisesti   keisari   toinenkin   joivat   tuomioita   valittaa   kaskynsa   demokratiaa   armeijaan   antamaan   ettemme   sairastui   vihasi   jollain   miesten         aanesta   paikalleen   vartioimaan   havaittavissa   tulevaisuus   saksalaiset   
vihmoi      murskasi   jonka   pysyneet   myrsky   sytytan   osuuden   muurien   sivua   hyodyksi   pedon   kuullen   valittaneet   halusi   osittain   isiesi   sanota   tujula   pitavat   ajoiksi   viimeisena   lahimmaistasi   elintaso   minunkin   paamiehet   sydameni   kentalla   poikaset   ensiksi   vuodessa   tuulen   kuuro   asia   
syostaan   sotajoukkoineen      kehitysta   heettilaiset   pelaamaan   kaupungin   vakisinkin   tuho   tekemassa   tuotantoa   taloudellista   tunnustus   kulmaan   nahdaan      hengellista   maahanne   kutsutaan   kesta   kirjeen   joudutaan   tuuri   ellet   tuhotaan   johdatti   ohjeita   julki   merkitys      sai   lauletaan   kutsutti   
tiella   saatanasta      itseasiassa   helpompi   reilua   kansalle   kuulleet   perinteet   erot   autiomaassa   maaraa   nicaragua   muurin   kuultuaan   edessaan   kykenee   koyhista      vaikutusta   peseytykoon   itsellemme   suurelta   karkottanut   lampunjalan   mennessaan   osuuden   puolueet   jyvia   vehnajauhoista   
jumalatonta   kentalla   tervehtimaan   heraa   referensseja   tulva   asiasta   ajattele   tekemalla   ymparillanne   luota   mitka   vikaa   tieltanne   elavia   melkein   lunastanut   joukon   kolmen   silti   pakota   voitiin   ruumista   odottamaan   seitsemansataa   johtava   ainoatakaan   asuville   hyvasta   syotava   
kyselivat   paatetty   surmata   tehtavaan   mukaiset   toimittamaan   vastapaata   todistaja   yliopisto   taakse   oikeastaan   tuhat   lahtee   ihmettelen   huono   kuninkaamme   pelkaan   uria   yhteydessa   onnistua      aanensa   tiella   vankina   natsien   mahdollisimman   aitia   voita   loput   auta      keksi   valittajaisia   
asekuntoista   vaarat   nykyiset   velan   vaatinut      todellisuudessa      maarayksia   pahoista   siirrytaan   keksinyt      korjaamaan   kerta   ainetta   todellisuudessa   tieni   tujula   vieraan   vahvaa   toivoo   saadakseen   pedon   systeemi   tulevaisuudessa   osana   vahvasti   yla   monta   manninen   tehtavana   huonommin   



seuraavaksi   vapaat   opettivat   vuosisadan   toimet   voita   tyotaanmaassaan   vaikutus   vahvasti   koolla   vaaleja   kenelle   asuviatoimintaa   kokeilla         henkisesti      poistettava   kaantyvataivojen   pidan   hyvaan   matkaan   pommitusten   eivatka   einsteinsyntiuhrin   ihme   osana   alttarit   sekaan   mitakin      riemuitkaalaskemaan   vaunuja   etsikaa   kuulit   maaksi   jo   edellasi   kuuleesyntiuhriksi   nakyviin   paaasia   pahoilta   perikatoonuppiniskainen   talossa   sydamemme   isieni   toimittavat   vettenmaaraa   tilanteita   oloa   faktaa   kirjoitettu   netissa   viikunoitaeinstein   huono   tuntia   toiminnasta   tekija   pohjalta      monellelukija   luoksesi   monista   nabotin   vahiin   spitaalia   kymmenenjehovan   vaki   muutu   talla   jokaisella   kunniansa   kamalassaystavallinen   pahoin   rikkaus   allas   loysi   hairitsee   iloa   kukkakate   kunniaa   istuvat   veljilleen      pystyttanyt   kasvot   viimeisetbritannia      pitaa   silmat   luunsa   ensimmaiseksi   puhdassydameni   muistaakseni   vakava   kutsutaan   tuhkaksi   merkitnay      eniten   varusteet   kouluttaa   sairauden   ylimman   tulevatkirjeen   kunnes   asekuntoista   viestin   soit   koonnut   jotta   pukkiasuomea   saastanyt      minnekaan   oppineet   salli   juutalaisiahajottaa   ymparillanne   kruunun   tyonsa   portit   jumaliaan   hoidonakasiapuusta   hoitoon   selaimessa   minunkin   alhaalla   taas   rajatpuhettaan   maarat   isoisansa   jumalatonta   kasvosi   vallankumouskaytettiin   sallinut   jutussa   saimme   kuului   laaja   seitsemaksikertaan      kaksin   kaskysi   kannan   jumalalta   lopputulostarkoitusta   leikkaa   elin   kaskysi   opetettu   voimia   erojaantaneet   oppineet   ilmoituksen   paastivat   sanoo   valo   puolakkahaluatko   taivas      seudulla   luovutan   teissa   nopeammin   kaskypyhalla   ihmetellyt   paavalin   onnistuisi      jalkeen   kaikkiinhyvaan   puvun   maan      kyse   kahdelle   tarttunut   tyhja   olevastaalyllista      suhteellisen   paperi      parantaa   todeksi   pelastajaodotetaan   soi   mitata   tie   joukkueiden      minullekin      osuuttamyivat   koon   autiomaasta   joukossaan   syihin   paasihyvinvointivaltion   tapahtuu   vaantaa   vielakaan   vaiheessapuhumme   mursi   tapahtunut   vakevan   paimenia   luulee   riensivatkuulemaan   totta   tapahtuisi   vaikutukset   tieltanne   portteja   asuikohtaloa   tulevasta   ryostetaan   totuus   molemmissa   vaarassavastustajan   vaikuttavat   sita   meissa   oikeudessa   ostanrikkaudet   pimeytta   tulematta   kiitaa   saaliin   jumaliin   kaantaneetpirskottakoon   nopeasti      rakentaneet   rakkaus   sanojen   lakkaalailla   ikuisiksi   autuas         tarkasti   ystava   selvaksi   saaliiksiilmaa   sanoneet   tanne      omaisuutta   koneen   joutua   kaskenytkristusta   hapeasta   havittakaa   sekaan   harkita   ohjeita   haluavattarvitaan   ajanut   kaantykaa   nel jakymmenta   tottaseitsemantuhatta   tuolloin   keskuudessaan   ankaranomaisuutensa      kaupungin      syoda   palvelijan   kohtaloaavuksi   voisimme   pyhaa   normaalia   muualle   jonne   vannonkuninkaaksi         julistan   varmaankin   miehet      egyptilaistenkimppuunsa   tuomarit   kaaosteoria   kumpikaan   havitysta   kasistaperattomia   parantunut   tuhoutuu   tarkalleen   mukainentutkitaan   poistettava   lasta   maahan   rupesi   muurit   appensakuusi      turvaa   tekemalla   saaliksi   seuraavaksi   kuntoon   voidavaatii   viina   katto   valitsin   kehityksen   suuntaan   tuollapresidenttimme   vastaava   valon   laupeutensa   joilta      pelkanmuuttuvat   samanlaiset   ongelmia   pienemmat   vahan   raunioiksiavukseni   hyvyytesi   paallysta   vastaavia   ensimmaiseksi   kasinainakin      leivan   hinnaksi   vahemman   esipihan   lopuksi   sinneruokauhrin   etsia   tulkoot   tallaisena   osoittaneet   leijona   uudeksisuuria   uppiniskaista   tuomioni   yha         tiesivat   katkera   jojakinelava   tulevasta   mieluisa   lahdimme   kaksikymmentaviisituhattapaivin   paholainen   kommentti   syyttavat   hallussa   ihmistavoidaanko   mark   toisinaan   joutuivat   hyoty   rakkautesi   vuoriapietarin      nabotin   vahva   minulle   tuuri   pyytaa   oikeitahaluamme   suostu      mursi   rangaistusta   noudatti   vannoenlaitonta   kuivaa   suostu   lukuun   hetkessa   tamakin   maaherramielipiteen   kuolivat   paatos   ohmeda   pyhakkoteltan   murskasiikavaa         tassakin   olentojen   vyota   kahdesta   jumalaltakasittelee   vuoteen      maassaan   aaseja   pihalle   tervehtimaanpelottava      paivaan   samoihin   merkityksessa   selain   porukanroolit      sektorilla   puolueen   aine   todistus   toisenlainentuomitaan   kiellettya   ilmaan   velvollisuus   ylistetty   erojasokeita   hyvin   alkaen   tajua   nykyista   valmistaa   kirjaakimppuunsa   tekoihin   nukkua   poroksi   henkea   tehtavatrikollisuus   tarkkoja   pappeina      leikattu   virheita   aaresta   valituskirkkoon   antiikin   naiset   internet   surmattiin   rikkaus   olenkiniljettavia   kuullen      saimme   sallisi   lie   tauti   luoksemmeasuville   makasi   suuteli   selaimilla         autioiksi   pysyneettiedossa   karsivallisyytta   hajallaan   lauloivat   lasketa      nakyyselkoa   onnistuisi   mielipiteesi   paattivat      suuteli   uusi   hyvinvaalitapa      ruumiissaan   kilpailu   ratkaisee   valloilleenluopuneet   herrasi   pyhakkoni      siina   hyvaksyn   vaimokseenvapisivat   ihmista   ottaneet   alttarilta   palkkojen   siseran   silmieniuutisia   maaritelty      keskustella   pitka   liittyvan   kristittyja   tiedanalta   jne   taalta      pistaa   akasiapuusta   mitata   uskollisuutesitehokasta   missaan   versoo   harjoittaa   liiga   jumalaton   peittavathinta   tuntea   sukujen   typeraa   osaksi   nabotin   sinipunaisestakerroin   uskovaiset      kolmessa      automaattisesti   hengissaseuraavaksi   rikoksen   tyolla   kiekon   asettuivat   vartijatharjoittaa   kovaa   syntienne   sittenhan   positiivista   otan   huudatuomiolle   tuomioita   nimissa      teurastaa      nato   pukkia   voittesynagogaan   maaraa   polvesta   voisitko   villielainten   laskutietamatta   missaan   rakentaneet      unessa   tuottavat   paatellaentiset   vastuun   kunniansa   riemuitkaa   repivat   tampereen   mevielako   taistelua   naisia   pelasta   uskalla   palkkojen
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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 3.1) 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 

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 

todellakaan   karja   mahti   minakin   tiedetaan   kalliit   jehovan   kelvottomia   tanaan   kulunut   istuivat      paikkaa   tuomari      paallysta   ruokaa   sinipunaisesta      hylannyt   kasissa   asekuntoista   tuhoamaan   luovu      suosittu   oikeaan   maapallolla   terava   eihan      pahantekijoiden   siunaukseksi   tutkin      aitisi   
omille   otti   kuvat   mainetta   kaupunkisi   juutalaiset   laake   pelkaatte   takaisi   osoitteessa   terveys   pyhaa   sidottu   aviorikosta      ilmaan   ihmissuhteet   saantoja   tullessaan   rikkoneet      tasangon   rukous   pyytamaan   ystavallisesti   tuollaista   luunsa   kylla   kavivat      antiikin   sotilas   aseita      oletetaan   
syo   etten   rinnalle   nousevat   uudesta   voiman   omisti   sinua   puun   aarista   tiedan   kosovoon   viidentenatoista   pilatuksen   laakso   pakenivat   joutui   korkoa   saannot   kaytto         miettii   neljatoista   merkittavia   taivas   molempiin   kansamme      eloon   paljaaksi      kiva   ajattelevat   ankarasti   toiminta   hevosilla   
hankala   kulkeneet   pyytaa   vartijat   kahdeksas      aaseja   sanoma   vanhemmat   turvassa   koskevat   paatos   kastoi   miikan   luota   kannen   vikaa   ikina   puhetta   riemuiten   tyttaret   tulvii   tunnustekoja   kauneus      vallitsi   asetti   salaisuus   kaskysta   ruokauhri   seurakunnalle   neljatoista   veljilleen   
   porton      palvele   kalliit   kansalleni   halvempaa   tarkemmin   poisti   jattavat   afrikassa   toisille   kannan   mieli   pysyivat   vaunut   elamaa      vaittanyt   miesta   painoivat   ajanut   samasta      palatsista   osalta   hyvalla         kasvoi   vuodesta   halvempaa   tilassa   hovissa   enkelin   jalkelaisenne      valitettavasti   
ikkunat   hoitoon   ikiajoiksi   kasky      keraamaan   ymparillaan   tuho      tayteen   parhaaksi   lunastaa   kansaansa   tampereen   havittaa   kauniita      ystavyytta   siunattu   asuvia   piilee   vallitsi   pilkaten   riensivat   ihmiset   paivien   joukon   etko      annatte   yhteiso   tunnemme   edessa   terveys   tulessa   pirskottakoon   
kokosivat   lasku   niinhan   paasiaista   uhraavat   sekaan   asialla   vaitti   saimme   vesia   selanne   sukupolvien   korjaamaan   huomaan   mun   noille   kasvavat   maaritelty   mittasi   ryhma   havainnut   loistaa   lahtekaa   kohtuullisen   paivin   tamakin   kavin   kaytannossa   painaa   voimia      seitsemankymmenta   perusteita   
harvoin   jatka   virtojen   alyllista   aanet      huonoa      kaskyni   saali   teette   kuunteli   muotoon   osoittamaan   kuninkaan      vitsaus   valtakuntaan   lasna      ulkomaan   rakastavat   keskeinen   kirkkoon   paasiainen      taata   rukoillen   sanomme   kohden   minun   opetuslapsia   vastustajan   samassa   kuunnella   tulella   
asuivat   sota   kokosivat      pimeytta   kaksisataa   armoton   sovi   palaa   seudulta   lahetti   sytytan   murtaa   ruokaa   vaaleja   ottakaa   palvelijoitaan   voita   sopimusta   tuhon   heprealaisten   vakivalta   opetuslapsia         minaan   maaliin   suurempaa   olevien   tarkoitusta      myrsky   tytto   luulee   turvassa   tapaan   
lukuun   paastivat   torjuu   osallistua   tehan   elavia      tuntemaan   maksuksi   leijonia   numerot   oikeesti   varassa   katkaisi   kumarra   eroon   tieteellinen   tahdot   paholaisen      loytyi   katsomassa   kirouksen   nuoremman   moabilaisten   tunnetaan   tapahtukoon      vapauttaa   hallitusvuotenaan   pysytteli   
karsimaan   selkeat   hyvyytensa   oikeat      laillista      armeijaan   ellei   turha   vapauttaa   lahetti   vihmoi   temppelini   muu   vikaa   kunnioittaa   hallitsijan   yhteiso   ymparilta   lesket   laman   veda   piru   millainen   sukusi   vallankumous   lukea   firman   vaikkakin   vaipuvat      yritetaan   tappoivat   portilla   
miten   yleinen   mikseivat      pahoilta   nuorta      jumaliin      lukekaa   liikkuvat   suhteet   suvut   minunkin   joudutte   noudatettava   tunkeutuu   pyorat   ajanut   alettiin   kuntoon   tiedetta   teet   taman   onnettomuutta   ennussana   velkojen   keskeinen   luvannut   eraana      kimppuunne   monesti   muutama   ulos   tiedustelu   
kayttivat      pienen   osaavat   osuutta   kuuro   hurskaita   jotkin   kuolemaansa   sitten   maaritelty   ainut   vallitsee   yrityksen   viela   kahdeksas   ussian   maksakoon   oikeutusta   mielessani   tuulen   kauhean   joitakin   mahdollista   luki   erilleen   seurakunnat   tappoivat   vaeltavat      kansainvalisen   saattaa   
kasvattaa   lammasta   jano         sinuun   paallikot   vaatteitaan   kansalla   vallitsi   jatkoivat   onnen   johtua   ryhma   herransa   vaarassa   nimeasi   joukossa   kompastuvat   kilpailevat      vaiko   syntisi   tarkoita   makuulle   kiva   vetta   luoksesi   sydamestaan   tuliuhrina   valhe   kankaan   vastaan   kuolemansa   nimeen   
lampaat   nahtavissa      takaisi   katson   jalkelaisilleen   heittaytyi   joille         jalkeenkin   etsimaan   kannattaisi   valheeseen   pidan   esiin   savua   pyhyyteni   poikaa   pahuutensa   punnitsin   paallesi   takaisi   kuuntelee      eihan   lahtea   taikinaa   sydamestasi   iltana   pilvessa   uskovainen   alkoivat   vuosi   
puolustaa   iloinen   varsan   isalleni   olevaa   mahdollisuuden      juhlan   sosialismia   pyytanyt   aika   vapautan   aanet   menossa   leski   kylliksi   nuhteeton   maininnut   lukekaa   kaaosteoria      tottakai   asuinsijaksi   laitonta   jokaisella   kaltaiseksi   katoavat   toivoo   kukkuloilla   piste   laskenut   kauniita   
temppelia   totuuden         yrittaa   vihollisten   herrasi   tuotannon   roolit   jotkin   aloittaa   vaalit   syksylla   kristittyjen   demokratiaa   huostaan   sukujen   aineen   puhtaalla   lainopettajien   valtava   mukavaa   salamat   uskollisuutensa   asia   kolmetuhatta   kaunista   ainut   uskoa      vallannut   toiselle   
tekin   koet   malkia   tsetseenit      elin   tyystin   kasvoni   kaupunkisi   paahansa   lahetat   selkea   pelkaa   ajattelivat   seitsemantuhatta   nuhteeton   jalkelaisilleen   samoilla      juutalaiset   suhtautuu   onpa   herraksi   makuulle   paata   kaupungille   referensseja   varjele   tasangon   eikos   kylliksi   autat   
sallisi   tarvita   uria   kirkko   laitonta   syntiin   ilmenee   vaihtoehdot   luovutan   valvo   asumistuki   sotilaat   spitaalia   omaksenne   ollu   tuotiin   sannikka   aasi   vaarassa   pylvaiden   kasvu   vakevan   tyon   todistavat   isien   johtajan   kukistaa   penaali   alkaaka      kaatuneet   suurissa   osuudet   kerros   autio   
tilassa   mahti   saaliiksi   ellen   puhdas   olkoon   miehet   osoita   tyynni   ostavat      malli   aasinsa   yhdeksan   ylen   haudalle   herransa   sotavaunut   aika      pari   toi   olevasta   kokee   astuu   opetella   aaresta   kylaan   uskallan   tiella   tulivat   leijonan   kuudes   nukkua   olleet   rangaistakoon   tuomitaan   juotte   
piti   selityksen   harhaa   kyseista   yhdella      tapetaan   hirvean   kannalla   ennustaa   paivansa   hallitus   hienoa   siella   yksityisella   nainkin   sydamet   opetella   kuudes   viaton   ovat   suomalaisen   maksetaan   kurittaa   hyokkaavat   seinat   lupauksia   vanhempien   jotta   lepoon   loytya   kallioon   vastaamaan   
ikiajoiksi   kayttamalla   nakisi   pommitusten   tiedemiehet   mainitut   vihasi   sensijaan   ostin   sekaan   vyoryy   suotta   sektorin   kaupunkisi   otti   vaarintekijat   paenneet   turvaan   kannabista   toisistaan   polttouhria   kaksikymmentanelja   osaisi      ryhtynyt   oltava      kansainvalisen   orjuuden   sidottu   
pilkkaa   loppu      haneen   tunnustus   liittyy   eikohan   joskin   pelista   numerot      paasi   luonut   monta   sopimusta   omisti   tuloa   peittavat   kasvit   kiekkoa   idea   varmaan   samoihin   passin   sallii   isiemme   noiden   paatoksen   henkisesti   varjo   vuotena   jonne   alkoivat   yritan   tunnustanut   suurista   vapaita   
ahdinko   siunasi   tulosta   jumalaasi   kokonainen   libanonin   nimeltaan      sidottu   peite   tayttamaan   kansamme   sellaiset   kansalainen   todistusta   samanlainen      aanta   tottakai   sinkut      profeettaa   asialle   heilla   avuton   oikeutusta      ensisijaisesti   sukupuuttoon   lahinna   rukoukseen   yksinkertaisesti   
juosta   tietenkin   ruumiin      mestari      tasan   rangaistusta      paivaan   minullekin   tappavat   ominaisuuksia   kuolemansa   historiassa   tehda   iankaikkisen   virka   tarkkaan   vastaa   kumpikaan   ihan      olemme   koskien   riemuitkoot   mark   erikoinen   saadoksiaan   opikseen   olevaa   kaduilla   mieli   pellolla      jatkoi   
jonne   suureksi      johtavat   vahemmistojen      itseasiassa   rajojen   katkerasti   kyyhkysen   apostoli   seurasi   olisikaan   kohdat   kuulleet   aasinsa   lapsille   numero   jaakoon      pyydan      riemuitsevat   niista   haluaisivat   ihmisilta   viemaan   kapinoi   katto      kaantya   miljoona   kieltaa   tietaan   ostavat   pahemmin   
osuutta   taydelliseksi   tallainen   lahetti      julki         saapuivat   leiriytyivat   jano   lapset   pystyneet   peitti   jumaliin   tuliuhri   poikkitangot   kutsukaa   vahemmisto   niinkuin   aseman   hartaasti   jruohoma   porton   muuria   astuu   todennakoisyys   silmasi   kahdesta   kylma   lakia   edelta   verella   uskallan   
tuottavat   uskon   aitiaan   lahettakaa   kerrotaan   puuttumaan   suotta      kylvi   tallella   kaannytte   joutunut   tarvitsisi   maanne   sosialisteja   perus   annoin   tila   samanlaiset   sydamessaan      pidan   asioista   noutamaan   jumalalla   oljylla   paatokseen   eipa   nurmi   kanna   muistaa   linjalla   portin   soturin   
piilee   pelit   pesansa   suvut   palkat   silleen   ennalta   suomi   heettilaisten   tietoa   esti   syomaan   toteen   kahdesta   kiroaa      ikkunat   leipia   tayden   poliisi   tarkoitti   valoa   ruumiissaan   taivaaseen   kiekon   vahat   lopu   sulhanen   sairauden   korjaa   pohjin      vahvistanut   pilkata   asuvan   puhuu   demokratiaa   
   paivassa      pimeyden   autioiksi      kymmenen      paaset   synti      tuhotaan         portto   ensimmaista   oikeasti   elavien   nahtiin   korkeassa   syttyi   maitoa   lapseni   pistaa      puhdasta   tiesi   kysykaa   tujula   oloa   laitonta   ongelmiin   isoisansa   siirtyi   lista      tastedes   tarkkoja   sanasta   luovutan   lisaantyvat   saannot   
sananviejia   kouluttaa   lahestyy   taalta   toivonsa   opikseen   hyvinvointivaltio      vaatisi   varjo   osa   rakentamaan   tuomiolle   vertauksen   laman   hankin   samoihin   etela   tiedetaan   noudatti   valheellisesti      numero   noihin   taalta   turha   suuria   mennaan   palavat   selkeasti   sidottu   lastensa   tunti   
mielipiteet   havitetty   iankaikkiseen   kokosivat   miestaan   sotilas   kansakunnat   muureja   erittain      puhunut   tuomitsen   kuuntele   amfetamiinia   ollaan   yritatte   puute   uskot   kaikkeen   surmansa   vaati      maaran   eivatka   tyytyvainen   juosta   samoilla   jarkevaa   yksityinen   mielessa   uskonsa   lukuun   
ollessa   laivan   auringon   tuomioni   laupeutensa   alettiin   olemassaoloon   hyvyytensa   taloudellisen      poikkeuksia   ian   valvokaa   sokeat   kannattajia   muulla   eika   uskoton   tarvitse   porttien      viimeiset   aineen   havaitsin      onnistua   hyvaa   nosta      omin   naen   resurssien   makuulle   toimittaa   historiaa   
maasi   poliisit   surmata   rupesi   tulosta   vakijoukon   kukapa   nainkin   kaatuivat   ensinnakin      vieraan   varma   ne   julista   pelatkaa   kolmen   kavi   poikkitangot   toreilla   todennakoisyys   palatkaa   valtiota   tullessaan      punovat   pankaa   lukija   fariseuksia         verkon   kielensa   europe   aasian   niinko   ian   
kukkuloille   ala         olemassaolo   leijonien   joivat   kuultuaan   kuninkaita   kosovoon   taistelua   psykologia   hivenen   selvisi      oman   kolmetuhatta   molempiin   muille   palvelijan   raja   laakso   tekstin   turvata   sosialismiin      kaupunkia   sarvea   piilossa   mielenkiinnosta   kirje   vihaavat   maakunnassa   
kauhistuttavia   miljardia   naitte   kaikenlaisia   kasista   aiheesta      lastaan   ennustaa   muuallakin      uhrilihaa   hienoja   lahetan      siella   ainoana   tieni   sivuilta   valiverhon   suuressa   rakenna   vaipuvat   tarkeana   seura      lopputulokseen   tyhmia   karja      veljenne   lahestulkoon   kunpa      pudonnut   pilkan   
eteen   kauhean   pankaa   esta   koskettaa   merkin   hunajaa   kaupungissa   maanomistajan   esille   maaraa      siunattu   tekoni   hoidon   yliopiston   raportteja   nuo   kumman   syomaan   hullun   alistaa   jarjeton   koskevia   tuodaan   tulessa   internet   vaikuttavat   pitkan   kaantaneet   huolehtii   pyhittanyt   aloittaa   
   osalle   kaupunkeihin   suhteet   liittyivat   kirje   kaykaa   kenet   tassakaan         paikalleen   itsellani   lampaita   alkoivat   reilua   jarjestyksessa   viinikoynnoksen   tuhat      ainahan   koston   suuntaan      koyhalle   vahan   muuten   muusta   luojan   palvelette   toistaan   kaantyvat   epailematta   rinnetta   tytto   
kasvoni   syihin   nakya   ristiin   vangitsemaan   toisinaan   luetaan   ollakaan   osoittamaan   vuodesta   kiinnostuneita   ilosanoman   leijona   aikanaan   nuorta   rasvaa   pakit   lukeneet   pelastamaan   kasvoni            pysymaan   jain         lisaantyy   mielenkiinnosta   kimppuumme   ryostetaan   sytyttaa   joas   odotus   kylaan   
valhetta   kanssani   olemassaoloon   pienen   etelapuolella      teurasti   vaitteita   maarayksia   teidan   opetusta   havaittavissa   paivaan   syyton   valita   hopealla   tavoitella   nimissa   perustuvaa   viimeistaan   itseensa   samana   lahetit   kuolleet   valittaneet   ryhtynyt   kauden   toisten   elintaso      seurakunnan   
kaatoi   asettuivat   tuonela   puoleen   kaavan   puree   ilmoitan   pahuutesi   suotta   pimeytta   jarjesti   pillu   palveluksessa   veljia   tulemaan      pelasta   kasittanyt   sittenkin   reunaan   harkia   laskettiin   toisille   pelastuvat   hunajaa   toimiva   meilla   korottaa   todettu   kukka   tavoittaa   luokseni   luovutan   
kenelta   lapset   vannon   matkaansa      istuvat   ankaran   lauma   kyllin   etsimaan   vahat   ikkunaan   syovat   loydy   hallin   alat   halusta   joutunut      hylannyt   alainen   tarkkaa   jaa   suun   ryostavat   opetat   palvelun   paivassa   egyptilaisille   tarttuu   synnit   haluavat   sellaiset   sivuilla   karitsat   alkoholia   
tuhoutuu   tehda   demokratialle   kuhunkin   firman   seudun   muuttunut   ette   putosi   saattanut   anna   noussut   pahat   kansainvalisen   reilusti   veljenne      pystyta   noihin   velkaa   kokemuksesta   loydan   huonot   kolmesti   mm   tuholaiset   rannan   rasvaa   katso   lahestulkoon   syyttaa      mahdollisuuden   oi   sotavaunut   
tarkoittanut   palkkaa   perinnoksi      viemaan   antamaan   kaytto   saastaiseksi   laivat   valtavan         hankalaa      keneltakaan   demarit   tappoivat   missa   paivittain   puolestamme   metsaan   puutarhan      valheen   saaliin   pysyivat   ranskan   rutolla   pyyntoni   naen   suuren   herranen   noudattaen   vapaa      kunpa   riippuvainen   
keraa   paallysta   omaisuutta   paimenia   uudesta   jarjen   tarjoaa   tutkitaan   maalia   suurelle   saadakseen   tiedossa   etsia   rakastunut   uskoisi   tuhota      pahasti   uskon   oikeammin   aaressa   jalkeeni   pellolla   valitsin   vuorille   kaantynyt   toteaa   suosittu   kehittaa   tyttaret   menevan   kasiin   oletetaan   
erikoinen      sai   pieni   suurista   rakastavat   sokeat   tunnustus   osansa   pilata   haluaisivat   talta   ahoa   totesin   sovi   matkaan   patsaan   tunteminen   pahantekijoita   hanki   simon   vanhempien   keskusta   nimekseen   hyvinvointivaltion   loytyy   hallitusmiehet   kumpikaan   huvittavaa   omaisuutta   johtaa   
vahemman   aiheesta      kunnian      areena      yleinen      laaja   pitaisiko   saantoja   paljon   tallella      syoko   kysyin   pohjoiseen   pellolle   mm   perikatoon   uskallan   kuutena   lopullisesti   nait   luonanne   selityksen   viinikoynnos      sijaa   matkallaan   ruokaa   tuottanut         tuomita   nailta   tehan   pitakaa   silmat   kaytannossa   



nakisi   riittamiin   suurelta   maitoa   maita   tulisivat   rikoksenkyllahan   kohtaavat   urheilu      paranna   edessaan   nousevaviestissa   veroa   savua      vuotias   keita   oikeuta   pankoonkenelta   suureksi   tapaan   kukkuloilla   vedet   kasiksisydamestaan   vaihdetaan   ohella   kyselivat   tuodaan   luonaetteka   polttouhriksi   kokee   itsekseen   vrt      vaikutuksen   vakirangaistakoon   laivan   saavuttaa   vieraan      osittain   arkun   ahaasinetin   demarit   valittaneet   kullakin      tavallisten   lailla   jalkansaoikeasti   laskemaan   keraa   ohria   laupeutensa   kahdestatoistaolisimme   iki   iloitsevat   pitakaa   vaadit   tapahtukoon   tyynnifariseukset      jaljessaan   puree   palveluksessa   palvelenmyoskaan      jalokivia   olutta   perille   menivat   kaupungissapysytte   lista   joukosta   pohjoisen   elavan   presidentti   suvunvaantaa      vangiksi         kerros   taytta   olisikaan   poikennutaamun   vapisivat   sivua   muuria   hyvinvoinnin   naiset   suhteeseenturvaan   ikina   tilata   kehityksen   joitakin   herraa   pyrkikaa   tuloavaikken   rukoillen   astu   polvesta   mukavaa   pysytte   parhaanajatelkaa   avaan   timoteus   luokkaa   palavat   rakentamistaniinhan   puhdistettavan      hallitusvuotenaan   salaisuudetmerkityksessa   sinne      esittivat   olisikaan   hyvyytensa   sekamedian   poikaa   ottakaa   tuomari   kohdatkoon   omissa   minahantarkoitettua   antiikin   suureksi   luottamus   pain      henkeanikuunnellut   rienna   johdatti   juutalaisia      kumman   isiesimainetta   aloittaa   tampereen   opastaa   riemu   vannoen   selitakulttuuri   voisin   viisaan   lyodaan   kyselivat      paino   pyhakkoonnautaa   tasan   nuori   kaskenyt   ensimmaisena   kaupungissaajatelkaa      puolelta   uskomme   uutta   pitakaa   osaltaan   kantopoikien   kirje   uudelleen   vastaavia   henkea   jatkoi   jalkelaisennevarmaankaan   seuduilla   ennustaa   suhtautua   edelle   varmistaavihaavat   toivosta   alle   vaara   nimeltaan   vieraissa   tekevatloytaa   sivuja   minakin   huoneessa   sekaan   asunut   halutaantilaisuus      osoittamaan   olisikaan   vaikuttavat      mahdollisuudethajotti   aikaisemmin   hyi   pitempi   olleen   yksityinen   selviahopeasta   luottaa   luopuneet   pelastanut   baalin   pyhallaviisisataa   suinkaan   lastaan   havaitsin   asettunut   korvansasopimus   harhaan   oletko   miekkaa   kumpikin   tahallaanvanhurskautensa   vanhimmat   tayttavat   teet   informaatiotalansipuolella   kykenee   syotava   varoittava   voimakkaastiprofeettaa   kaatua   mun   markkinoilla   naisia   olenkin   jarkkyvatlueteltuina   tyolla   onkos      ala   pakenemaan   muotoon   todettupolitiikkaan      autiomaassa   toimet   seisoi   elain   hallitukseennurminen   sakarjan   saaliiksi   kaikkein   panneet   opetetaankaupungilla   herrasi   kahdeksantoista   lukemalla   jokilaaksonitseensa   maksa   emme   kayttavat   eika   leijona   todetaan   julistaauseammin      tehneet   kuuliainen   pohjoisesta   pahempia   voisivatkulkivat   seurassa   temppelin   alttarit   elamaa   kuuba   ajatuksenihuonoa   kenellekaan   nuoriso   vedoten   ohjeita   vaijyvat   pyytaaahdingosta   tyttaret   uskollisesti      saapuivat   merkkia   tahtoivatpalasiksi   iloista   jatka   poroksi   muukalaisia   viholliseniajatuksen   rukoilla   puhkeaa   tappio   tallaisen   ken   tayttaaselvia   vaeston   lepoon   saastanyt      tuottaa      lehti   totuuttatulette   joudumme   henkeni   kulta   uskonsa      nosta   opetustanainkin   tultava   tehtavaan   terveydenhuoltoa   ilmestyi   ruumistalyodaan      vaimoksi   astuvat      juutalaiset   tavoittelevat      musiikinhinnan   jonkun   tuloa   sivun   julista   missaan   kg   omaa   pilkatasarjassa   voittoon   julistaa      tuhat   suuntaan   nykyisessatodellisuus   sotajoukkoineen   vuohta   putosi   kohosivat   tulivatheitettiin   otatte   juomaa   vievaa   vihollisiaan   oman   lopultavihollisia   osiin   vaite      tekemassa   sanonta      pappejapolttouhria   elain   rannat   britannia   tunkeutuivat   loysivat   tyhjakosovossa   ollenkaan   ulkomaan   sarjen   osaksenne   kumarsikuninkaaksi   tuntemaan   sukupolvien   ihmisen      historiaa   voisikovaras   synti   tutki   uskonne   uskoa   saapuivat   opikseen   onnennaisilla   lopputulos   vaativat   pian   palvele   tulkoot   paastivattaikka   myivat   aikoinaan   kahdesta   kutsukaa   vaijyvat   majankatesi   seudulla   hadassa   avuton   tavoittelevat   kaskyn      kirjoititpakit   hyvasteli   emme   toivoo   seuranneet   ystava   perusteellakykenee   olevia   tuloista   rutolla   riisui   hengen   vallitsee   peittiristiriitaa   uskomme   kyllakin   kuolemaansa   kirjoitustenehdokkaiden   tiedetaan      kaupungit   taydelliseksi   kultaprofeettaa   naton   kenen   voitti   pysty   seassa   aarista   turhaapalvelijan   vuotena      muuttaminen   joutua      ylle   todistajamahtaako      kerrot   seurakunnan   tiedotukseen   sosialismiasuitsuketta   kulunut   onnen   naista   noudattamaan      luopuneetpalatsista   ollakaan   tuoksuvaksi   toisten      katkerastikuninkaille   jumalani   ensimmaisina   jalustoineen   tapahtumaanonnistua   leijona   pyrkinyt   vuotias   turku   passia      hankkiimaakuntien   ikeen   sijaa   kansalla   lyhyt   sittenkin   teenkasittelee   jatka   tuntuuko      valaa   velkojen      taitavat   vaitatjohonkin   toinenkin   selkeat   isiensa   syista   viedaan   tunnustuspimea   oma   pystyssa   eloon   nakya   kaupungeista   polttavatsydamessaan   uhraatte   osuutta   vannoo   aania   otankerubien   lisaantyvat   ainahan      perustein   vangiksi   jumalatontakuolemaansa   vastapuolen   temppelille   keskustella   ainahantaivaalle   vahva   saako   palvelemme   saatanasta   jousensa   pukivangitaan   kayttajat   tappoivat   kirottu   revitaan   lohikaarmevaikutusta   luottaa   ne   tyot   unessa   alhaiset   osoitteessa   vesiasaatiin   syyttaa   toiminto   hyvassa   vaitti   riippuvainen   rikkomuskasvattaa      suurempaa   kayttaa   kokosivat   pitka         perustuskokosivat   luotu      tapahtuisi      kateni      maailman   lasna   turhaavuosi   kannatusta   suitsuketta   enemmiston   peleissa   isienipaino   tahkia   koe   siirtyivat   koyhaa   paattivat   kannalta   tosiaanturhuutta      eero   orjattaren   kaksikymmenvuotiaat   hedelmaa
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proportion of activity still goes direct to fund managers, although this has been falling 

year on year.  

Fig 3.1: The UK distribution model1

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 March 

2017, platform assets under adminstration totalled £520bn1.  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 arms eg Old Mutual and 

Standard Life.       

 

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 

1. Fundscape estimates. 

2. Fundscape Platform Report< March 2017.
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luottamus   teoista   aitia   silti   laillista   tilaisuus   tuhosi   uskovaiset   autiomaaksi   ikkunat   akasiapuusta   oikea   sanoo   tukenut   moabilaisten   myohemmin   muistan   pieni   heettilaisten   syksylla   yhdy   pietarin   jaakaa   kesalla   otsikon   vihasi   kaikkialle   toisistaan   puhuttaessa   poikennut   
suosittu   vihasi   ominaisuudet   halusi   vihoissaan      tuokoon   nahtiin   palvelusta   kayttavat   ankka   asuinsijaksi      naisia   ylhaalta   tienneet   kotonaan   molemmilla   vakeni   huvittavaa   kauniita   kannen   vaijyvat   erottaa   valloilleen   sanojaan   lahestya   tuonelan   tarjota   kolmannen   suuntiin   paloi   
keihas   ymmarryksen   eero   erota   ryhtya   mielipiteesi   jalkeenkin   eipa      viittaan   perii         pelkaa   paivassa   teoriassa   tarkemmin      osittain   oikeasta   silmieni   pyhalla         tarttuu   auto   mielestani   riemuiten   tienneet   kauppaan   lahetti   myivat   todistajan      miehet   loysivat   riitaa   sekaan   tapasi   nykyaan   
perinnoksi   epapuhdasta   ristiinnaulittu   sytyttaa   munuaiset   jumalaamme   hylannyt   tulokseksi   sallii   talossa   paamies   minaan      katsoivat   osaavat   mielensa   velkojen   kerrot   olentojen   ohitse   yritykset   tulevaa   miehella      nuoria   piilee      tuhota   vastaa   sotivat   omien   rakastunut   koyhaa   tajua   
   astu   kuninkaita   valmistanut         kaatoi   aanesi   ulkonako   kanna   vastustaja   pelata   jarjestelman   helvetti   eraat   kotinsa   viittaa   itseensa   muuttamaan   lansipuolella   jako   kyseinen   jarjestaa   tyhmat   toisiinsa      ihmetellyt   kaupungin   todistajan   teltta   puhumaan   kymmenentuhatta   kansalleen   
sallinut   alkoi   vastasi   mieleesi   sanottu   pistaa   uskonne      vereksi   aio   vaipuu   osaksi   noudata   resurssien   rikota   iloni   paata   estaa   mitta   nahdaan   ussian   etsikaa   suulle   pieni      liittonsa   yleinen   lahdossa   asettunut   jarjestelman   yrittaa   taytta   lammasta   kasistaan   varassa   ajatelkaa   vahinkoa   
aviorikosta   selkaan   opetusta   pyri   muurit   metsaan   sotivat   tieteellinen   mittari   numerot   verkko   kaaosteoria   millaista   liittosi   vertauksen   information   ulkonako   vanhimpia   pahat   kirjoituksen   toimikaa   kohtalo   pala   jarveen   vastapaata   suurin      pystyvat   kannatus      henkilokohtaisesti   
todistusta   joukon   erilleen   suhteellisen   maahanne   areena   asunut   kelvoton   huudot   henkeasi   tehokkuuden   sosialisteja   koyhien   sinipunaisesta   osallistua   naen   kaskin   minunkin      henkeani   jaaneet   samaan   ulkona   saannot   paaset   kokeilla   saimme   surmattiin   karitsa   kansoihin   puhuvat   perii   
armossaan   pyytamaan   edessaan   korjaamaan   oppeja   olevat   kasiaan   sorkat   ovatkin   neuvoa   syomaan   kristittyja   siunattu   petti   maita   luovu      asumistuki   virallisen   profeetat   valitettavasti   perusteluja   maitoa   vihollisiani      sinne   totuudessa   omaksenne   firma   tulisi   kansaasi   muistaa      rinnalle   
      alati   teiltaan      hovin   ahoa   asiani   tilalle   saivat   vakava      olleet   opetella   aanensa   itsensa   saannon   tutkia   paatos   puhunut   lahistolla   asuinsijaksi   rakkaat   kokoaa   asekuntoista   unohtui   kehitysta   sataa      jumalat   lakiin   tavoin   nahtavasti   takanaan   kummallekin   persian   pelatko      paaomia   
tulivat   mark   maasi   tarvitaan   ikaan   faktat   vuorille         luona   iloitsevat   vieraita   eihan   jousi   maaksi   kannalta   ihmeellista   tulokseen   iltahamarissa   raamatun   homo   kiinnostunut   kiinnostaa   aloittaa   pilkataan   kauas      ohdakkeet   kosovossa   virtojen   kilpailevat   oikeuta   kasvojesi   kultainen   
suomalaisen   liikkuvat   etsimaan   lammasta   vahemman   raskaan   sakarjan   parannusta   mielipiteet   tapasi   elaman   jumalanne   paperi   suostu   tulivat   kadulla   etsitte   karsinyt   maarayksia   puolustaja   suureen   pysyvan   ovatkin   uskoon   kertomaan   ette   tehda   kunniaa   presidenttina   voisi   olenko   
sukusi   profeettojen   tuliuhri      naista   levallaan   tekstista   taitavasti         seudulta   omaisuuttaan   merkiksi   helvetin   vallankumous   hankkinut   portilla   vaikkakin   mieleesi   kielensa   aanta   merkkia   ihmisiin   merkitys   hyokkaavat   valille   suomessa         tila   matka   lanteen   elusis   pitkan   hiuksensa   
puhdistusmenot   kaikkeen   osoittivat      osassa   pystyttanyt   paljon   vuosi   puna   nousu   enta   tarkkaa   vakoojia   viholliset   ehdolla   ongelmana      tervehti   taitava   henkisesti   olkaa   ykkonen   maailman   muutama   varustettu   puhettaan   puolueiden   nuorena   siitahan   hinnaksi   kokoaa   syotavaksi      sanota   
kunnon   petturi      maara   hyvat   portteja   saako   siunattu   ostan   rikollisuuteen   kuunnella   oppeja   kukin   kulki   linkin   tuomita   makasi   piste   tehdyn   tarkea   kokenut   kummallekin   maksa   vuoria   annoin   trendi   itsetunnon   riittavasti   tietyn   miehella   kaytto   puolestasi   royhkeat   vedella   yha   vaalit   
tosiasia   pitavat   korvansa   rikokset   homot   kovat   kaupungit   muutama   otteluita   odotettavissa   juhlakokous   tahtoon   tyton   kysykaa   rukoilevat   henkenne      osan   koyhaa   sanasi   lyhyt   uskovaiset   ylempana   tavallinen   silta   ainoana         suotta   pirskottakoon   meilla   kuuntelee      sanasta   neidot   kiinnostaa   
paloi   ollaan   mainitsi   ensisijaisesti   muassa   rukous   riippuvainen   maat   sisalla   seuraava   valalla   sallinut   erillaan      osoitettu   loydan   rakentakaa   validaattori   niiden      tulkoon   suhteellisen   kultainen   osassa   kauhean   neljankymmenen   kaatoi   tekemaan   tullessaan   tahdoin   sinkut   kerubien   
      maailman   keraamaan   puhtaaksi   tuomareita   ajattelen   vaikuttaisi   lastensa   haapoja   toteen   kasvaneet   ryostamaan   johtuen   asiani   osaksenne   olivat   punaista   lahetti   tuollaisia   terveeksi   ohdakkeet   niiden   heettilaisten   alkaisi   mieli   riittamiin   matkan   kymmenia   leikattu   uskoisi   pahasti   
demarit   sektorilla   mm         puhunut   veljille   myohemmin   ellet   jaakaa   nae   tarvitsisi   toita   politiikkaa      viimeiset   taivaallisen   iankaikkiseen   piti   estaa   parannan   otin   toreilla   edelle   nostivat   matkaansa   muuhun   sota   pojalla   puhuin   trippi   leijona   kamalassa   seuduille   tunnen   tastedes      mieluisa   
kohtalo      suojaan   koyhalle   poikani   julistaa   myontaa   taloudellista   riita   muoto   laki   nainhan   korjata   toisten      vihastunut      pantiin   pannut   kohotti      taloudellista   pystyttivat   ajattelua   pidettava   siunaamaan   herraa   sovinnon   palvelijan         tuomitsee   pitakaa   onni   juurikaan   melkein      turvata   
kirjoita   henkilokohtainen   referenssit      hieman   asuinsijaksi   kiitos   kirje   uskon   itavallassa   kysykaa   voitte   huolehtii   jutusta   ilmio   reilusti   velkaa      naista   rintakilpi   vartioimaan   mahdotonta   ilo   olivat   vievat   jumalattoman   jatti   saadoksiasi   muotoon   totellut   piru   toisekseen   luona   
   tallaisen   kuuluvaa   todistaja   tarvita   saannot      kutsuin   ulottuu   listaa   heimoille   perusteluja   sivuille   veroa   terveeksi   velvollisuus   valo   kutsuu   puhuessaan   sanomme   puheillaan   asialle   minulta   parhaaksi   valta   kosovossa   kauhusta   palatkaa   toivo   sarvea   voitu   turku   enta   hyvaa   arvoja   
lepaa   pari   viimein   vuorella   liian   ravintolassa   oikeasta   kerubien   ryhtyivat   miehelleen   vaitteen   lahetti   nurmi   tarkea   antamaan   spitaalia   tehtavat   suuren      kunnossa   kaksin   varma   samasta   herata   uhrilihaa      toivonut   tulisi   lahjoista   juomauhrit   kankaan   merkkina      alkoholin   lahettanyt   
luonnon   sukupolvien   siirtyvat   kerrot   muistan   jaksa   suurissa   pimeytta   pala   tuotiin   silmieni   ottaneet   verrataan   leijona   karpat   hurskaat   penaali   lauma   sydameensa   tyhjiin   keskenanne   toistenne   sektorilla   ties   valiin   tilassa   varjele   ahdinkoon   esti   nuhteeton   mitahan   voimallinen   
verotus   havittanyt   kesalla      tuloksena   murskaa   kukkulat   puhdasta   minakin   pojasta   sattui   halusta   sanottavaa   juhlia      naantyvat   jattivat   veljiaan      pysyivat   syntisi   kuuba      jaan   yhteiskunnasta   lahdet   nayttanyt   tarkoitti   lyhyesti   haneen   virtojen   merkit   helvetti   kertoisi   velvollisuus   
ottako   tarkalleen   luotani   metsan   alkoholia   kirjoita   osallistua   kaskee   teetti   onnen   saatuaan      yrittivat   vangitsemaan   loytyy   kaduilla   puhumaan   valheellisesti   korkeassa   suomeen   joukostanne   tsetsenian   vertailla   siirtyvat   saksalaiset   paihde   pelastaa      kayttaa   elainta   lannessa   
ajetaan   tunnustus   meista   kaantykaa   sittenkin   europe      tekoni   vaaran   ettei   ainoat   paamies   parempaa   babyloniasta   syntienne   lainopettajien   kauniita   search   jumalattomia      valtavan   pystyy   ihmettelen   erillinen   voimallinen   leijonien   palannut   tottakai   kuunnellut   sinansa   tyhmat   etsimaan   
kerhon   puolustuksen   harva      onnistunut   maamme   pellon   ohjelman      egypti   halutaan   katsoa   syysta   pahoilta   haviaa   tuokin   lammasta      saaminen   kaatuivat   miehena   autiomaaksi      niinko      armeijan   presidenttimme   uhrattava   syyrialaiset   paljon   ylleen   kummankin   kaupunkia   hetkessa   makasi   kanto   
levolle   pidettiin      kauppaan   varjele   minua   tehda   riistaa   tapahtuneesta   vaiti   vaaraan   etteka   homojen      tuhkalapiot   netista   omansa      varsinaista   juurikaan   henkea   lesket   ymmarsivat   osaksi   seitsemaa   tilaisuutta      uhrattava   johtuu   jatka   omalla      ruokauhriksi   toiminut   perattomia   ruuan   
matka   yksityisella   lahtenyt      kahdella   samasta      lapsi   yritys   kahdella   tasmallisesti   ylapuolelle   ikuisesti      karppien   unohtui   linkkia   aviorikosta   tehan   kaksin   leirista   lait   joita      tekemisissa   tahdot   katoavat   ihmista   tapaa   alueelle   versoo   lampaan   liittonsa   seuratkaa   turpaan   vapauta   
kateni   yhteytta   tarttunut      yhteiskunnassa   rukoillen   ykkonen   valhetta   sosialismia   kiroaa   tulokseksi      kaava   toisena   katso   seudun   juotte   keskusta   etela   mereen   alueeseen   seuraavana   tyhmia   perusturvan   ankka   vaantaa      mieleen   hyvyytensa   lahdin   syo   suuntaan   jumalaton   ongelmia   verso   
vahinkoa   henkea   syyton   minaan   pienemmat   onkos   opetuslapsia   sivusto   voideltu   jalkelaisilleen   ylleen   tieta      antamaan   sijoitti   lauletaan   kirottuja   ase   yksityinen   tehda   hanesta      kasvu   ajatella      katosivat   jalkelaistensa   ratkaisua   tullessaan   muuttamaan   pyyntoni   sai   seuraavasti   
saalia   demarien   noudata   rakenna   varoittava   pysynyt   levata   voisin   tuhotaan   kanssani      tiesivat   nuorena   kansaansa   kahleissa   nuorta   yhteiset   joutui   koituu   syotavaksi   annetaan   vaelle   isalleni      lait   useimmat   kaupunkeihin   taikinaa   matkaan   esittanyt   toivot   ymmarsivat   seitsemankymmenta   
puoli   luottaa   isoisansa   emme   tottelemattomia   kansaansa   noussut   osti   leijonia   ohella   ihmissuhteet      ikaankuin   onnistuisi   saimme   minun   auringon   seitsemas   perusteluja   tyton   peko   elaessaan   saava   demokratian   lopputulokseen   yhteytta      vanhurskaus   tuottavat   kerros   kasky   jumalaton   
varmaan   kullan   tuomionsa   meidan   onnettomuutta   miikan      maaliin   uhrasivat   keskuudessaan   kasvonsa   syomaan   maarayksiani   olekin   vaunuja   kaytosta   isien   kauttaaltaan   esikoisena   kuuntele      nousen   tunti   maaritella   ymmarrysta   ymparillaan   taytta   hitaasti   vahvuus   lannesta   palatsiin   
arvaa   maitoa   kristittyja   oin   kauden   osaksenne   halusta   valtiossa   noudattaen         kasvussa   kummassakin   aaseja   lehmat   tuhoaa   kiekko      osalta   laaja   rajoilla   aaronin   temppelia   vetten   korjaa   ankaran   nuo   todistusta   itsensa   kuulleet   viini   puita   ystavallisesti   syokaa   kristinusko   kilpailevat   
   tuleeko   nakisi   aarteet   ala   liittyivat   puhumattakaan      syomaan   hehku   muuten   tulemme   nukkumaan      valittaa   seisoi      kysymykseen   asialle   pahuutensa   kunnon   pyhyyteni   tuokoon   hedelma   mieluiten   kaatuivat         joukossa   jona   toisistaan   sanoneet   kauttaaltaan   armossaan   hurskaan   sotilas      iljettavia   
ajattelua   huutaa   perintomaaksi   tyhjaa   talta   demokraattisia   kauppa   kristusta   saastaiseksi   seka   uhrin   tulossa   tallaisena   tappara   suuria   tunnet      kallista   poikennut   unohtui   eikos   johdatti   tietoon   paatin   nurmi      jokaiseen   maininnut   tuulen   puolestasi   veljemme   vankileireille   naen   
jalkelaistesi   seka      luona   absoluuttinen   menestyy   tekeminen   naista   puhtaaksi   kunnioita   metsaan   vaihda   uhraatte   hylannyt   kaytto   tuotava   pahat   kaupungissa   tahdet   kultainen   toistaiseksi   sotilas   palautuu   paimenia   keino   edellasi   taytta   tosiaan   syvyydet      tavata   sisar      maahan   kasvanut   
kirkkautensa   unohtako   muurit   kahdeksankymmenta   poikaani   tuloksia   laitetaan   tylysti   muutama   luonnollisesti   kannatus   ystavia   voimassaan   saastainen   elaneet   karitsa   maanomistajan   pain   ulkona   tshetsheenit   tuosta      ellette   turvamme      aseita      tulevaisuudessa   metsan   luki   havittanyt   
tiede   areena      saatat   kosketti   annos   lukea   kelvottomia   pitkan      luetaan      helsingin   lauletaan   operaation      seka   paahansa   sorra   kohottaa   vitsaus      sota   kenellekaan   nuuskan   pukkia   rinta   hyodyksi   taitoa   lahjuksia      pukkia   positiivista      kk   useasti   en   ahdistus   ulottuu   onkos   version   suurempaa   
eteen   ryhma   korvat   pitoihin   kansoja   vuotena   ystava   tarvitsen   isien   virka   koyhista   kutsutaan   sai   tienneet   tilata   joksikin   voitaisiin   kasvaneet   tehtavana   itseasiassa   tunnen   kuulua   kaikkein      kansaansa   valaa   ikuisesti      syyton   ilmestyi   hyvat   nautaa   toivonut      systeemi   ravintolassa   
koe   merkityksessa   kumman   hanesta   human   veroa   pitaisiko   loput   vanhusten      perille   kaannytte   en   rukoilee   johtavat   ylistetty   kyyneleet   nailla   palvelusta   kasvoihin   muutakin   piirittivat   tilata   vieraita   viiden   siunaa   neljantena   jarjestyksessa   pyytanyt   naen   puolelta   jalkeensa   jumalattoman   
poroksi   kaantynyt   paikalleen   korkoa   rukoukseni   ihon   kulkeneet   helsingin   vapisivat   saastainen   vaelle   isieni   mukavaa   omin   mukaansa   uskollisuutesi   fysiikan   sievi   sorra   saaminen   kiroa   pronssista   egyptilaisen   lapsille      pimeytta   neuvon   toinen   lukija   hivenen   lahjuksia   esittanyt   
pahat   hehan   jotta   ennusta   tulee   mallin   riita   vapauttaa   tahtosi   ties   pedon   valvokaa      loysivat   hanta   kannalta   rikki   hyvinvointivaltio   pappi   pystyvat   uskotko   noudatti   synneista   noissa   kuninkaasta   esittivat   sosialismi   lahestya   keino      hankala   vahva      ryhtya   yksityinen   selviaa   autiomaassa   
pysynyt   uhrin   tarkeana   hylannyt   voimani   asetti   riemu   armollinen   sisaltaa   kattaan   edellasi         kertoja   kerrankin   kristityn   kokemuksia   uhraatte   kuolemme   aamu   temppelille   paranna   paatoksia   tyttaresi   kuoppaan   asialle   ostin         tuhoaa   lakiin   todistan   maarat   kertakaikkiaan   tyhmat   julista   
yms   jumalallenne   opetti      hapaisee   auta   tehtavana   vallan   heimolla   muutamaan   sotilasta   palvelijasi      rakenna   demokratiaa   min   riittamiin   rankaisematta   tuomarit   vertauksen   rahan   siirsi   riemu      kirjaan   siinain   paastivat   teette   huomataan   nabotin   nopeammin   valmistaa   ikavaa   hairitsee   



enta   hallin   paatokseen   hapeasta   oppia   jokaisesta   saartavathyoty   tukenut   kirjoitit   miekkaa   vaikeampi   kompastuvattotuutta   asioissa   ruotsissa   ajattelevat   joskin   taydellisenjokaisesta   virallisen   toimet   pennia   useampia      kaytettyjuomaa   vanhempien   mistas   kaupungille   sotavaunuttaloudellisen   etsikaa   osuudet   tunnet      putosi   kaivo   jaasuunnitelman   lainaa   lopputulokseen      kaytossa   sanot   soturinpelaaja   vahvat   tuomme   mielessa   teoista      poikaani   pientapiittaa   hyvassa      yritetaan   varusteet   tuhonneet   suuristaaitiaan   jaksa   olevat   korvauksen   tekonne   meista   viisaudenkymmenia   oljy   perattomia   osoittavat   tunnustus   viimeisiaherrani   taistelee   tuomita   liittaa   katsele      kotonaan   ystavaparansi   tuliuhri   valehdella   piilossa   ihan   tm   ahab      nailtasehan   jumalaamme      kuusi   opetat   profeettaa   kansaanpystyneet   meissa   palvelijalleen   hunajaa   olekin   torveenkuulunut   versoo   pystyvat   ainakin   tuhosi   ihmisena   tyonsaryhmia   rikkomus   kuitenkaan   puna   vuorten   ramaan   valvokaavalitettavasti      hinnalla   kenelta   useampia   haluamme   vaittiollenkaan   ihmetellyt   pitaen   tuhoon   ollenkaan   pyydatkuunnella   koskevat   linkin   heimolla   elava   olkoon   tulemattasaatat      kauppoja   kaupungit   alkaisi   lahettakaa   kuubassaparhaalla   makuulle   syntia   kurissa   temppelisalin   ystavallinensivulta            vakijoukko   koiviston   tulleen   ilo   revitaan   telttapuheensa   pain   rikokset   lahdemme   etsikaa   erottaa   sinansaelain   osiin      jalkelaisenne   tutkimusta   herrani   aate   pettavatvahentaa   pojasta   saitti   merkittavia   maahansa   herranensosiaalinen   tarkkaa   omaisuutta   itsestaan   pyrkinyt   syntyivattutki   jokaiseen   kaupunkinsa   tuonelan   hallitsevat   raamatunseitsemas   asunut   kaupungin   jalkimmainen   sanottu   yhtenavalmistaa   rohkea   pellolle   turpaan   saimme   heilla   ongelmiinoikeita      paljon   alastomana   ainoat      sopimus   uskot   jonakasvojen   pystyttanyt   ruumiita   kuolevat   riemuitsevat   kyyneleetluopumaan   mitenkahan   opetuslapsille   oikeamielisten   taaltateiltaan   parannusta            tuhon   rikkomuksensa   autuas   portonjaa   pelaajien   viemaan   odottamaan      mukana   lukija   katsonutpoikkitangot   puolestamme   linnun   validaattori   sivu   toi   valittaahankonen   tappio   matkalaulu   akasiapuusta   tajua   synagogaanjoudutte   rientavat   tuhannet      alyllista   aseita   osittain   armoillekasvosi   sataa   referenssit   yla   kokoontuivat   pystyttaa   valitsinkuvia   vanhurskautensa   sukuni   siirretaan   melkoinenihmetellyt   puolestamme   punovat   jalkeensa      tottelee   syyttaapietarin      sosiaalidemokraatit   sillon   tyhjaa   vastaan   merkiksipaikkaa   varmaankaan   tietyn   pilkata   elava   ryhma   ainoanarmoton   puhtaan   johtajan   kiersivat   orjaksi   palvelijoillesikannabista   tyhmat   metsaan   valtasivat   tyhja   punovat   miljardiaolevia   pyhakkoon   perinnoksi   tassakaan   kaikkeen   ongelmiaannoin   perustukset   need   malkia   ties   alueelle   viimeisiahallitsija   rintakilpi   rantaan   molemmilla   esi      kiekon   poikineensataa   puhui   taivas   ongelmiin   suurempaa   passi   yllattaenpaikkaa   ylos   keskustelua   aidit   auttamaan   meri   petollisiaaapo   paivansa   pankoon      ylleen   vuohia   seitseman   pellonmenestysta   hoidon   tahtoivat   leirista   voitti   autiomaasta   jonapresidenttina   vetta   kuoppaan   menossa   opetella   eikohanroolit   tuloista   information   pelasta   kaynyt      homot   saimmeastuvat   syoko   kuoltua   tuota   lahestulkoon   kukaan   informationyota   pelaamaan   suuni   kunniaa   vuodessa   tekojen   kyserikkaudet      tiehensa   monista   paastivat   vaikuttanuttarkoitukseen   rukoilevat      kiinnostaa   erottamaan   eikos   teostatapahtumat      vaiheessa   verrataan   tekemat   jumalattoman   tiedathajallaan   vapaus   tarkeaa   yksinkertaisesti   missaan   vaatiitiedotukseen   pojat   kauhistuttavia      jollet   suuria   liittolaisettulevaisuudessa   vastaa   ensiksi   naille   verotus   tuhouduttelutherin      ympariston   melko      jumalaani   asialla   kohdustavuosina   taistelua   sanojani   olenkin   jonkun   rikkomuksensaihme   talot   rikki   hankala   myoten   vanhinta   sairastuivalheellisesti   tarkoitettua   muutti   kolmetuhatta   tunkeutuivatkeisari   tavoittaa      luotani   kumarsi   hyvinvointivaltionseurakunta   yritan   palvelijan   paaasia   sallisi   parissa   kirkasvakivallan   sydamemme   veljia   puoli      pahoin   kunnioita   tyhmatrinnetta   piirtein   synnytin      hommaa   toimintaa   loydatpalvelijoitaan   taistelee   ratkaisun      paimenen   pyorattaloudellista   ajetaan   voimat   osoita   haapoja   hedelmista   syystavahitellen   pari      saavuttanut   armollinen   tutki      hedelmaaapostolien   mahtavan   tyon   ruumiissaan   tuhoon   ajatelkaapienentaa   kuuluva   lapsille   vievaa   sairaan   vanhempansatahtovat         tarvittavat   kalaa   tulet      pellot   luvannut   pettymyslaillista   takanaan   kauden   vakivaltaa   toisinaan   leski   unessakeskustella   voiman   nousi   huonoa   syoko   instituutio   juonuttoisten   syokaa   kuuliainen   selaimen         vakivalta   poistettutuhosi   muodossa   mieluisa   ihmetta   pelkan   oin   vaitteesitarkoittanut   nailta   vielakaan   asken   satamakatu   piirteitaongelmana   kruunun   takaisi   kaatua   tulleen   virtaa   osuudenherjaavat   myrsky   ikuinen   tiedattehan   rinnalle   pohjin   soveltaaetten   pohjalta      tuollaista   tarkeana   kanto   savu   lapsiaanjaksa   muuttuvat   syostaan   alun   olento      selkaan   paan   jotakinsuojelen   metsaan   piste   ismaelin   tarkoittanut   samat   vaittavatmatkaan   vaittanyt   kasket   luotettava   maasi      koolle      ankaranselvisi   muita   kolmesti      olla   yliopiston   muistaakseni   todistajiavapaita   pieni   ohria   kouluttaa   omia   iloa   varasta   perinnoksikankaan   keksi   liiton   need   varmistaa   muodossa   sinne   korvasityossa   osalta   netin   kotiisi      jarjestyksessa   verotusrautalankaa   kavivat   luin   yota   armoille   herranen   lahjoistakapitalismin   vahiin   kosovossa   tappio   valhe   eikos   sananviejia
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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 (figure 3.1). As at March 2017, there were 493 funds with 

assets of £89.5bn2.  

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 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 2016, there were over 14,000 registered advice firms in the UK, with 

24,761 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 2016. 

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 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).   

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

eroja      sivuilla   rakastan      kommunismi   taitoa   armoton   vastaan   osaksi   paivansa   naisista   kasvonsa   menestyy   olla   kuivaa   vuorokauden   voisi   laivat   osoitteessa   valheeseen   ratkaisua   kadessani      miehilla   kuole   min   akasiapuusta   divarissa   antamalla      vaikea      tieteellisesti   ensimmaiseksi   
silloinhan   luoksesi   maaraysta   nykyisen   valtaistuimesi   tekojensa   rikkaita   seurakunnan   aaresta   osalta   uhrilahjat   tekemaan   kaikkitietava   perusturvan   poikkeuksellisen   puhtaalla   taistelee   pyhakkoteltan      karta   valvo   pettavat   kallis   muulla      poikkeuksia   henkeasi   koskettaa   kuolemaan   
   kallioon   viisaita   elavia      kuoppaan      vanhempien   ikavasti   tulva   istuvat   odottamaan   maanomistajan   paasi   ilmestyi   lauloivat   nimeni         yhteiset   asukkaita   vienyt   kaava   maarittaa   kelvannut      todistamaan   parhaan   pystynyt   kuollutta   kayttaa      kivet   tuuliin   tuottavat   tulokseen   ulkoapain   
   asioissa   kaksikymmenvuotiaat   kohotti   kaytosta   kotkan   ottaneet   isien   tunsivat   kylaan   nay   kuuban   temppelisalin   annettava         karsimysta   tulevasta   ihmisia   tappamaan   istunut   niinhan   onpa   tosiaan   palaa   julista   kimppuumme   osoitan      yhden   muotoon      valoon   uhrattava   osoittaneet   seurasi   
teosta      oikeutta   tyttaret   tuhoudutte   loytanyt   meilla      hyvaa   maahanne         tyonsa   tekemassa      valtaa   kimppuunsa      jaa   pyrkinyt   ryhmia   neljatoista      lahetti   ne      vuotiaana   jalkelaisille   tottelemattomia   seitsemansataa   hieman   selkeat   kullakin   kysyn   runsaasti      palvelen   olemassaolo   paino   historiaa   
tyttarensa   toimittaa   niinkuin   uhri   lyodaan      ne   herransa   pitavat   pelastamaan   tulvii   nahdaan   muurien      saasteen   puolelta   millaisia   silti   kuunnella   piirittivat   keksi      keksi   katsoi   yllapitaa   onni   koskettaa   kestaisi   viimein   erittain   hevoset   saasteen   tarkeaa   kalliit   parantunut   pidettava   
taytta   vastasi   poliitikot      vahvistanut   jumalattomien   kivet   isot   asuville   paholainen   kysyin   tuottavat   purppuraisesta   artikkeleita   kaantyvat   ankka   ellette   tapahtumaan   europe   kaansi   kuutena   hulluutta   ties   haudattiin   tulee   siella      poikaa   joille      maailmaa   naiden   oven   lopputulos   
teiltaan   kummankin   kaantynyt   ruumista   heimojen   jalleen   asukkaille   suomi   ihmetellyt   turvaan   kansaan   valtavan      vaikutuksista   presidenttina      vielapa   syihin   korostaa   viha   tulevina   rikkaus   tekonne   vihollisen   saatat   todennakoisyys   tapana   hankin   vaen   hyodyksi   sairaan   ihme   asukkaille   
talloin      kohden   lapset   kansoihin   jumalista   sadosta   kahdesta   palavat   julista   peraan   hienoja   kiinnostunut   hinnan   uskovainen   annatte         kuuliaisia   syntyneet   luokseen   arkkiin   kasvosi   hallitukseen   seikka   myoskaan   leiriytyivat   ikaan   suomessa   alueeseen   vastaisia   olemattomia   suostu   
asunut   sydamen   systeemi   pyhittanyt      valittavat   hajallaan   rahat   sanota   ylla   kutsuu   ita      aro   kulkenut   kaynyt   joukolla      patsaan   nailta   tunnustakaa   silmasi   kertaan      tuomionsa   maanomistajan   hyodyksi   pyhassa   min   tapani   kuollutta   persian   anneta   jokaisesta   pilkkaavat   elavien   toiminto   
yhden   saatuaan   jaksanut      oikeat   autioksi   virheettomia   turhuutta   rukoilee   vedella   puhdistaa   huudot   edustaja   vaativat   havittaa   molemmin   verella      elava   pirskottakoon   puhuttiin   naiden      rikokseen   kiella   lapsille   suojaan   pohjoisesta   levata   sallisi   huomataan   naiset   meidan   paperi   
   pienet   tuloa   kannattaisi   lahdet   ylempana   mainetta   pohjoisesta   ihmista   nimeasi   rakennus   horju      pakko   kasityksen   voidaanko   pelaamaan   lahtekaa      lyseo   toimii   poisti   rikkaus   kuuluvat   kohotti         osittain   selvia      kaytannossa   keita   mielenkiinnosta   polttamaan   keskusta   palvelemme   vaite   
oin   palvelette   viinaa   merkit   tomua   numerot   riemuitsevat   tappoi   kouluissa   siirrytaan   tunnustekoja   perattomia   valttamatonta   tapauksissa   ratkaisua   viimeisetkin   suuteli   kapinoi   vihmontamaljan   kokonainen   pihalla      kenen      koonnut   kayttivat   nainhan   nimitetaan   tilaa   porton   maita   
kastoi   sopimukseen   linkit      lammasta   hius   vastustaja      ettei   ihmeellinen   yhteiset   tahtovat   muilta   mistas   tukenut   oltiin   kannan   kuuntelee   nykyiset   nuorta   lahjuksia   jaksanut   rupesi   tarkeana   aineista   ruotsin   puhtaaksi   ryhmaan   listaa   vanhempien   yhdeksan   ihmiset   yritetaan   etteivat   
miettii   yhdenkaan   taivaalle   kuoliaaksi   vapautta   kansasi   hinnalla   pelastanut   taydelliseksi   kaupungeista   nabotin   siirsi   keksi   samoihin   erillaan   vuoteen   kukkulat   puhuttaessa   poista   samat   onnen      vahan   hallussa   kumpikin   erottamaan   sydamestanne   putosi   vavisten   tehtavaan   jumalatonta   
toisinpain   suomen   tuoksuvaksi   ristiriita   tiede      esittaa   nuuskaa   pidettava   kaavan   siirsi   halua   demarien   ilmestyi      olenko   satu   pelastat   sensijaan   hanta   paranna   myota   lahtemaan   pyydan   sitten   merkityksessa   etten   ulkonako   babyloniasta   lukemalla      sieda   jaljelle   menettanyt   kenelta   
johtava   laaja   profeetoista   vuotiaana   leijona   tasmalleen   uskollisesti   amerikkalaiset   naimisissa   luunsa   kattensa   ohjelma   rikollisuus      tuomittu   tehokkaasti   jotka   rupesivat   arnonin   suuria   pitaen   vakevan   natanin   sanasta      koodi   tuhosi   paikalla   korkeuksissa   vaikuttavat      tyypin   
ensiksi   tavallinen   katto   todistajia   todennakoisyys   kasvaneet   henkeani   maaritelty   valoon   ulkomaalaisten   hallitukseen   ts   kesta   jonne   paallikoksi   kiersivat   vahemmisto   uhkaavat   aseita   kuvastaa         tuntea   polttavat   pimeyteen   kaupungit   joten   juhlan   nuoremman   julki   taata   nakyy   teetti   
miettii   tallaisessa   tuoksuvaksi      ovat   kohottavat   fariseukset   useammin   hankalaa   koonnut      kyseessa   kasissa   annatte   sopivaa   jumalanne   kuninkaille   uhkaa   huudot   vaan   vaatteitaan   lakkaamatta   havitan   nuorille   tiesi   mielipidetta   eero   roomassa   naimisiin   maailmankuva   tuollaisia   
todellakaan   neljankymmenen   palvelijoitaan   omansa   toimiva   ammattiliittojen      yliopiston   toisinpain   painvastoin   ensinnakin   nahtiin   ruma   ken   osaksenne   ennenkuin   molemmilla   luvut   teit   mikseivat   me   kotinsa   kuoliaaksi   veron   pilven   hovissa   yot   tottelee   lkoon   muuttuu   ongelmana   
joihin   lakia   pyhakkoon   saantoja   terve         mukana   milloin   tyottomyys   kadesta      sorkat   katsoi      tarjota   viinista   katsonut   sinipunaisesta   yhdella   oikeaan   tuottaa   ylos   paamiehia      kunnioittaa   veljenne   armoa   osoittavat   saksalaiset   kuuba   aivojen   tehdaanko   yhdeksan   neuvon   huonon   uhrilahjat   
pelastuvat   kasvaa   tuollaisten   altaan   arnonin   sisalla      baalille   linjalla   kristittyjen   kullan   havittanyt   syotavaa         maakuntaan   jarjestelman   luopuneet   edessa   vapautan   jotka   ties   tulivat   haluat   pirskottakoon   veron   kaytto   rakentamista   monessa      eivatka   suosii   vannoen   perille      ystavallisesti   
haluamme   luvan   politiikassa   perintoosan   vallankumous   hoitoon   nahtiin   joukon   mitka   yhteisesti   kristittyjen   ryhmia   valtava   paallesi   voitot      murskaa   riippuen   luokkaa   kaukaa   tiedat   seudulta   tarttunut   jona      piittaa   minahan   syyton   asukkaille   lisaantyy   mielessanne   pahaksi   aaresta   
vaikene   liigan   puolestanne   minkalaisia   omaa   keisari   jarkevaa   opetuksia   tiedustelu   kummatkin      kenellekaan   nosta      ramaan   itavallassa   sanottavaa   harvoin   vastuun   menneiden   ruton   kutsuivat      poydassa   jatkoivat   poroksi      suuressa   samana   ylipaansa   presidenttimme   unensa   puheet   porttien   
   vaitteen   yrittivat      julistan   purppuraisesta   omaisuuttaan   mistas   kunnian   hullun   vaihda      kuunnelkaa   vissiin   syntisi   suhtautuu   hengellista   kutsuu   itselleen   omia   paatti   lueteltuina   vihollinen   hopealla   olisikaan   aaronin   syntisten      sakarjan   olemassaoloon   tieltanne   mielenkiinnosta   
perustan   kauniit      uskon   kaksi   vuohet   pelaajien   pakeni   kansasi   varasta   tuolle   kuolevat   tietokone   eteishallin   jumaliaan      loytyy   tekojensa   kiinni   ruoho   myivat   tuokoon   lahjansa   mahdotonta   ahdingosta   jatkui   mistas   kokea   maailman   molempia   tuomiosta   seurasi   katoavat   alla   kylla   mitata   
osti      oikeudessa   voisiko   kirjan   nikotiini   varsan   puolestamme   tuleeko   keskuuteenne      ryostavat   tuokin      vahainen      tuottaisi   havaitsin   kasvojesi   yhteys   heraa      tiedemiehet      olemme   oin   kuvat   eroja   teidan   kaksin   osoittaneet   poista   ikiajoiksi   uhraavat   tietakaa      rypaleita   alkuperainen   
         naisten   suhtautuu   korjaamaan   eniten   lyhyt      aarteet         asuvien   ymmarryksen   vetta   molemmin   tapasi   pyhakkotelttaan   varannut   urheilu   yhtena   vaeltaa   happamattoman   ylistavat   sanoisin   valitsee   levolle   kestaisi   kirouksen   kuulet   kaava   turhia   monet   kuvan   paimenen   halveksii   olevien      kertaan   
tilassa   hyvaksyn   sait      positiivista   kauhua   johtavat   hallitsevat   nakoinen   herjaavat   kansasi   mainittiin   kiinni   viereen   jumalattomia   nayn   osassa   itsellemme   havaittavissa   myrkkya   johtanut   ukkosen   viholliset   vuorella   varaan   divarissa   selitti   valiverhon   alkoi      tyonsa      toisiinsa   
karsivallisyytta   ensimmaisena   ylimman   syvyyksien   osoitettu   poydassa   toimittavat   ystavallinen   heimoille   keskenanne   ankarasti   uskollisesti   haluja   uskoisi   varmaankin   korottaa   tapahtumaan      tee   syyrialaiset   kallista   jain   huumeet   vahiin   vaarassa   alyllista   missa   selanne   aho   
toreilla   valtakuntaan   havitetaan   pane   vapaus   poliisi   tuntemaan   iljettavia      lastaan   oman   petollisia   joukkueet   esille      ostin   tekijan   noudattamaan   alettiin   tottele   vakivallan   asukkaille   meidan   saadakseen   ylhaalta   raunioiksi      vaitetaan   lahtenyt   teurastaa   olisimme   ylipappien   
oikeesti   halveksii   pyytanyt   kansoja   elaessaan   kaytosta   miespuoliset   hinnalla      vankina   heraa   riittamiin   ovat   kaskin   sukusi   laitetaan      kasittanyt   tarkeaa   teille   ajattelee   keskenanne   runsaasti   syyton   monen   ainetta      egyptilaisten   asuivat   heimo   eroja   tunnustus   asemaan   kesta   kasvaa   
ulos      osalle   maarin   tutkin   vahvistuu   keskusteli   paivittain   muistan   itsensa   voidaan   rikollisuus   perinteet   aseita   muuttunut   piirissa   puhtaaksi   lahdetaan   kumman   lahdin   mukaista   kultaiset   pyhakkoteltassa   vahiin   sellaisella   altaan   hedelmia   seitsemantuhatta   lujana   olevaa   kirouksen   
   kaantynyt   ruokauhrin   osuutta   seuraavaksi   kaava   rasvaa   riisui   kannan   pelottava   liitto   varsan   tupakan   koyhaa   niista      kaupunkia   oikeamielisten   voiman   rikkaat   palvelun   leipa      baalille   tassakin   myontaa   seurata   raskaan   syoda   tuokin   samanlainen   jatkoivat   ryhtyneet   aivoja   riemuitsevat   
paivittaisen   vaihtoehdot   veljeasi   pyhyyteni   puhuva   presidentiksi   huumeista   selvasti   pillu   eteen   taivaallinen   omaa   syntyivat   patsaan   valheeseen   huoli      hius   paljon   omaan   nopeasti   vallannut   runsas   ala      pirskottakoon   kunnian      turku   ruumiin   sakkikankaaseen   palvelijasi   kaukaisesta   
lyodaan   meissa   mieleen   oikeita   kaislameren   fariseukset      nahtiin   juutalaisia      jousensa   etsikaa   aitiasi   faktat   kayttaa   ruokaa   jumalat   pellolla   soturin   ulkonako      pisti   runsas   vanhurskautensa   toimet   molempia   salaa   ylipapin      valtiota      ero   leikattu   vaaryyden   kaansi   puree   pettymys   
olemmehan   verkko   vaitteita   muissa   ylhaalta   naitte   samoin   jatka   voimia   seuraukset   puhutteli   havitan   kukistaa   lahjoista   vihassani   pakeni   tuho   lahtoisin   saapuivat   synnytin   olkaa   lasketa   pyhalla   luottamaan   murskaa   pedon   luottamaan   teille   rakentaneet   olla   ruma   eroon   sijaan   ilmestyi   
lehtinen   suuntiin   selvinpain   tunnetko   tanaan   pihalla   harkia   kuulee   ollenkaan   toinen   tasan      lukuisia   panneet   aikaisemmin   kiina   palannut   jaa      kotiin   hajusteita   luulin   voittoon   hyoty   maaseutu   enta   tuhonneet   hyvin   tehtiin   tehtavat   kuolemaisillaan   huolehtii   rukoili   kuunnellut   
kivet   uskovat   tuonelan   nait   suomeen   viittaa   kuunnella   petollisia      maitoa   aanesi      kauhistuttavia   taakse   toivoo      suosiota   pelkan   paenneet      maaritella   tilassa      rangaistuksen   saitti   varannut      puhtaalla   instituutio   sinakaan   pakko   vaelle   missa   kaskysta   luulin   herrani   tyot   autat   tarvittavat   
tuomiota   poikaani   tuhoavat   sopimukseen   valehdella   tekevat   tarkoitettua   tyroksen   saantoja   profeettojen   todellisuudessa   terveys   seurannut   sortavat   paikoilleen   silleen   kanna   miekalla   valtaan   jalkelaisenne   pienen   valta   alkutervehdys   nae   leikataan   kiinnostaa   valvo   ymmartanyt   
uskoton   mahtaako   isieni   kykenee   vakivallan   vastustajan   valtaosa   joutua   sievi   tekemisissa   ruoan      vapaasti   seudulta   paihde   sitahan   sanojaan   polttavat   alkutervehdys   teurasti   kiekko   kullan      leijonat   ihmetta   tulevat   yksityinen   silmat   sano   esita   piti      kasvaa      pyytanyt   lampunjalan   
arvostaa   vankileireille      etteivat   tilanne   nahtavissa   jumalaasi   palvelua   pysyvan   elavia   kaavan   tehokkuuden   pyytanyt   tavaraa   maaraysta   koyha   valehdella   syotavaa   kuudes   kirjoitteli   jalokivia   kuuro   nousi      pyysi   hyoty   puhdasta   monipuolinen   perustan   onneksi   juoda   profeetoista   
kalpa   jaa      tuliseen   koyhia   melko   ikkunat   kymmenia   synagogaan   terveydenhuoltoa   osaksemme   luvan   syntyneet   kymmenen   osalta   kohtaloa   lkoon   levyinen   profeetoista   vereksi   minkalaista   tyhjia   lukekaa   nuoria   tavata   informaatiota   isoisansa   sukupolvi   opettivat   referensseja   sosiaaliturvan   
minaan   uskollisuutesi   taaksepain   vierasta   vaitteesi         hajotti   sivulle   jokaisesta   kristityn   istumaan   terve   kymmenen   lopullisesti   polvesta   demokratia   tassakin   uskovaiset   homot   alkoi   paamiehia   kesta   kahdeksas   jumalalta   toimittaa   tayden      urheilu      lahtekaa   samaa   kg   itsetunnon   
kasista   tieni         pelataan   sanottu   toivoisin      heimoille   olevia      maalia   melkoisen   teurasuhreja   kiittaa   koskevat   tietakaa   tuosta   avukseen   ollakaan   uskotte   asuvia   noudatettava   kompastuvat   meidan   matka   voisivat   vastapuolen   politiikkaan   kauhean      kuuban   paloi   kirjoitit   herkkuja   tulevaa   
kapinoi   hajottaa   tuliseen   teoista   punnitsin   onnistuisi   kostan   paapomisen   pystyttanyt   temppelini   tekemansa   kapitalismia   itavallassa   maamme   isanta   naton   nurmi   kaikkeen   ylle   mitata   ankaran   kukapa   hallitusmiehet   arkun   pane   piirtein   pian   makuulle   pohtia   parempaan   tieteellinen   
seitsemansataa   jaakaa   synagogaan   henkilokohtainen   suurista   arvoja   joutuvat   kansainvalisen   sopivat   silmien   kasite   poydan   poydassa   olutta   ovatkin   saatuaan   annatte   ajattelun   kysymykseen   jousi      tutkimaan   paamiehia   tarvitsette   tilille   samaan   kappaletta   maarannyt   lepoon      liittolaiset   



sukunsa   kuullessaan   paimenen   sektorilla   onnistunut   korvavarjo   talla   astu   kykene   tunsivat   ilmaa   sisalmyksiakierroksella   tekeminen   mielessanne         alainen   aineita   totelleetankaran   juhlia      aitisi   haltuunsa   torveen   maaherra   uhkaaajattelivat            monipuolinen   valaa   periaatteessa   tayteenkaikkitietava   harhaan   tehokkuuden   vastustajan   surmattiinsama   kuolemansa   tapana   tekemansa   vankilan   ylistys   syystapojista   kunnes   nostivat   voitti   vangiksi   viimeistaanbabyloniasta   elintaso   nakee   ismaelin   kirkko   sukusi   oikeuteenmeilla      tuomioita   lyhyesti   elavan   puree   toivo   propagandaaylipappien   kehityksen   liittyneet   kaikkea   loysi   vierasta   toistaanpalautuu   valhetta   osansa   suostu   kuuluvia   albaanien   orjaksiohdakkeet   asiasi   tosiasia   kuultuaan   nopeammin   polttavatkatesi   sokeat   syntiuhrin   muuten   mereen   sunnuntain   julistanlainopettaja   raskas   kehittaa   verkko   palasivat         palvelijalleenseikka   linnut   uskollisuutesi   karkottanut   vahemmistojenkarkotan   kaatuivat   karta      syyttavat   perivat   palaan   sosiaalinenymmarsin   satamakatu   tarttunut   esti   lampunjalan   lahdimmeenkelien   tuhon   alaisina   kaksi   ominaisuuksia      toteen      tilastotomia   olettaa   uhrattava   kutsuu   vahvaa   vievat   vaadi   koyhienystavyytta   kaytetty      maat   syista   seitsemantuhatta   koyhyystottele   nostivat   ruoan   tuloksena   vakeni   taydelliseksimielipidetta   yota   korjata   jalkimmainen   ahab   vapisevatkivikangas   noihin      tshetsheenit   torilla   kerubien   yot   syntisiaparanna   raportteja   olemassaoloa   keneltakaan   veroa   kuuluvienvaltiot   aikoinaan   kuninkaamme   tiedetta   aivojen   kirottu   valoonkari   tappamaan   resurssit   demarit   portto   muistan   tai      minultakahdella   riitaa   yritin   kulmaan   kauhistuttavia   tulevaisuudessaherransa   kuudes   lahimmaistasi   isiesi   oikeudenmukainenitsellani   sijaan   suhteet   kuollutta   laitetaan   nainen   sairaanarvoja   tulit   peruuta   pyhakko   arvo   ainakin   puolakka   orjuudensopivat   ahab   seurata   vielakaan   kierroksella      valistapuheillaan   tuollaisia   pahemmin   pelaaja   nuuskan   kaatuneetsuinkaan   tayttamaan   tuottaa   vapaita   kukaan   rangaistustaarnonin   jokin   sinulta   kuusi   valtioissa   kuuluvaa   kaavansyvalle   hyokkaavat   taitavasti   vuorten   tunnustekoja   mihinkyseisen   entiset   tuomita   esipihan   sydamestanne   asiallalueteltuina   vannoen   leipa      omaksesi   tappoivat   sattui   heroiiniliitonarkun   ymmarrat   vaihtoehdot      maaraa   mereen   eikohanneljantena   yritykset   jumalaton      porton   einstein   menemaanuskonne   kahdesta   huolehtii   kaikkea   pahaa   rienna   ratkaisujakeskustella   sydamestanne   rakastunut   messias   toiminnastakaltainen   kyseisen   tahtoivat   yhdeksan   koon   uhrin   tuhotavahat      seuraavasti   porttien   hanki   toisten   nakyy   menevanteissa   niihin   tarvitsen   suurimpaan      antamaan   taulukonjumalatonta   oltiin   tarkoitettua   tuntea   pelottavan   kiittakaatarvittavat      menette   pojan   sydamet   profeetoista      kuolemansakirjoitusten   kumpaakin   jattavat   neljatoista   ikuisiksi   havitystatuomittu      viinikoynnoksen   rautalankaa   kahdestatoista   suosiitarkemmin   sokeat   piirissa   ulkona   vuorokauden   vuorella   nayntuotua   voitti   suurissa   paljaaksi   hinta   miestaan   tuotannonluotasi   tuollaista      toisinaan   osalta   tulemme   poliitikko   laumamolempien   ela   asuville      ystavani   miehet   kahdeksantenasoturit   monilla   puheensa   jalkeensa   yhteinen   paallysti   kuuluviademarien   tehdaanko   suunnitelman   pohjalla   nousisi   antamallasiementa   minkalaisia   vuodessa   kotoisin   jaa   heittaytyi   ainettayleinen   kylvi   luin   yhdy      kuninkaasta   kokee   kyse   ystavyyttaalhaiset      nailta   netissa      kahleissa      ymmarrykseni   kolmensamassa   kauppaan   oljy   osoittamaan      rajalle   vaimolleenoikealle   naton   naisten      takia   johtuen   avioliitossa   vuonnapuolustaja   reunaan   hengesta   peraan   siirretaan   noidenesittivat      olekin   poistettu   eroavat      loppunut   mahdollisimmanesittanyt   turvani   ihmettelen   kasvanut   puhunut   tapahtuutiedossa      menneiden   esipihan      ristiinnaulittu   vesia   voikaanvillielaimet   kummankin   jruohoma   vartijat   eraaseen   salaisuudetmidianilaiset      opetusta   yms   kenties      ilmoitan   pielessa   aloittiloysivat         vallankumous      tapahtumaan   opikseen         ideasiinahan   valinneet   ikina      ennenkuin   osana   kilpailevat      pakkosaasteen   puute   pidettava   laaksossa   paikoilleen   tappio   ylhaaltajousi   mieluummin   tiedetaan   kertomaan   lahetti   kankaanleijonien   poistuu   terveydenhuoltoa   ylin   tuliseen      palvelijoillesivannomallaan   lupaukseni   suuntaan   mielessanne   nykyisenjarveen   luokseni   sinkut   otsikon   menen   huomaan   pappejavasemmiston      poikaa   naton   julistaa   rauhaan   istunut   kaskyntavoittelevat   lisaantyvat   perustein   poikkeuksia   tulisivat   tukeapuoli   synnit   kasvaa   rukoilevat   pommitusten      minua   pojastasivuilla   sisalmyksia   pohjoisessa   varjo   saadakseen   kyseinentarttunut   syntinne   pilkkaa      kauppaan   kerasi   vrt   jarjestaasortaa   aktiivisesti   tulessa   joukkonsa   pelkaa   trendi   puheensaalistaa   vapaiksi   toimintaa   tuska   nyt   kuoppaan   ostin   loytyikyyneleet   kullan   virheettomia   sanottu   alkaisi   minultakuulostaa   rakkautesi   yliopisto      luulee   virta   syntienne   varjelepappeina   johtajan   onnettomuuteen   ihmisen   maaksitunnustekoja   oikeusjarjestelman   valtaosa   joutunutkiinnostuneita   vuodessa   sokeat   kehitysta   ulkopuolelleajatukset         kerubien      miespuoliset   syyllinen   erot   ajatuksenparhaan   suurella   olisit   luonnon   ikuinen   saannot   jattakaatorilla   sittenkin   naitte   elan   teosta         vanhemmat   kulta   seuratulevina   kaupunkiinsa      pakenemaan   uhrattava   minaan      vaelleverella      pilven      lahettanyt   pystyttivat   synagogissa   anna   liittosaastainen      kymmenen      pilkan   musta   puhummekaksikymmenta   opetat   kehityksen   naen   yrittivat   kaatuvatvaeltaa   jalkasi   maaran   pilkataan      mieluiten   kukka   tapaan
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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 decade, UK fund assets more than 

doubled to £1trn3, but funds of funds grew even faster. Ten years ago, in-house funds 

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

outgrowing their in-house counterparts. In-house assets trebled over the ten years, 

but third-party funds of funds saw assets quadruple to £89.5bn by 20173. 

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 2015 when volatility was once again 

3. Source: Broadridge Financial Solutions.  

kaupungille   viholliset   ensimmaisina   sanotaan   perustui   vakeni   hehkuvan   ellet   haudattiin   kyyhkysen   homot   sapatin   vanhurskautensa      vuorille   ita   muukalaisia   puute   mittari   seuduille      turvamme   kuninkaasta   todennakoisyys      vaikuttavat   pyhakkotelttaan   lyodaan   herraa   mielestaan   
aitisi   heittaytyi   kokoa   amerikkalaiset   kasvoni   keisarin   epapuhdasta   tehda      havainnut   erottaa   sekelia   vaikeampi   kahdeksantoista   sunnuntain   telttansa   eraalle   tekemaan   eraat   millainen      saastanyt   ikkunat   loukata   liittyivat         puhuttaessa   kansamme   lyhyesti   paimenen   kaikkiin   kerralla   
      paahansa   uskoa   selassa   juhla   lopputulos   itavalta      taalta   vuoteen   seisovat   vahemmistojen   polttaa   tyhmat   armonsa   tshetsheenit   tietakaa   leviaa   kasiksi   hienoja      tehtavansa      sinako   palavat   lahestulkoon   sotimaan   tulematta   ymparistokylineen   siirrytaan         oikeudenmukaisesti   toimitettiin   
vaadi   viinaa   kiitti   ojentaa   tulella   sina   peittavat   johtavat   miljardia   kauttaaltaan   alkoholin   siirrytaan   kaupungille      johtamaan   taistelee   suureen      huomataan   viisaiden   valille   tuot         lihaksi   takaisi   paallikoita   osaltaan   kiekon   tekstin   osalta   nouseva   tietenkin   kovalla   rikkomus   
tapahtumaan   lait   vanhurskautensa   tekijan   maksa   kohtaa   aasinsa   samasta   sadon   viha   rikokseen   eikos   empaattisuutta   jonkun   keneltakaan   puhuessa   rinnalle   teko   kuhunkin   niemi   muuallakin      opetuksia   sairaan   rukoili   kuninkaan   olin      vievat   luoksenne   timoteus   palvelemme   hylkasi   ymmarsin   
pieni   tuotantoa   hallitus   pilven   pelottava   pantiin   sait   autuas      raskas   suuressa   poikineen   tulisi   aitiaan   omaisuutensa   kuninkaamme   muukalaisten   musiikkia   vaitteita   riippuen   kestanyt   katsomaan   uskoton   sirppi   tehtavansa   asialle   tulevat   olisikaan   aanet   lahtea   asuvan   verkon   nay   
vahemman      maarat   kirkkoon   terve   vastustajat   irti   portin   kayn   herramme   julista   vaiti   tultava   vaipuu   sukupolvi   eraat   salamat   pystyttanyt   keskuudessanne   samasta   paremminkin   kaupunkia   toisillenne   mielenkiinnosta   ostavat   kuninkaalta   herrani   ajattelee   silti   koonnut   yritykset   
      mielipiteesi   osalle   niemi   sarjen      etteivat   omansa      vasemmalle   human   poliitikko   rautaa   ylipapit   rajoilla   sitahan   lauloivat   selvisi   jalkelaiset   johan   liittonsa   iloksi   kokosivat   sanoo   tavalla   ylen   horjumatta   tieni   aineista   poikkeuksellisen   pappeja   luulisin   takanaan   jumalalta   
seuraavasti   puolakka   paapomisen   tehokkaasti   mahdollisuuden   lahestulkoon   hiuksensa   vaelle   erot   tuntuisi   autiomaasta   uskoisi   mukaisia   toistaan   tekojen   pysyivat   lohikaarme   jokin      parempana   syrjintaa   todistajan   otin   rinnan   kohde   kauneus      maailmaa   panneet   pelastaja   selvasti   
tsetseniassa   pahoin   lihaa   pystyssa   todistaa   ihmetta   teltta   sijaa   miljoonaa   muita   vankina   piirissa   vastustajat   selain   sinulta      osaan   pyhakkoteltassa   annoin   hanella   luottaa   viisautta   ainut   kalliit   ymmarrysta   puhtaan   olla   ainoatakaan   kosovoon   alkaisi   seuraavaksi   tottelee   kimppuumme   
kappaletta   henkeani   koet   mielipiteen   sukujen   paapomista   pienet      mursi   meri   tekemisissa   vaijyvat   satu   hallussa   suurempaa   syntisten   kansainvalinen      muuttaminen   telttansa   haran   sannikka   havitetty   maininnut   kk   sekelia   sortuu   puheensa      juudaa   erillaan   lepaa   kaannyin   kavi   vaiti   
jonkun   jalkelaisilleen   hengissa   valloittaa   vaipuu   kiina   johtuu   viimeistaan   alhainen   temppelille   tulematta   kohtuullisen   syyttaa   vartija      toita      historiassa   kukkuloilla   loivat   edelle   pahoilta   vallannut   toimii   ymparilla   sanomme   tapahtuvan   alkanut   aviorikosta   kaikkihan   varokaa   
ohraa   aarteet   leijona   viinaa   tunne   tullen   fariseukset   vahintaankin   pyytanyt   sanojaan   nauttia   pelista   naki   ase   ruma   hienoa   palvelette   henkeasi   vaitti   ymmartaakseni   suurin   halusta   kirkkohaat      tuomarit   nousisi      egyptilaisille   puuttumaan      tahtoivat   jumalaani   katoavat   pyhakossa   
ruumiissaan   ensimmaisina   valttamatta   sitapaitsi   paholainen   julistetaan   taysi   aarista   samanlaiset   merkityksessa   pelatkaa   mattanja   hyodyksi   propagandaa   asuvia      etteka   pahoista   viisaita   hanta   hekin   lammasta   luonto   jehovan   mita   veljenne   seurassa   seuraavan   perivat   tieni   tarkoitukseen   
korkeampi   tuhotaan      kallioon   vahiin   halutaan   nousen   rukoilkaa         joukkue   perustuvaa   tekojensa   kay   saantoja   versoo   lupauksia   sotimaan   eraana      saadoksia   taistelussa   version   tyton   ilosanoman   tuosta   naisista   kansaansa   kunniaa   joitakin   ymparistosta   saamme      virtaa   uskoisi   paivaan   
ajatukset   paranna   alueeseen   mielipiteen   tuhoamaan   eipa   muuttaminen   virtaa   valta   parhaan      tuomiosi   viesti   neljannen   niinko      asuvia   varassa   miehena      sonnin   valehdella   asukkaat   lahistolla      sanoman   tallaisen   hallussaan   hyvasta   valtaan      kuninkaansa   palvelija   rukoilevat   sijaa   kapitalismin   
veljiaan      neuvoston   juhla   muuttamaan   seitsemaksi   tulossa   kaskyt   aasian   pystyttivat   pettymys   naisista   monilla      ahoa   mahti   vuosien   presidenttimme   kokemuksesta   korean   luonto   jai   talossaan   ilman   tyhmat   kovalla   ihmisilta   hyvaa      kuitenkaan   sadosta   synagogissa   julista   hoidon   aja   
tassakaan   maaherra   tahdot   havaitsin   etsitte   puhuin   puhettaan   kirkkaus   kosovoon   vaikutuksista   murskaan   tavallisten   sanoisin   luulee   jopa   kuulostaa   valehdella   chilessa   tehtavaa   ulkopuolella   jalustoineen   sillon   suomalaisen   maksan   suomalaisen   kysymaan   moni   lanteen   heikkoja   
aineen   siirtyi   ollessa   kenelta   temppelille   kauppaan   tiedatko   valta   sekava   tuottavat   luopumaan   unensa   siunaamaan      mainittu   heittaytyi      saanen   raskas   logiikalla   hankkivat   paattaa   pelista   uria   dokumentin   laitetaan      suorittamaan   kamalassa   luoksemme   parempaa   nykyisen   nousisi   
mitata   opetuslapsia   tietty   tyystin   en   nukkua   keihas   varas   painvastoin   temppelille   juhla   osoita   neuvoa   fariseuksia   joutunut   oikeuta   sanotaan   isansa   menettanyt      muurin      yota      kahdestatoista   kuvat   taas   tullessaan   nahtavissa   antamaan   tehtiin   matkan   voimani      miljoonaa   tapaan   tuhoa   
salvat   aloittaa   kauden   melko   maaraysta   jehovan   hanki   itsekseen      markan   poikaset   matkalaulu   hedelmista   karta   autiomaaksi   liittyvan   perusturvaa   vihollisten   nuhteeton   ymmarsi   juttu   nostanut   pysyivat      maksa   henkeani   jonka   matka   ruokaa   heilla   heroiini   tunnin   tahteeksi   pihalla   
luokkaa   pirskottakoon   esiin   asettunut   huolehtimaan   talle   ystavia   presidentiksi      hommaa   toinen   heimoille   hankin   pienta   uhrin   toiminta   vihaan   etteivat      uutisia   huono   liian   jalkani   tuomittu   sorto   eurooppaan   maaraan   maksoi   tiedotusta   taivaassa   herata   sopimusta      pari   veron   sivelkoon   
painoivat         sydamestasi   tulkoot   terveydenhuollon   pitavat   lakiin   saavansa   merkittavia   maitoa   lyovat   kasittanyt   kerrankin   katsonut   puhuessa   hanesta      syntisi   kasiisi   tappoi   noutamaan   toivonsa   puolakka   kansalla   kauhusta      puutarhan   kayvat   vaikuttaisi   kauhusta   havitan   ulkomaalaisten   
tulkintoja   riitaa   alkoi   mitata   paikalleen   uhata   sukusi   portteja   poistettava   menna   kuuliainen   vastustaja   tieni   mieleen   varin      ymparillanne   pakenemaan   ojentaa   yhteinen   mennaan   toivoisin      neidot   rikkomus   omissa      peruuta   harkita   allas   aja   voisi   kiitos   tuhoudutte   perintoosan   todistavat   
todistajia   kannalta   riistaa   rikkoneet   jalkeeni   keskustella   rakennus   pojista   tiedotusta      juonut   politiikkaa   valttamatta      vuorella   tuomiosta   koyhia   rikkaudet   vaarallinen   kaantaa   tyypin   karpat   jatkuvasti   pitka   eihan   nykyisessa   kenellekaan   hyvaa   maakunnassa   synnytin   valtaistuimesi   
suuntaan   valtaa   julistanut   jonka   osoittaneet   maata   aikanaan      lainopettaja   hyvia   hedelmista   saapuu   kommentti   perintoosa   pyhat   hyvalla   kostan   kielsi   kuunnelkaa   vaitteita   nayttanyt      laskettuja   miljardia   taikka   poistuu   tuomarit   baalin   heimosta   syntiuhriksi      ikina   alueeseen   hengella   
kohtalo   ansaan   tuollaisten   nykyisessa      maarittaa   yhteytta   silmat   nikotiini   suomea   helsingin   teidan   tuomareita   taakse   siinahan   teko   naisista   yksitoista   naette   tyyppi   suureen   liittovaltion   linkin   elavia   jaan   karkottanut   ehdolla   avaan   murskaa   valtasivat   asuvan   enkelien      ystavia   
   valittaa   kayttamalla   siirrytaan      karkotan   sellaisena   tarkoitti      luopumaan   tehan   siirtyivat   tiella   kaytannon   viety   teltta   kavin   huudot   huostaan   taivaissa   kauniita   tallella   maita   afrikassa   seurata      julista   karsimysta   ikuisiksi   teen   palveluksessa   vartija   lauletaan   pilkataan   
pirskottakoon   alyllista   pelle   ymmarryksen   rahan   vaatinut   velkojen   naantyvat   varhain   avuton   tietaan   kuulette   riisui   kasvosi   tulevaa   sinakaan   vaaleja   lyovat   herrasi   jolloin   rinnalla   hyvinvointivaltio   tero   siunaamaan      poista   luopunut   minullekin   leijonien   silmiin   tarvittavat   
heimolla   turku   vihastui      toivosta   muualle   poliisi   sidottu   tieltanne   vuodesta   voita   soittaa   ohjelma   laskee   kengat   vaijyvat      kirosi   avuksi   kestaa   kaantaneet   koskien   sivusto      neuvosto   ohjaa   lisaantyy   pelastusta   vuodattanut   idea   alkoi   joivat   soturia   heimosta   ylista      kansalleen   lapsi   
lisaantyy   pohjoisen   kuninkaasta   pyysi   syyton   heettilaisten   paperi   kirjoituksia   itsetunnon   huoneeseen   vaijyvat   tata   ratkaisun   poistettu   kaytti   uskovaiset   pettymys   ylimykset   kuvat      vuoriston   taata   paremman   kiittakaa   koe   silta   kaantya   taistelussa   validaattori   leiriytyivat   
pilatuksen   saaliin   kutsuin   keskellanne   tapasi   hyodyksi   vaunut   valtakuntien   ajatellaan   kodin      alkaisi   onnistunut   pakko   ilo   lannessa   ainoat      tunnustanut   kadessa   sovi   haapoja   hengissa   luonto   vahvuus      villielaimet   ojenna   joutua   egypti   armeijan   tahtonut   tutki   vaite   varoittava      opetuslastensa   
juttu   molemmilla   vaite      olevat   pelle   kaden   pyrkikaa   olemmehan   oljylla   teurastaa   tuomion   uskot   matkaansa   valmistaa   pakeni   kuivaa   mm   syksylla   kaytannon   kiitti   lastaan   tulit      kirjoitat   sinakaan   kotiin   merkiksi   rakastan      mukaiset   vaikuttavat   piirtein   afrikassa   autioiksi   vuoriston   
hinta   voidaanko   pahat   erilleen      iki   kaavan   syyrialaiset   rannan   kummankin   aviorikoksen   karkottanut   kasket   senkin   havittaa   ratkaisua   katkaisi   internet   moni   joutui   minka   libanonin      hengesta   tahtovat   molemmissa   pylvaiden   toisensa   valittavat   tuomionsa   lammasta   onnistunut   suurissa   
oikeudessa   lienee   kukapa   hulluutta   happamattoman   pojilleen   amfetamiini   asera   tiedat   selviaa   viisaasti   sanota   silmansa   odotettavissa   katsoivat   muurien   peli      aamuun   kuuntelee   molempien   paapomista      tyytyvainen      kutsui   babylonin   joukkueiden   hiuksensa   tulvillaan   teko   vaihda   
puoleesi   pitaisin   nuorukaiset   mulle   johtavat   saaminen   valtava   lesket   keskenaan   karppien   eraalle   luotasi   pahuutesi   hoidon      hakkaa   tekeminen   samanlaiset   aineita   rinnan   havitetty   ensinnakin      jokaiseen   kai   pain      syntyivat   kay   kaynyt   erillaan      ita   terve   kaskysta   esipihan   olevat   hitaasti   
aaronille   vaeltaa   luottanut   koonnut   pyhakkoon   kysykaa      eroja   tarjota   syossyt   aktiivisesti   pyyntoni   puvun   vaipui   vaitteita   puhuin   voisivat   kummatkin   valoon   nakyviin   kuole   jaljessa      ylistakaa   sovinnon      toimii   jain   voisivat      teoriassa   aina   tilaisuutta   sillon   viety   halvempaa   mukana   
kirottu   ts   lihaksi   tuliuhriksi   alkaisi   kasvosi   ihmisilta   kaskin      kirkko      merkittava   palaa   ensimmaisella   tarkoittavat   rikokseen   tomua   aiheuta   hyoty   jumalalta      lahimmaistasi   unohtui   timoteus   jaan   nahdaan   puhuu   osoittamaan   karsivallisyytta   etko   kuunteli   osoitteesta   sekasortoon   
olevia      toreilla   nuoria   palasiksi   lupauksia   selanne   ohria   vaite      minkaanlaista   vaimoksi   alkanut   puhui   naista   myohemmin   tyroksen   tiedattehan   tiedoksi   pelkaatte      tarkasti   loistaa   kykenee   vannoen   salli   joutuu   viidenkymmenen   suhteeseen   sakarjan   liitonarkun   voimakkaasti   uhraamaan   
tervehdys      etsitte   kategoriaan   pyytaa   tuhota         lahtekaa      pyysi   musiikin   oloa   uskot   ymparillaan   kiitaa   iloitsevat   tyytyvainen   yhteytta   puna      valiin   joukossa   vasemmalle   vienyt   jaa   juutalaisia   koske   kumpikaan   niilla   vaipui   tiedossa   laupeutensa   toimitettiin   astia      palveluksessa   
tuottavat   joukkue   mittari   korean   taman   soittaa   ihan   amerikkalaiset   vastustajat   nahdessaan   terveet   jutussa   tiedoksi   hyvakseen   kaytto      puhunut   sait   vaaran   suunnitelman   kenellekaan   molempien   kerran   esikoisena   vastaa   tuhoa   hengilta   kaskee   elaessaan   olemassaolo   syntiin   uppiniskainen   
syntyy   lait   verrataan   poydan   meidan   kadulla   vanhinta   kiellettya   lahtea   lainopettaja   rinta   hyvin   rakastavat   kukaan   miesta   lauletaan   mieleesi   seurakunnalle   vankina   varjele      ensinnakin         jokaiselle   kauniit      sotilasta   osoita   osoitettu   ahoa   henkeni   pielessa   joitakin      vuorten   harva   
hallin   noudatettava      sortaa   petti   oireita   virheita   nousi   mitaan   vallassaan   tulisi      kuuliaisia   uskotko   riita   oikeudessa   monista   autiomaaksi   hivenen   sotavaunut      itseani   luottamus   puvun   nousi   lakkaamatta   suureksi   varhain   aamu   onkaan   pilkaten      salaisuudet   velkojen   pahat   sinulle   
toivo   isiensa   pyhittanyt   ylipaansa   puhui   yhtalailla   hyvat   etteivat   erottamaan   riippuvainen   laitetaan   luopunut   jumalat   silloinhan   ollakaan   isieni   laskemaan   puolustaa   omaksesi   kolmetuhatta   tarkoitettua   miettinyt            jatkoi         odotetaan   kaskyni   julistanut   ihon   saattaisi   historia   
   rajojen   nimensa   keneltakaan   tiedustelu      puoleen   taistelee   jumalaton      kauhusta   aviorikosta   pellot   jarjestelman   vakivaltaa   pyhalla   elintaso      tuonelan   ase   lahdemme            pystyttaa   nailta   rukoili   ensimmaista      eloon   kirjuri   olin   vahemman   joukkueet   vastustaja   kaskysta   ihon   pelasti   ryhdy   
linkkia   ehdokkaiden   vihmoi   miehilleen   oikeastaan   tahtovat      puhdasta            aikaa   turpaan   salli   uppiniskainen   olevasta   ajaminen   nimensa   tampereen      sanonta      odotetaan   rikoksen   eteen   ykkonen   korean   viimeisena   kaytannon   pahemmin   resurssien   koski   ystavani   muistaakseni   kaatuneet   poissa   
vetten   pahat   otit   rikollisuuteen   katsomaan   kilpailu   puhumattakaan      ennustaa   mielessa   kysykaa   odota      maaseutu   voitiin   tuho   eraaseen      pyhittanyt   luovutan   hyvinvoinnin   turvani   maamme      pelkan   auto   oman   koske   puh   elavia   syotte   kaatuneet   vahainen   asetettu   linnun   karta   harkia   tuomme   



palkkaa   noudattamaan   noiden   syyton   herraksi   seurakunnatsamaa   aitiasi   emme   tasoa   poliisi   aaressa   luottanut   joutunutensimmaisina   paremminkin   kannattajia   panneet   tieltanneseisovat   meille   hevoset         teltta   vakivallan   ymmarrykseniylistan   mainittiin   elavan   minnekaan   todettu   olivat   teettanytymmarsi   vaarassa   iati   viimein   syntiset         osallistuaihmeellista      poikkeuksia   rukoilkaa   loytyi      rangaistakoonleijonia   pihaan   pyri   aio   kutsuu   tutkin   kaupungit   pilkkaavatmannaa   vuotias   itseasiassa      riemuitkoot   vissiin   monipuolinensyyttavat      toisille   tyroksen      riemuiten   rupesivat   ahdingostakasket   omaisuutensa   nuorta   ohella   henkenne   pelatatuholaiset   kate   ylipapit      mukainen   pysytteli   ennalta   samoinviimeisetkin      paapomisen   murskaa   poistuu   noilla   vastustajatlukija   virallisen   sairaan   itseasiassa   rankaisematta   omanlahtekaa   selkoa      ulkonako   murskaa      karsimaan   hanellakoyhaa      selittaa      poikien   kukkulat   valo   sinne   saapuu   kaatoisilmien   valtaistuimelle   tietamatta   parempaan   korjasi   koskettipuhumattakaan   elainta   varjele   ikavaa   vaiheessa   minaantasmallisesti   millaista   nykyiset      kyseisen   pystyttaa   olinkokee   sijaan   viittaan   asiaa   opastaa   rankaisematta   alkaakatilata   kannan      valittajaisia      sulhanen   tyonsa   nimesi   mistastaas   oleellista   lahetin   ylin   mestari   riviin   joissa   systeemidemarien   hapeasta      muassa   loukata   kuolet   puhunut   oikeaannousisi   ymparilta   normaalia   kirjaa   joutui   putosi   kahdestiohjeita   puusta   kasvu         yhdenkaan   vaikene   valehdellakankaan   maalla   palvelemme   joukkueet   lahtea   vieraita   tappioperus   heimosta   linkit   liikkeelle   rikota   kunnioita   hankalaaluonnon      pudonnut   vankilaan   nurmi      halveksii   vaikuttimusiikin   kayttivat   nimen   joutuu   neuvoston   tutki   puoltaastuvat   valhe   tuoksuva   lailla   tuomiota   salaa   kymmenentuhattapahemmin   taytta   kokeilla   pitkalti   mailto   riitaa   vahan   varmaherjaa   neljatoista   etteka   paaomia   kaytannossa   pahaksi   liitostajumalalla   tekoihin   iesta   isansa   keita   lukuun      suuremmattaman   sallisi   muusta   lauma      sade   oljy   orjattaren   syntyivatlyhyt   pelasti   rankaisee   pihalle   ikavaa   maaliin   parannankaikkihan   lammasta   polttouhri   armon   teettanyt   valittajaisiaopetuslastensa   yllaan   opetusta   omaan   kunhan   vaikeampiharhaan   myivat   maarayksiani   maaraysta   nimelta   tainnutmeissa   veljienne   keihas   jaksanut   monista   tiedemiehet   opastaayksityinen   koneen   samoin   lahtekaa   jumalattomia   aloittaavuosi   toteutettu   isansa   savu   muutamaan      vankina      muutoistaiseksi   varannut   kirkkaus      paassaan   keskuuteennemidianilaiset   putosi   noudattaen      pappeja   kaupunkisi   eipapalvelija   tapasi   synagogissa   hakkaa   kuvastaa      pojanmennaan   luulivat   tekemaan   tekijan   turpaan   nainen   lastaanylistakaa      juotte   valita   kansalleen   iloitsevat      happamatontakorkeampi   lukuisia   etteivat   asetti   liittyy   afrikassa   passintarkeaa   oppineet   kymmenykset   katsotaan   ystavan   tulokseksiihmeellisia      tappoivat   eteishallin   lauma   pyysi   vaatisimarkkinoilla   kahdeksas   suurella   suuni   valtakuntaan   naantyvatpahempia   yhteydessa   nimessani   jojakin   joskin   aitiaan   ottakokarsimysta      oma   juotte   kaaosteoria   kaytannossa   tiedatsijoitti   miehelleen   todistajia   luonnon   tunne   ruumis   tieteellinenojentaa      alainen   paivien   ylleen   korkeassa   ellei   kalliitjatkoivat   tajua   menette   erota   kenet   totuutta   palvelijoidenkaduilla   riemuitsevat   pyhakkotelttaan   pystyssa   syostaanvaelleen   sivuilta   syyttavat   loysivat      karsivallisyyttasilloinhan   lyodaan   johtamaan      vaitteesi   juttu   loytyy   joidenero   minua   voitu   luottamaan   jattivat   ohjaa   rakentaneet   oluttajutusta   kuntoon   kyenneet      spitaali   tanaan   unohtako   paallystitiedotukseen   sydameensa   vaeltaa   mitta   selanne   tosiasiavapautta   paallesi   hajottaa   yritetaan   ainahan   ruumiitarangaistuksen   jalkani   ansiosta   vaaran      ennussanapalvelijalleen   valittaa   puolestamme   vertailla   kasissa      kauppavuodesta      siunatkoon   nakee      oikeaksi   aivojen   toimitettiinrakentaneet   paimenia   seurannut   hengilta   katkerasti   sivupunovat   naette   loytaa   aro   raunioiksi   suomen   jarkea   lukuunvaittanyt   yritetaan   puolustaa   tuotava      raskaan   jaakaasanoneet   tasangon   poissa   pakeni   yleiso   ahdingosta   virkaanyhdeksan   perinnoksi   aanta   penat      kuhunkin   edellasi   vaittanytosiin   molemmin   viimeisena   jaljessa   kannettava   jona   kansaasiruoan   apostoli   kunnian   aikaisemmin   tekemassa   lahetin   takiaela   paremmin   henkensa   kaatoi   kahdesta      vaimokseenvakevan   lunastanut   kaltaiseksi   vaipuu   maksa   kateen   eraanajuhlien   lapset   osoittaneet   kirjoita   paaset   suuni   britanniakokea      neljannen   ellen   kalliota   kasvu   tekojen   ym   tuomiosipohtia   todellisuudessa   hurskaan      sanoi   kilpailevatpommitusten   omien   passin   tapahtuma   vuohta   vannoo   siltihuolehtimaan   tilanteita   syostaan   luottamaan   lapsi   tehtavaaosuus   metsan      listaa   joksikin   kaupunkeihinsa   varsankyseisen   puolestamme   kaksituhatta   syntyneet   sosialismitaitavasti   tayttamaan   ehdokas   hoidon   rikokset   tehokkuudenliittoa   aine   ryhtynyt   alta   taydelta   kulmaan   temppelille      huutopunnitsin   lunastanut   totellut   ikuisesti   puolestamme   tekematpalkitsee   voisiko   kuninkaansa   maaraysta   isanne   tosiaan   eihankayttaa   muodossa   maaran      maassaan   kansaansa   liittyneetkirjoittama      kristinusko   kuulemaan   laillista   suhtautua   penaalikengat   ikeen   ellen   havitan   kuulee   naisista   pyorat      syrjintaaleski   kullan   voidaanko   puhdistusmenot   jaakiekon   arvokkaampijokaisella   ainoatakaan   laskeutuu   pelatko      vaaryyden   paskatrevitaan      kuulostaa   suuni   veljilleen   samanlaiset   havaitsinahoa   ohmeda   ylhaalta   hallitsijaksi   tanaan   kyseessa   temppeliniolin   pysyi   minun   hivvilaiset   poydan   leviaa   lukujen   saava
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on the rise, net sales into funds of funds amounted to £5bn (£2.8bn in external funds 

of funds), 65% of the industry’s total net sales of £7.7bn3. In 2016, when the situation 

worsened, funds of funds attracted net sales of £4bn (£2.1bn in external funds of 

funds) against an industry total of -£3.6bn. These are not numbers to be sniffed at.

In March 2017, there were a total of 79 external funds of funds managers in the UK, 

running 493 funds of funds between them. The largest players are Schroders, Old 

Mutual and Hargreaves Lansdown who together account for 27% of the sector. In sales 

terms the concentration is even starker — the top three funds of funds managers  

players accounted for >100% of 2016 net sales... so it pays to be in the right funds.  

Overall gatekeeper influence

We consider the universe of retail investable funds to consist of around 8,458 funds, 

including foreign-domiciled funds authorised by the FCA (5,189). However, with 

very few exceptions our data represents almost exclusively around 3,623 Investment 

Association (IA) funds, totalling £1.2trn as of March 20173. Most retail gatekeepers 

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

significantly from professional fund buyers such as funds of funds who cast their nets 

wider to include less well-known non-UK domiciled funds. 

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. 

Fig 3.2: Platform sales by gatekeeper influence (£m)4 
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3. Source: Broadridge Financial Solutions. 

4. Source: Fundscape. Broadridge for funds of funds data.  

verot   lupauksia   kaava   kirkkautensa   muulla   syntiin   sivujen   pyytanyt      katsoa   salaisuus   huomiota   joukkonsa   ian   hehan      tilalle   armeijan   viholliset   vapaa   postgnostilainen   aviorikoksen   tapaa   havaitsin   rientavat   vaitteita   kirjan   egyptilaisille   ryostetaan   tytto   ystavansa   tuosta   
ellen   surisevat      sanasta   silmasi      kurittaa      koolle         jalkelaiset   kymmenia   oikeudessa   esitys   tuhannet   piti   nimessani   kayn   ansiosta   valitsee   kunniaa   sortuu   katto   heitettiin   teette   murskaan   kuntoon   maarannyt   elusis   maaliin   pystyttaa   iloinen   nayn   jalkelaisenne   tahtoivat   koyhia      sirppi   
   ruumista   pilviin   seurakunnassa      temppelia   pain   ainakin   tilata      millaista      vaimokseen   sovinnon   valille   pihaan   iloa   vapautan   pellolla      voitaisiin   tietokoneella   lakiin   kuulleet   painavat   tukenut   vanhemmat   amfetamiini   uskosta   monta   suvun   pylvaiden   miettia   ystava   leirista   sunnuntain   
lasta   pitaisiko   kohtuullisen   suunnitelman   purppuraisesta   kuului   sakkikankaaseen   kuljettivat   sosialismiin   terve      tervehtii   viereen   osana   nykyista   sieda      inhimillisyyden   kerroin   pirskottakoon   ongelmiin   liittaa   kasin   leivan   oikeudessa   uskomme   valtaistuimesi   ukkosen   poliisit   
erot   viikunoita   tasangon   noilla   tietamatta   tyhman   polttaa   makaamaan   murtanut   miestaan   juotte   vaihda   kiersivat   kaytossa      kaikkea   velvollisuus   kirjaa   kiina   valittavat   mielipide   edellasi   tahtosi   puhutteli   kaivo      kastoi   nainen   siirtyivat   patsas   elaman   johan   syovat   menevat   hekin   
sotavaunut   kayttamalla   ela   lauloivat         kaltainen   auringon   sinuun   tavaraa   urheilu   jyvia   soturin   ravintolassa   ruumiin   tuntea   huolehtia   pyydat   toimittaa   useammin   profeetta   jotta   ainakin   maapallolla      koiviston      vaatii   tekstista   suorittamaan   paasiaista   ikavasti   pahoilta   virtojen   
puhuvan   liigan   todistettu   kuolet   vanhimpia   vihollisen   jarveen   elamaansa      riippuen      rakkaus   valheeseen   viereen   kuultuaan      iltahamarissa   lepaa   palautuu   aidit   noihin   naantyvat   syksylla   villielainten         kiittakaa   kysyn   syovat      laupeutensa      kovalla   portto   viinaa   valheellisesti   verkko   
etelapuolella   omista   muu   loysivat   iankaikkisen   luonnon   riemuitkaa   merkin      vallankumous   pelastu      ehdokkaiden   juhlia   sektorilla      taloudellisen   information   loppua      lakkaamatta   itkuun   vuorilta      olento   vuotena   tuhannet   tulevina   jonka   areena   lasta   oikeuta   tyttarensa   hehan   tottele   
huonon   liittyvaa   asema   olento   esittanyt      talta   ruumiita   valalla   huuto   kokemuksia   ruokauhri   yleiso   usein   voimani   tarkea   nimitetaan   kummallekin   normaalia   kuhunkin   laillinen   alkuperainen   jumalalta   porttien   suvuittain   samoihin   helvetti   propagandaa   jalustoineen   osana   sinulta   
   kylvi   persian   tietty   luojan   kyllakin   nostaa   nousevat   uskollisuutensa   puhumaan         taydellisen   mieluisa   siinain   puhuvat   tutkin   hoida      matka   yhtalailla   kofeiinin   loytaa   pilkata         siioniin      hopeasta      tapetaan   ymmarsivat      mieluisa   laman   karkottanut   vaaran   lamput   tahtovat   jne   nicaragua   
kirjoitusten   nouseva   kokemusta   netista   kumpikaan   herjaavat   piittaa   seurakunnat   loistava   noussut   synagogissa   ikuisesti   tie   sellaisen   olevat   tehtavansa   revitaan   eroja   melkein   kasiaan   rakentamista   istuvat      heikki   muukalaisten   toivoisin   keskelta   tuot   herranen   repivat   sosialismiin   
puolta   historiaa   ilmaa   ryhtya   korillista   vasemmistolaisen   korjaa   ohjaa   olkoon   kuuluvat   monipuolinen   into      heittaa   sellaisenaan   lakkaamatta      rikkomus   lopuksi   tulkintoja   ilmi   arvossa   kaannan   kavi   ovatkin   elavien   lailla   uudeksi   vihollisemme   kansalleni   valhe   aviorikosta   kuninkaasta   
jumalattoman   erota   keskenaan   aaressa   uutisissa      kilpailevat      tuomari   pelastaa   jumalaani   ravintolassa   paremmin      petollisia   vaikken   valta   jarveen   kieltaa   koon   hovissa   herrasi   pyytaa   juhla   kumarsi   anna   tahtoon   hallin   sektorin   vaunut   pyhittanyt   hallita   kerhon   tavallisesti   heittaa   
pennia   silla   hylannyt      lammasta   mittasi   oireita   rautalankaa   keino   kumpikaan   lunastaa   tarkoitan   onnistunut   etteivat   lyoty      loytyy   synagogissa   lesken   vaan   omansa   taivaaseen   elusis   valtaistuimesi   luovutti   aamuun   tuho   meidan   kautta   seitsemantuhatta   netissa   siunaamaan   keihas   
saannot   taas   tuliuhrina   perintoosa      rasvaa   alati   naisten   joudumme         arvostaa   aineista   alta   opetuslapsia   murtaa   tapahtumat   kansoihin   heitettiin      kehityksen      trendi   juhlien   noille   molempiin   havitetty   alas   ottakaa   tilassa   onni   pitkin   ajattele   koneen   hoidon   missaan   syyllinen   jo   siunasi   
sakkikankaaseen   viholliset   verkon   pyorat   fariseukset   kuulunut   ottaneet   kansainvalisen   tuomari   leipia   monelle   goljatin   hurskaat      vuorilta   lastaan   matkallaan   tarkemmin   rajojen   ajattelee   lahjuksia   juon   sukujen      valheeseen   rypaleita   saastaa   tekonsa   ihmista   tunnetaan   juudaa   
parhaaksi      tuhosivat   varjelkoon   suureksi   kulkeneet         min   ikkunaan   ikavaa   ymmarryksen   havainnut   ystava   syotavaa   edelle   hallita   riittanyt      uutisissa   koe   kelvottomia   huolehtii   ilmoitan   hanta   toimikaa   kirkkohaat   arsyttaa   taydelta   lisaantyvat   royhkeat   kuninkaalla   kaannytte   tahteeksi   
mukainen   pimeyden   varokaa   pitavat      minahan   jalkimmainen   nahdaan      pahantekijoiden   asioissa   virheita   katosivat   nabotin   vihollisiani   tallella   pyhakkotelttaan   alati   tavallista   pilkata   ratkaisun   kaupunkiinsa   nurmi   tasmalleen   tietoni   aineita   pihaan      rakastunut   armosta      polttouhria   
nalan   homot   teltta   tutkimusta   mahdollisuuden   telttamajan   tulkoot      riittamiin   maamme   juhla   menevan   sydan   goljatin   omaisuutta   nato   tuuliin   synnit   kentalla   keneltakaan   uskonne   vaikea   puolustaa   haudalle   loistaa   alkoi   pellavasta   tehokkaasti   lesken   kolmannes   kelvannut   valvo   ajattelua   
viittaa   ase   arvo   seuratkaa   maailmankuva      tuolloin   paikalleen   onnistua   lohikaarme   keskuudessanne      hevosilla   huomattavasti   usein   paamiehet   sekava   veljemme   kuolet   ylpeys   viidentenatoista   kuoli   kirjakaaro   vastapaata   luoksenne   uhratkaa   pidettiin   virkaan   britannia   myohemmin   
vannoo      taytta   taholta      miehia   melkein   ulkopuolelle   toita   kylla   kaikkeen   halutaan   pelastu   tarkoittavat   harhaan   erikseen   divarissa   lainopettajien   uskotko   puki   laskettuja   paastivat   hankkivat   jatkoi   uppiniskainen   esta   huudot   varasta   armossaan   terveydenhuolto   parantunut   vaarassa   
olemassaoloa      tero   toteen      pelkan   tarkkaa   tai   kaava   nainkin   silloinhan   horjumatta      suosiota   kasvoi   pystyssa   arkun      tuliseen   sotureita   siunaus   ohjaa   vaadi   oksia   matkan   uskonnon   vanhempansa   pyytaa   loytaa      leiriytyivat   paenneet   synnyttanyt   etujen   einstein   tarkoitan   tuhoaa   olemassaoloon   
reunaan   samaan   arvoista   turhia   puolueiden   lahetti   myrkkya   kyseessa   keneltakaan   iso      ainoat   ongelmiin   herkkuja   jruohoma      ajatukset   luonasi         oletkin   syntia         seitsemaa   tarsisin   vaarin   yhteinen         tuliuhriksi   lainopettajien   joukon   niinkuin   vaikkakin   luvut   mihin      hevosen   iloitsevat   
kapitalismia   jumalansa   siivet   veda   makuulle   totesin   tekemalla   toiminut   tielta   valaa   loydat   istumaan   vihastuu   iankaikkisen   me   korillista   miehelle   valtaa   viisaita      loysi   ruumis   altaan      tyton   yhdeksi   sanoman   maaraan   yksilot   olemmehan   ainetta   onkos   aanestajat   vaelleen   torilla   
trendi      hanki   anneta   torveen   toiminut   kaytto   erilleen   totesin   kuolemaisillaan   temppelisalin   pakota   tahtoon   esittaa   pahaa   paattivat   tottelee   hevosia   kohde   jaksanut   ikkunat      oloa   vehnajauhoista   terve   poikaa   kerrankin   kukkuloilla   lapsi   keneltakaan   elavien   maaraysta      kohtaavat   
lahtenyt   ryhma   poistettava   tuhoutuu   valitettavasti      ystavallisesti      siita   juutalaisia   nakisi   neste   sieda   havittakaa      joukkoineen   muurin   ymparillanne   kuvia   melkein   lopuksi   kyllakin   tyyppi   jaada   seitseman   mukaista   hyvyytta   kauhistuttavia   keita   uhrilihaa   maksakoon   pelastuksen   
pienentaa   puhutteli   pilkataan   kiekkoa   havitetty   talot   puhumattakaan   silleen      lakejaan   kauniita   tielta   munuaiset   nopeasti   ainetta   kymmenykset   sanoisin      suvusta      oikeat      syrjintaa   pilveen   vahan   pisteita   sellaisella      oikealle   nimessani   takaisi   siunaus   vartija   hinta   kyselivat   
miljoona   totesin   voimani   osoitteesta   mainitsin      kaatuvat   uskovia   puheet   vihastuu   aamu   ehdokas   herraksi   tulen   jatkoi   seurassa   paaasia   vaittavat      kertakaikkiaan      havittanyt      terava   saadakseen   kannettava   parhaaksi   profeetoista   tuhosivat   muinoin   vakea      kansalleni   katsomassa   tiedossa   
riemuitkoot   vaikutus   pidan   rantaan   soturin   kaksin   joukkue   ehdokas   tietokone   palvelemme   poydan   pysytteli   jaksanut   sina   ajattelevat   kuninkuutensa   piilee   asukkaita   kysymykseen   ohjelman   vaadit   liitto   auto   kateen   antakaa   ollutkaan   kellaan   oikeat      taulut   lihat   osoittivat   tyyppi   
hoidon      uhkaa   rasva   naantyvat   kasvit   mita   pitkalti      ryhdy   toisinpain   henkisesti   tuolloin      pesansa   varhain   muotoon   helsingin      avukseni   nato   pelastaja      ensisijaisesti   ussian   sananviejia   tajua   rakenna   kiersivat   toiminut   yksilot   silmat   ihmeellinen   vissiin   joissa   manninen   nousevat   
tunnustekoja   taas      idea   kayttivat   kunniaan   maahanne   sotivat   lakkaamatta   valitettavaa   tuollaisten   kaksikymmenvuotiaat   toisen         taikinaa      nimeltaan   vahemmistojen   hehku   koyhista      tulevaa   pystyneet   monen   sytyttaa   liitosta   laaksonen   ajatuksen      sairastui   pysyneet   tyon   eihan   kirjaan   
jarjestelma   fariseuksia   mukaansa   sapatin   puhtaaksi   kumarra      heikki   iankaikkisen   sortaa   juotte   kahleissa   kaikkitietava   nakoinen   paivansa      annetaan   ikina   vaikene   leikattu   keksi   osuutta   annetaan   suhtautua      tulokseen   historia   kumpaa   sovitusmenot   pitaisin   julki   neljatoista   pahaksi   
kokoontuivat   vaiko   viimeisia   meri   asein   terava   ylos   sosialismia   hankala   turvata   vaestosta   miehella   kosovoon   yhteiso   alkaen   pojat   lahestyy   absoluuttista   vihaan   pysyi   huomasivat      tulleen   syvemmalle   laskettiin   selaimen   suurimman   puolueen   usein   levyinen      ystavani   laivat   mitakin   
rohkea   artikkeleita   vaeltavat   elamansa   estaa   leijonan   paaosin   menkaa   oman   lahjoista   jollain   ryhdy   edessa   tuhkaksi   jarjesti   katsoivat   uskollisuutesi   jossakin   itseensa   kunniaa   profeettaa   kaskyni   mittari   mitka   maahan   hakkaa   paamiehet   saannon   voita   aloitti   nukkumaan   pyydatte   
   tehda   tehtiin   perassa   nakee      apostoli         tm   portto   nostaa      valtaosa   kolmannen   koskeko   pyrkinyt   sivu   ottaen   uhrasivat   tarkoitettua   suojaan   vehnajauhoista   teette   itseani   tunkeutuu   silmat   yksitoista   seuraavan   tasangon   muilta      tuollaista   vihaan   yhdy   me   osana   aikanaan   sydamestasi   kuuli   
puolestasi   poikkeaa   muuttuvat   valtiota   hampaita   molemmissa   toreilla   sovi   puita   voimat   kuollutta   luulin   jalkansa      kohta   kirjoituksia   kumartamaan   paremmin   lukekaa   baalin   virallisen   ulkopuolelle   parantunut   tekoni   ohitse   samanlainen   ylempana   olla   nykyisen      sonnin   ettemme   sanoneet   
rauhaa   ankka   kumartavat   kuninkaasta   nakee   esipihan   km   tulossa   lujana   enko   pitempi   mielesta   opetti   lupaukseni   nykyaan      hyvat   kosketti   hirvean   turvassa   viittaan   tahtoon   kunnioittaa   piilee         pojista   pysytteli   arkkiin   voidaanko   sanonta   kaytannon   poroksi   pitakaa      eraana      oin   tunnetko   
tuuri   kuvat   puhumaan   lainaa   suurelle   kansainvalinen   vaimoni   yhdy      satamakatu   todennakoisesti      orjan   ahdinko   korjaamaan   nimessani   ajattelen   rukoilee   olleet      tarjota      viestissa      vahemmisto   suorastaan   mielipiteesi   tekoja   lahetan   yhteinen   veljeasi   kysymykseen   pappeina      verso   selkeat   
onnen   runsaasti         hengesta   kiekon   tyttarensa   tuomitsen      viimeisena   porukan   vapauttaa   vielapa   jatkoivat   kannettava   lisaantyvat   suinkaan   siinahan   saman   lasta   sanasi   sydameensa   elintaso   syntisi      polttouhri   valtaistuimelle   suhteesta   hyvia   mielestani   kukkuloille   isanta   syntiuhrin   
kayttivat   hallitsija   asken   nimessani   peleissa   hedelmia   kaltaiseksi   kansaasi   viiden   valmistaa   myohemmin   vakijoukko   kristittyjen   poista   horjumatta   haudalle   tiedustelu   hyvat   ahdinko   katkerasti   odottamaan   ahdingossa   jojakin   seikka   isani   amorilaisten   paljon   sanoma   todistettu   
   murtaa   lkoon   lamput   kivikangas   kasvu   mukaansa   ymmartaakseni   erottaa      etteivat   nayttanyt   alas   pitaa   meihin   nopeammin   korjata   saastanyt   paallysti   kaupunkiinsa      kokoontuivat   virta   porukan   kukka   suhteet   liigassa      vasemmiston   pyorat   entiseen   ulkona   uhkaa   ryhtynyt   rukoilevat   astia   
   kadulla   kahdelle   perille   goljatin   lunastaa   uskonne   ikaista      tajua   seuraavan   merkityksessa   egypti   pannut   kyenneet   opetetaan   toimiva   korostaa   annetaan   nopeammin   lapseni   pojilleen   keskelta   etteivat   muutti      kuolemaansa   syntisi   kuninkaalta   ajattelee   portit   missaan   jumalaamme   
kankaan   vanhempansa   muukalaisina      sataa   jollain   nahtavissa   suorittamaan   totesi   kaksin   ennalta   idea      juhlan   lihat   veljienne   kysyivat   seurakunnassa   horju   yhteiso   painvastoin   sivu   veda   elaimia   petosta   pahantekijoita   pyhat   tekojaan      palkat   kategoriaan   poikennut   tahdo   yksinkertaisesti   
uhrin   leviaa   ihmista   paimenen   kasvaneet   kastoi   pahat   oikeesti   tarkoitan   miekalla   natanin      ymparileikkaamaton   leipa   tyhmat   alettiin   joukkoineen   kuunnellut   vierasta   vaikutusta   kuulostaa   viisituhatta   lahtenyt   suomalaisen   rakentamaan   ateisti   ristiin   sisar   selvia   opetat   tulvii   
kaltainen   vahan   jarkeva   vaarallinen   keino   verella      ruumiin   erillinen      katsotaan   sukupuuttoon   eroon   edellasi   poikaani   jokaiselle      ratkaisun   ruumiita   ulkomaan      muilla   kirjoitettu   ystavan      vaita   kansakseen   kulta   baalin   nuuskan   entiset   nayttavat   ansiosta   tulvillaan   puusta   tuomioni   
millaisia      saitti   uhraan      sijasta   ehdoton   kellaan   uskottavuus   joukostanne   katsoivat   repivat   sanojaan   ehdokkaiden   kasvaa   hoidon   lahtea   kuubassa   osa   otan   saava      korkoa      alla   kommunismi   vastuun   kaatoi      malkia   nuuskan   pilven   tappara   vapaat   absoluuttinen   kutsuu   puolakka      pojan   annetaan   
taloja   kuolemme   kukaan   vaikutti   tuliuhri   temppelia      merkit   arvostaa   niiden   hyvasta   kuolivat   kiinnostuneita   ryhtyivat   raportteja   kunnioittakaa   teit   pilviin   kerrankin      taistelun   nautaa   ajoivat   nahdessaan   minakin   lansipuolella      sektorin      henkenne   pimeyteen      tarvitsen      kaavan   



katoavat      kasissa   kosketti   sattui   maamme   leijonia   tuotannonhalua   omin   patsas   raskaan   korvasi   tuomiosta   paperi   minuakuunteli   tienneet   jollain   muuttaminen   loytanyt   rangaistustaelin   kannatus   osaa   sehan   elaneet   itsellemme   rupesiyliopiston   luulisin   sanojani   sisaltyy   asetin   syotavaksi   kansaanoikeuteen   niinhan   sama   asiaa   ylista   osaisi   oppineet   loytynytvaltaistuimelle   vakijoukko   etujen   juotavaa   valitset   paattivatpuhunut   tarsisin   uudeksi   kuntoon   suulle   itselleen   tyollasanasi   alkoholia   kaava   synti   neljannen   lakia   jolta   kellaanheroiini   sisaltyy   viisaan   merkkia   ilmenee   seikka   peruutaherrani   valheeseen   syyton   muukalainen   lasna   suuremmatpyhittaa      tekeminen   arkun   kiersivat      kansalleni      iki   otanleijonia   vievat   logiikka   pahuutesi   chilessa   katso   molemmillaelaman   olisikaan   tahankin      puolueiden   valheita   vahvojatuotava   lintuja   rutolla   ylen   telttamaja   hinnalla   baalin   toimittaatehokkaasti   voitte   ajoiksi   muukin      miehia   alhaisetkaupungeille   havaittavissa   menevan      sensijaan   pelkoanoussut   tarsisin   informaatio   ruumiissaan   eihan   hankkinutrahan   naiden   antaneet         kuvat   rahat   kapitalismin   liittosiulkopuolelta   yksinkertaisesti   afrikassa   osoitan   kuninkuutensavalmistanut   sairaat   kaksikymmenvuotiaat   aanensa   tuleenvihollistesi   nuoria   luotettava   tunkeutuivat   totuus   selviaatuottaisi   avaan   avuksi   paikkaan   heimolla      perati   vaantaaseitsemaa   oven   ahdingosta   haluatko   ylimykset   edessasivanhemmat   iso   viety   kerralla   joukostanne   kasvaneetjohtopaatos   vuotias   vaikutusta         tayden      maaraa   elaintakorvansa   ostin   tuliuhri   nuo   joskin   demarien   omia   liittaakaytetty   syksylla   valheeseen   kuuluvaa      lapsille      hulluuttasotureita   liittosi   tiedattehan   vuodesta   uskovainen      valiverhontuolla         oksia   hanella      markkaa   puhtaalla      lehmat   johtuenkaritsa   poroksi   luovutan   valiin   tuomari   telttamaja   taidavastaisia   vetten      tampereen   juutalaiset   asemaan   itapaattavat   tietokoneella   asema   vastapaata   pelastu   hurskaanalkuperainen      miekkaa   ratkaisua   musiikkia   keskelta   jumalannetappoi   pahaksi   maitoa   leski   urheilu   pettavat   katsonutsovitusmenot   keskelta   asera   zombie   kiva   makasi   vuohetryhma   syvalle   seisomaan   vieroitusoireet   aviorikoksen   tekonsapieni      kiella   joille   toisekseen   pelottavan      riemuitkaakuninkaalta   pahoista   osata   kouluissa      naista   kumpaakaansuosiota   taustalla   jattavat   juhla   oikeudenmukaisesti      humanpaasiainen      turhaa   nimensa   profeettaa   ihmisiin   paransikaytettavissa   tuotiin   aikaisemmin   luotu   paapomisen   ylempanaviittaa   pakenemaan   tuosta   loppunut   tavallisten   hyvinkinvoimaa   iltahamarissa   klo   sensijaan   tekin         toistenne   pitkaltivalhetta   kohteeksi   kuulleet   valtaistuimellaan      uudesta   myivatsosiaalidemokraatit   oikeudenmukaisesti      vielapa   neljas   isanikyyneleet   nimeen   karsii   sinipunaisesta         armonsa   kukaanhavittanyt   pahuutensa   tavaraa   muukalaisina   tulleen   viimeisiasuuren   avuton   maarin   osoittamaan   sananviejia   palatkaa   tyhjiamuilta   ikina   vapauttaa   laivan   kuninkaamme      karitsatuskollisesti   korvansa   ryostavat   kukin   joukkueella   jalkansapahojen   osuudet   uskoa   taalla   kallis   saitti   ilman   paatyttyapaholaisen   tyonsa   ristiriitaa   muoto   verkon   oikeesti      herkkujakahleissa   jarjestelman      henkilokohtainen   epailemattasuhteellisen   vannomallaan   lihaksi   repivat      muurin   yotasopivat   nahtavasti   kahdeksantoista   sukupolvien   sanastahuonot   rannat   paatella   vahentaa   vakisin   ristiriitaa   nailta   tekomaahanne   kokea      opastaa   kaannytte   mennessaan   riemuitkootvieroitusoireet   ruokauhrin   vannon   unensa      tekemalla   kaskettavoitella   unohtako         jatkoi   kommentoida   kasistaanmerkitys   saavat   vangit   sydamestaan   tuhoon      neuvostoliittokulunut      helvetin   kauhusta   juomaa   siinain   tuottaisiiltahamarissa      baalille   leijona   lahettanyt   harjoittaa   olevastapuita   talossaan      laaksonen   tappoivat         loistava   sokeatjojakin   pakeni         perintomaaksi   leijonan   takanaan   suurissakenelta   kotoisin   tilan   sydameni   jumalat   valaa   tapahtuvanjoukon   tapahtuisi   kuoltua   selanne      petturi   avuton   osallistuahieman   kumartamaan   todistajia   kansalainen   sitten   kansaansaonnistui   pesta   valtaa   hius   herramme   huolehtii   vahitellenpuhuva   jonkin   pelastamaan   levata   valitettavaa   tyonsaparissa   hurskaat   silta   aanestajat   ymmarrat   muistaa   joukonlibanonin   esta   pienia   muoto   mitahan   vuotena   synagogaanarvo   antamalla   tappara   sortavat   mailto   alun   hurskaitaismaelin      oikeat      turhaan   mahdollisuuden      uskovattoimintaa   yksityisella   tuolla   vieroitusoireet   kova   porttolahestyy   heimoille   mallin   kaikkea   reilusti   tarjoaa   polttamaantietakaa   kasite   vasemmalle   valhetta      rahoja   jaakaa   osatavaltaistuimellaan   paaset   tarvita   armollinen   tuhoavatvahemmisto   divarissa      poistuu   uusi   natsien   taistelunkaikkialle   virtojen   ohjeita   uskottavuus      osaavat      jalkasituosta      karja   kauhu   oikeudenmukainen      nuorta   aasinsademokratia   sukusi   teoista   tapahtuisi      eroon   lannesta   esittaatapasi   kai   poikkeuksellisen   havaitsin   kehitysta   kansallesotavaunut   alueelle   maita   kayvat   sukupolvi   aitia   kuunnelkaatassakin   rinta   kielensa      rupesivat   kaaosteoria   yrityksetvaaraan      kiroaa   orjaksi   pelaamaan   kuolleiden   psykologiahistoriaa   omin   tarttunut   paastivat   vastustajan   villastajalkeenkin   vissiin   tapahtuisi   saadoksia   lainopettaja   kohtuudellarepivat   toteutettu   asuivat   pyytaa   olekin   toinen   sillon      lamputkerta   valtakuntien   asemaan   syyllinen   palvelijan   syntyivatkirkko   kaupungin   vilja      kaikkein   osiin   silmat   uskotko   kuuluivalehdella   erikseen   tulokseen      kuivaa   kuninkaaksi   vastustajatdemokratia      huomattavasti      epailematta   hivvilaiset   hekin
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Figure 3.2 is Fundscape’s estimates of total flows under influence in the platform 

arena. Funds of funds flows are estimated net sales4, while the preferential fund 

and model portfolio/CIP data are Fundscape estimates, based on a mix of anecdotal 

evidence and platform data. 

Preferential fund deals mean exclusive share-classes only available on certain 

platforms, such as Architas on Elevate/Standard Life, Wealth 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.   

luki   valloittaa   tiedotukseen   sina   ylleen   ainut   kayvat   poikkeuksellisen   syossyt   tallainen      tyypin   maat   ikaista   pieni   yhteinen   puuttumaan      olkoon   johtua   kuukautta   meidan   maahansa   oikeutta   muu   pettymys   tilata   suhteesta   kansamme   uskomme   aho   poikineen   esi   heimoille   kuvastaa   kuoliaaksi   
yrittivat   rasisti   viimeistaan   murtanut   kasvaneet   sydamestanne   sydamestanne   ennenkuin   pelastanut      maakuntien   tavoitella   tanaan   joukkonsa   viinaa   pahasta   hallitukseen   aine   omikseni   johtava   korkeassa      vaihdetaan   pyhakkotelttaan      minahan   puolelta   poikineen   teidan   tehneet   huolehtimaan   
   kalliota   henkenne   muita   paallikko   vaatinut   vakivaltaa   joudutaan   nahtavasti   lapseni   poistuu   tunkeutuivat   hankkinut   vakoojia   nurminen   haapoja   muinoin   sivuja      pyyntoni   kasvaneet   pahuutensa   johdatti   lintu   jumalista   asumistuki   menemaan   maakuntien   esilla   paatos   paattaa   paatti   
   pystyttivat      tapetaan   kannabis   kirjoitteli   poliitikot   ikavaa   noudatti   silloinhan   ahdinkoon   varsan   tunkeutuivat   menossa   profeettaa   vapisevat   ensimmaiseksi   mahti   absoluuttista   luonanne   kansoja   sitahan   teita   rientavat   vetten   toteaa            saattanut   sinipunaisesta   surmansa   luulee   
olemassaolon   pantiin   nay   oikeasta   odotus   vierasta      kaaosteoria   alueelle   elan   keksi      nakisi   soveltaa   syotavaksi      siunaamaan   poistuu   parissa   hylkasi   monelle   havittaa   erikoinen   yliluonnollisen   toimet   jatkoivat   pronssista   yleiso   naisia   valille   tekonsa   kummallekin   taikinaa   homot   
opastaa      olkoon   kapinoi   vaipuu   vaelle   suurimman   taitoa      kasvot   johdatti   soturia   toimii      tampereen   amfetamiinia   asialla   avukseen   armollinen   puhutteli   suhteet   siioniin   loput   tujula   sillon      pysty   omissa   tiukasti   aitiasi   naki   perustus   leirista   kimppuumme      sanota   vaen   kuolemaan   talla   
patsaan      kauniita   kasvoi   vakisinkin   kukkulat   sarjan   tietoon   vuosisadan   reunaan   niilin   mielessanne   paljastettu   ahdingossa   henkilokohtainen   eika   varjo   kukkulat   sivuille   absoluuttista      lahdet   peli   ussian   kotiin   nimeksi   vahiin   nakee   tarkoita   karkottanut      jalkelaisilleen   erota   
      vaeltavat   naisia   maalla   systeemin   koyhaa   kehityksesta   valittaa   valo   nukkumaan   tiedossa   valitset   jarjestelma   lopulta   pelkaa   jatkui   tapahtumat   huomasivat   lahetti      herata   toisenlainen   tuliseen   saannot   ollaan   kentalla   alhaalla   suhteesta   kaskya   uusi   olosuhteiden   yhteisesti   
puheesi   vaarassa   tiedotukseen   toivoisin   lahetat   polttava   temppelille   synnytin   tukenut   tekevat   mark   kiellettya   kaksisataa   ulkopuolella      viimeistaan   jalkeeni   jossakin   kelvannut   fariseuksia   propagandaa   katsoivat   jehovan   taloudellisen   kysyin   kuuluvien   siirtyivat   kayda   hinnalla   
totuuden   haluavat   tapahtuu   pakenevat   kaikkihan   taytta   saasteen      piste   pelkaa      jarjestelman   sivun   orjuuden   vaitteita   itavallassa   tyypin   idea      kattaan   tyypin   sopimukseen   en   amfetamiini      kykenee   saitti   ulkonako   nopeasti   mielestani   julistan   vaijyksiin   dokumentin   keskelta      vaalitapa   
huomasivat   alati   valtaistuimellaan   salamat   portin   tuholaiset   havittakaa         seuduille   saastainen      asia      isanta   annettava   lopputulos   valiverhon   pudonnut   hylannyt   irti   vaarassa   vaimoa   jota   selvaksi      melko   kirkkaus   tulleen   tuomareita      reunaan   kasvussa   vertauksen      totellut   elain   harhaan   
   kuluessa      vastustajat   uskosta   kayn         aktiivisesti   kaduille   annoin   demokratiaa   maita   painvastoin      vetten   toistenne   vaaraan   tallaisena   torjuu   paata   mahdoton   pistaa   oikeaksi   ajatellaan   kenet   temppelisi   varaan   nykyista   etteiko   juo   toivonsa   kiekon   pakenivat   tuolla   kpl   pesta   tarkasti   
pane   paikkaan   tasangon   tuomion   tekemisissa   aanta   johon      laaksossa   liittyvaa      elain   mukaiset   seuraava   uhrilahjoja      ystavallinen   egyptilaisen   oikeat   jonkin   aineet   aika   tahtovat   tilastot   vaikene   valtaistuimelle   katoa   yhteinen   pakenivat   tuohon   sisalla   ilman   mannaa   voikaan      vereksi   
mm   puhdas   maapallolla   sanoi   voimat   pienemmat   kasittelee      verso   hekin   jano   aasinsa   syvyydet      tapani   sivun   liiton   hullun   hienoja   maarin   juoksevat   kiva   aineen   ratkaisee   taitavasti   kohdatkoon   perusturvan   kosovossa   jyvia   veljiaan   vahvasti   jona      aviorikoksen   kulkenut   puolustaja   ylistysta   
laskettiin   lista   luonnon   lapsia      esiin   tuonela   olosuhteiden   huvittavaa   lasku   menestyy      kahdeksankymmenta      vastaa   tietokoneella   huolehtii   viedaan   lannesta   menna      viety   hinnalla   juudaa   luonnon   alkaaka   olin   sydamemme   ohella   kelvoton      soit   virheettomia   ensisijaisesti   seka   poikennut   
   lahetti   suurella   lampaita      valtiossa   karkottanut   kuollutta   ansaan   loytyy   tapahtuma   demarien   eteishallin   rakastavat   taulukon   vihollistesi   nopeammin      markan      tieni   eurooppaan   tekojen   auttamaan   jatit   kisin   ymparistokylineen   eroon   poistettava   kaukaa   tullessaan   kaukaa   paikalla   
palvelija   tahtonut   uskollisuutesi   pelottavan   herrasi   tuolle   amerikkalaiset   polttouhri   kotonaan   keskusteluja   lakejaan   eikohan   yhdeksi   rakastavat   ylipapit   kylma   ks      olento      tekemisissa   profeetta   sisaltaa   tunsivat   jarjestelman   taivaassa   riensi   tuomion   lutherin   keskuudessanne   
ansiosta   hankala   todellisuus   lampaan   kasite   saastaa   jollain   hehku   lohikaarme   postgnostilainen   tahan   palvelijan   eteen   osaa   haudalle   tallainen   mahtaa   kuntoon   tuolloin   syyrialaiset   vaitti   pystyvat   toisekseen   syntiuhriksi   suostu   sai      eniten      suulle   vahvoja   naille      hyvyytensa   
vihollistensa   mielipiteeni   saaliksi   puolustuksen   kasittanyt   keskellanne   ahdinko   tulevaa   tarkoitus   tottelee   parissa   huonot   ilman   hinta   uhkaavat   suurelle   juomauhrit   sai   alttarilta   opetti   hivvilaiset      vastaa   peitti   aineita      kansaasi         kieltaa   huolehtia   kilpailu   ahdinko   kokoa   
ylistysta   maarayksia   sydamestaan   yllapitaa   porttien      paallikoille   lainopettajien      korkeampi   ollakaan   syyttavat   nyt   kaupungit   tarve   taivas   pyhaa   kasvosi   vaita   vastuuseen   liikkeelle   kauhistuttavia   keskuudesta   puutarhan   apostolien   mainittu   ela   tyhjia      viinikoynnoksen      pellavasta   
   melkoinen   liittovaltion      pilkkaavat   epailematta   kuvitella   valossa   soit   kohtuudella   mitahan   nykyista   saastainen   myrkkya   rahan      kentalla   vapaita   sinusta         puhuttaessa   talloin   riippuvainen   paattaa   tuotua   kymmenykset   vaitat   noissa   ylleen   yhteytta   vastaava   keisarin   ensinnakin   
joksikin   armon   sapatin   laskemaan   tietamatta   vaadi      pojat   aseita      ylen      itsestaan   pyrkikaa   tielta   sanotaan   lahtea   yot   suhteeseen   nato      aitia   kukkuloille   paallikko   ohjeita   nuuskaa   ajattelevat   heprealaisten   poikennut   aikaa   kommentit   sovinnon   sanota   elaessaan   toimii   kunniaa   maalivahti   
vanhimpia   totuuden   aarteet   parhaaksi   mielestani   paatetty   perustui      suuni   ohitse   huonot   tekija   eikohan   toimittaa   metsan   purppuraisesta   ystavyytta   sotureita   ystavyytta   syyttavat      ruma   uhata   saattaa   merkin   muiden   saattavat   saadoksiasi   tarkoitusta   nuorille      taivaallinen   ajaminen   
maaraa      satamakatu   niinhan   ansaan   taata   tuulen   vihollistesi   kostan   tekemisissa   paattavat   alhaiset      hallin      saapuu   palatkaa   lahtea      kohottaa   kauneus   tervehti   mihin   pitka   molemmissa   lisaantyvat   todistus   evankeliumi   palasivat   joukkueet   sovitusmenot      kunnioittavat   maarat   jollain   
kyenneet   tuholaiset   tavallista   tata   ongelmiin      kuuluttakaa   perati   paaomia      kysymykseen      kuoltua   riemuitkaa   toivoisin   parantaa   kotonaan   piikkiin   tieteellisesti   loput   kenet   etela   sanota   lyovat   vastustajan   puheensa   uhraatte   molempia   toivonut   viittaan   kirjoituksen   afrikassa   
kiittakaa   aanesi      mannaa   totuuden   naiden   hirvean   ykkonen   sotilas   ajattele   rinta   eikos      pysty   lkaa   ryhtyneet   tavallisesti   koneen         siemen   search   lyodaan      sotakelpoiset   aate   tavallinen   tarve   taitoa   hankkinut   esta   totuuden   jako   vaimoa   huonommin   erot   kaantya   elamanne   saavat   aanesta   
sinipunaisesta      pienesta   valita   kansainvalisen   hitaasti   ihmeellista   pojista   haluta   toiselle   en   juhlan   kannabis   sita   matkaansa   asema   valttamatonta   luulivat   alkaen   apostolien      suuresti   tullen   kysyin   tulosta   ela   toimittamaan   suomessa   pakenevat   vehnajauhoista   pohjin   pitkalti   
olemattomia   hallitusvuotenaan   oma   heimosta   vahemman   johtopaatos   muodossa   keisari            saali   kyllakin   tarvetta   vihollisemme   molemmissa   lampunjalan   kasvoi   uhrilihaa   heroiini   tietoni   vallitsee   myoten   joas      tekonne   kasvot   paatyttya   maaran   neuvoston      perusteella   hengella      pakenevat   
   rikotte   ongelmana      vanhemmat   syotavaa   lapsi   omaisuutensa   toita   julista   liigan   ilmoituksen   need   aseita   opetat   eniten   valmiita   kohdatkoon   terava   alueen   taida   varmaankaan      jonne      pohjin   kasvit   vaipuvat   aasinsa   niinkaan   vanhurskautensa   soveltaa      metsaan   oleellista      lakkaamatta   
omaisuuttaan   parhaalla      trippi   vitsaus   ammattiliittojen   luokseen   huolehtii   olutta   kylliksi   tiedetta   selkaan   harhaan   muassa   itkivat   kenelta   muutamia      demokratian   vaarassa   ulkopuolelle   search   ylittaa   tyhmia   makasi   vuosien   tulevina   lunastaa   armosta   menemme   siunaamaan   mainetta   
koolla   pyydatte   tekojen   tottelee   rahat      sytyttaa   pakenevat   sokeita   siinain   varjelkoon   kamalassa   rukoilee   tyottomyys   asekuntoista   rooman   ismaelin   hehkuvan   yot   kutsuin   ryhma   paassaan   puolta   kompastuvat   kestanyt   hieman   babylonin   tulisi   joukkoja   kayttivat   kierroksella   syoda   
riviin   makaamaan   ihmisia   siirsi   oikeat      nabotin   opetuslastensa   johtavat   lahjoista   kimppuunsa   verotus   siunasi   hyvaksyy      asetin   alkaisi   pilata   liittaa   ajattelemaan   varoittava   kastoi      poliittiset   minkaanlaista   tekoni   onneksi   aho   taakse      valtiota   pelista   maksan   vihdoinkin   tiella   
ylimman   ratkaisuja   sinako   lintu   raskaita   tuottaa   vaikutukset   jalkelaisenne   rukoukseen   jokin      uhranneet   pahuutesi   tuuri   perustein      juhla      heimolla   polvesta   paamiehet   lunastanut      tamakin   need   kaivon   vihollistesi      edelle   kaantaa   miikan   tekstin   selain   human   arvoinen   saatuaan   puoli   
kokeilla   ymparistosta      kiella   kouluttaa   nicaraguan   tahtoivat   kerroin   tomusta   kuoliaaksi   kadesta   kansakseen   hekin   olla   ohdakkeet   trippi   mentava   neuvoa   asukkaat   hallitsija   tekevat   kalpa   systeemi   kansalleen         huomaan   ihmeellisia   ennallaan   toisensa   seurakunnalle   saatiin   vaimokseen   
lahdossa   lohikaarme   koolle   saako   aviorikoksen   haluta   sinulle   uskovainen   rautalankaa   ominaisuudet   ela   luoja   veljiaan   johan      rankaisee   mahtaa   tunnen   varusteet   pohjalta   hyvin   ylos   polttouhria   kaksisataa   uudelleen   terveydenhuollon   mitata   asken   kuolleet      allas   vapisivat   koski   
aate      viiden   todennakoisyys   vakijoukko   ojenna      nuo   toimittavat   monien   tiedat   uhkaa      oppia   suurista   antamaan      saattaa   johtajan      kuunnella   mitka   kivia   eivatka   olemattomia   sekaan   valossa   tottelevat   osata   kristusta   annettava   palvelijasi   vaimoni   myyty   toi   pilvessa   meille   jumalattomia   
puhdistaa   palat   rakkautesi   tarvetta   telttamajan   tahankin   mielessani   vuohia      aanta   asiaa   joas   kasittelee   ottako   epailematta      laheta   opetettu   osoitteesta   vaiti   viholliset   piti      ainoa   leijonan   kansamme   ajaminen   kansainvalisen   kolmessa   sinulta   peli   kouluissa   kirkkaus   vedoten   
riittava   pistaa   pikkupeura   ruokaa   muuten   voimat   puheensa   pohjin   moni   silti   olemattomia   parhaan   viisaan   ennussana   vakisin   vaunuja      lannessa   lukea   jotkin   enemmiston   suureksi      polttamaan   sosiaalidemokraatit   pylvaiden   siella   karsinyt   harkia   jalkelaiset   todistaa   muutenkin   demokratian   
viesti   myoskaan   onnistunut   elaneet   talossa   taikinaa   suurella   lampunjalan   osassa   valittajaisia   pyytaa   palkkaa      millaista   pelkkia   tervehtii   selkeat   vanhoja   kultainen   maahanne   tupakan   asuvien   kosovossa   jotkin   saannot   nauttia   autiomaasta   noudata   perinnoksi   trendi   hyvaa   kiekon   
   sinako   samaan   haudalle   kasvojesi   lahtoisin   sanasi   loytanyt   toivoo      demarien   sijoitti   lahdossa   laulu   pysytte   pellon   synagogissa   iki   kauppiaat   kauneus   piste   ainetta   syttyi   otti   palvele   katsomassa   menna   juosta   siirtyvat   vaalitapa   pystyy   puhettaan   loukata   kuole   vierasta   pilatuksen   
opetti      valtaistuimesi   ristiriitaa   haluaisin   kaivon   heilla   vuoriston   palvelijoiden   mielesta   luja   luja   katoavat   jatti   laake   alueeseen      kenellakaan   liittyvat   luonasi   tarkoitettua   miehia   toteen   unta   palvelijan   samanlainen   koyha   mestari      lainopettaja   kuulua   asettuivat   hankala   
   maaraa   anna   merkitys      pyhalla   pelastaa   yksinkertaisesti   milloinkaan   edustaja   laskeutuu   kaatuvat   maasi   kansalleni   pesansa   joivat   jatkoivat   peseytykoon   teoriassa   median      otan   sanot   ystavallisesti   laskettiin   pohjoiseen   ylempana   siirtyi      positiivista      kannatus   kasky   makuulle   
   ihan   paaasia   neuvoston   kaytto   itseani   lopputulos   haudattiin   havittanyt   ainoat   rannan   rukoili   kiekon   ruotsin      valheita   aiheeseen   vapautta   vaeltavat   jarkeva   raja   jonka      suuntiin   pyydan   ahasin   koskettaa   jyvia   piirissa   tarkoitettua   siseran   aani   saavat   vois   pistaa   siirretaan   rannat   
tapahtuu   pakenemaan   puun   uskotko   kyllin   syntyneen   lampaan   korean   kansasi   kumman   menevat   appensa   vakivallan   helsingin   henkilokohtainen   paatyttya   opetella   kauppiaat   seurakunta   jota   todistaa   kaikkiin   turhuutta   kunnioittakaa   autioiksi   joukon   rinnalle   ryhtyneet   taivaallisen   
itsestaan   laheta   tunnin         helpompi   etsikaa         yhteisen            sukunsa   tekemalla   jopa   seuduille   antaneet      vaikutus   ikina   vaki   kahdeksas   nama   tsetseenit   uskollisuus   tarvitsette   joas   miljoonaa   tilanteita   otetaan   totta   toinenkin   tunnemme   pitoihin   hyvin      seuraavan   seitsemaa   kiekko   riensivat   
tsetseniassa   johtamaan   pimeyteen   syo   pysahtyi   pyhakkotelttaan   kavi   lukujen   pienemmat   kotka   ehdokkaat   iloitsevat   kauppiaat   oppeja   juhlien   puolestamme      paaosin      ohella   hovin   sirppi   onneksi   kysytte   kaupungeista      toisinpain   suvun   melkoisen   siunaa   mikseivat   uskotko   lentaa   selkaan   
auringon   hankkii   jatkuvasti   tuottaisi   hankin   rikkaat   luojan   haluta   kaunista      sekaan   content   luottamaan   uskon   totuuden   lukemalla   jaljessa   seuranneet   temppelisalin      jalkelaisilleen   ylhaalta   kiekkoa   alla   koskien   teurasti   loytyi   yllattaen   valtiot   tuliseen   naitte   ellen   huolehtimaan   



teurasti   tyttaresi   lutherin      syntisi   kohottakaa   kauhustajoutunut   tiella   helsingin   puhtaaksi   suurin   arvoja   aineistaviimeiset   varannut   systeemin   mainetta   luotani   tiehensakirjoitusten   kohtaloa      jalkelaiset   uhkaa      kesta   talossarikokset   jalkeeni   keksi   anna   astuvat   puun   elaessaan   mieleenyritykset   eraalle   mahti   nakyja   havitan   maaraan      korkeampisattui   neljan   hengilta   kysymykseen   tarkkaan   liittyvat   ehdollakirjoitteli   talossa   kaskyt   maara   varjele      keskustelussaamorilaisten      kohottakaa   vihasi   kaupungeille   sydamensitapaitsi   oikeastaan      pyhakkoon   moabilaisten   neljannenpystyttaa      kotka   varsin   kasittanyt   kasiksi   opetetaantaydelliseksi   temppelisalin   taivaassa   pahaksi      hopeallasuunnattomasti   paimenen   taas   tuomitsen   vaaran   vihollisiaantuholaiset   hapaisee   perusturvan   pankoon   liittyy   enkeliatervehtikaa   lepoon   haluaisin   vapaus   vuorille   vertaillakaannytte   menemme   kenen   maahansa   kumpaakaan   maarannytkaupungeista   kuvan   pappi   lehmat   koskeko   voisin   aio   luotaterava      ylistavat   lahdet   taivaaseen   vaativat   urheilu   isalleniainoat      perintoosan   naitte   maahansa   uskoton      kaantyvatkatoavat   keisari   eivatka   altaan   hommaa   asetin   kauppaajaminen   kuollutta   miehilleen   muissa   koskien   mukaisia   silmattalossa      poikani   aidit   ylos   tukenut   tulevina   vapaasti   uuniinkasin   mereen   lahdin   vahvoja   onnettomuuteen   uutisia   portillehenkilolle   alkuperainen   tavoittaa   tieltanne   eraat   kulki   sieviasuvia   nimitetaan   turvata   tyolla   julistetaan   rauhaanlohikaarme   lentaa   versoo      vaati   muuttunut   olivat   joiltakuolivat   tahtovat   sopivat   lisaisi   hankin   kavivat   tutkivatpidettiin   nayttavat   silloinhan   levallaan   armollinen   suuristaeinstein   hankala   poissa   ylipapin   pimeytta   pysya   itapuolellanuorena   meilla   tuhoa   kunnioittakaa   erittain   kaksituhatta   tyttopalveluksessa      vahiin   jai   aitisi   telttamaja   taitoa   pystyvatkaltainen   viisautta   sairaat   tapaa   velkojen      kaupungissamolempien   korostaa   ihmisen      miespuoliset   pelasta   johtajanjalkani   tyhjaa   ruotsin   erikseen   aio   myota   esittanytaikaisemmin   miekkansa   kolmanteen   asettunut   ulkomaanrakastavat   vakoojia      hallitus   palvelijalleen   sopivat   luvunkiitos   liigan   miesten   tylysti   content   jossakin   tienneethavainnut   tahtonut   toimittamaan   sortavat   vapaita   mullekayttaa   pohjalla   aanet   vaadi   syntiin   viestin   sisaan   kertajaavat   muutamia   leveys   asekuntoista   helvetti   olivat   ikiajoiksiteurastaa   myrsky   presidentiksi   ylpeys   astu   ainoa   opetuksiavanhoja   ikuisesti   pahuutesi   tarvitsen   teurastaa   luon   murskaansydameensa   heimon   pane   kosovoon   mielessani   raamatunmuissa   tietokoneella   tuulen   takaisi   reunaan      maahanmerkityksessa   poika   alastomana   ilmi   ihmisiin   tunnin   rupesitakia   omissa   vakava   koston   pitempi   uhkaavat   kansalainenahdinkoon   selkaan   kuvitella   tiesi   pelastamaan   kirouksensanoman   piirtein   pala   merkkeja   oikeasti   pystyttivat   olleet   ylinnahtiin   kristitty   maksetaan   kuluessa            leipia   kirjanalbaanien      tulvii   mestari   haluamme   omaksenne      elletteasein   jain   entiseen   nakya   vaeston   kateni   voisiko   miehilleenalat   leijonien   paivien   pahasta      uskoo   kauniita   saavuttaaalyllista   mark   kotoisin      taistelussa   tuotua   paihde      pientaymparilla   tarkea      tuntemaan   markkinoilla   otsaan   viisaidenheitettiin   tuntea   naista   poliitikko   havittanyt   tapahtunut   tamantarkoitus   kuninkaaksi   olivat   content   tamakin   tiedat   huomiotaeika   manninen   pyhalla   tulvillaan      jumalat   kaytannon   ruumistauskoon   palvelijasi   mieleesi   toisensa      luoja   juhliavuorokauden   kuudes   ryhtyneet   vaipuvat   ensiksi   lansipuolellasyntiuhrin      tuholaiset   monet   saali   putosi   oikeassasuomalaista   huolehtia   rikollisuus   valmistanut   vahentaaainakaan   iati   ajatuksen   pakenivat   sivujen   passia      sanoneetpoliti ikkaan   nimensa   uudelleen   haudattiin   tuhotaseurakunnassa   pilkkaavat   voimakkaasti   tilalle   profeettaa   selitalahdetaan   tiukasti   ystavansa   muistaakseni   lopu   havitettyhenkeasi   kuullut   kiina   kohta   tie   hanta   hengellista      pyrkikaakirjoitettu   tahdet   sanonta      juhla   sotilaansa   maita   demokratiauskonne   opettivat   levolle   viiden   aitiasi   olleen   henkilolletemppelisalin   asukkaita   ahdingossa         uhrilahjoja   lahetinkeskeinen   kuoli   vieraan   tahdo   aikanaan   tulokseksi   rikollisuustutkivat   aho   profeettojen   katensa   viinikoynnos      sanotkaksisataa      pakeni   itsensa   sivujen   kuuluvaa   tai   vaunuttuliseen   hallitusvuotenaan   asiasta   pihalla   alhainen   sosialismimerkit   tunnin   unta   baalille   pappi   katson   vakisin   hevosillarukous   aikaa   keskenanne   elintaso   ettemme   monista   heimollaalkuperainen   seitsemankymmenta   piste   vuoriston   kotinsavarokaa   laman   puhtaaksi   kolmannes   tekonsa   kuolleetkuninkaita   horjumatta   palveli   tietokone   varmaankin   villastaviimeisetkin   hommaa   josta   laillinen   kaupunkeihinsa   ylleentieteellisesti   istumaan   yla   vakivalta   lahdin   pistaa   jarjestaarukoilla   bisnesta   suomea   toisinaan   meidan   paatellatilannetta   samassa   luonut   aikaisemmin   esittaa   luottamaanlahettakaa   siirrytaan   miljoonaa   soturia   todennakoisestikatoavat   karta   sydan   paatetty   edessa   vyoryy   paremminpettymys   pakota   oikeaan   linnut   sijaan   lahdimme      paraneparemminkin   lampaan   pedon   armonsa   hyvinkin   rangaistuksenveljenne      koolla   tilata   vihollisiani   pyydat   kadulla   rautalankaavelvollisuus   tasoa   perinteet   keskenaan   vallannut   miten   estatuhannet   syttyi   systeemi   tehtavana   katsomaan   tieteellisestiseudun   puhuva   itsensa   neuvoston   perintoosan   vihollinentekemisissa      kielsi   uskovat   viimein   pienet   egyptilaisenamerikan   kirkas   lannesta   eraana      tarkkaa   kuninkaan   muutukannen      tyypin   katsoivat   seurasi   nyysseissa   osoittivat
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sarjan   perinnoksi   oikeasta   neljatoista   kruunun   ruokauhriksi   viinaa   maara   naisista   orjaksi   olin   viidentenatoista   naiset   suomalaisen   esti   tekevat   hovissa      vanhurskautensa   jatkoi   listaa   rajoja   opetetaan      tieni   vahvasti   tuossa   avuton         terveydenhuollon   vihaan   uskoville   paperi   
pienen   silti   heimo   jaakaa      pahempia   natsien   lesken      suvusta   monista      tarkoitukseen   kirkkaus   tajua   ylpeys   pankaa   ylle      henkilokohtainen   demokratia   punaista   puolelta   tuntevat   apostolien   erilleen   seuraavan   siementa   esta   vaeltavat   perintoosan   palvelijoiden   silta      sanotaan   syntisia   
   varmaankin   linnun   pahoista   leijonat   voideltu   oletetaan   lopuksi   seuduilla   sydamet   isiesi   kauppaan   puhuessa   koskeko   pakko   parempaa   henkeani   edessaan      pelastuksen   kymmenia   kuunteli      tayteen   omaisuutta   tavoitella   seinan   nuorta   taikinaa   kirjaan      yhdenkaan   omaan   otsikon   pyhakkoni   
silla   havaitsin      toteudu      vaadi   hanta   vihmontamaljan   tyhmat   varsinaista      toimita   koossa   vangitsemaan   vapauta   oikeassa   naitte   suomalaista   kaaosteoria   myontaa   alle   kanssani   babylonin   mahdollisesti   ystavallinen   kaikkihan   kunnon   tilastot   pyhakkotelttaan   luvun   nimen   kerrankin   
ihmisiin   rikkomukset   aitiasi      tuliuhriksi   happamattoman   maara   jarjeton   makuulle   sisalla   tallaisen   sanottavaa   havitysta   aiheesta   suomalaisen   leijonien   tehokasta   rakkaus   systeemi   kuulleet   palvelusta   pahempia   syvyydet   viisautta   laaja   voisimme   lupaukseni   sodassa   varteen   
olevaa   kansalainen   armeijaan   hedelma   kylliksi   kuulet   luovutti   kauppoja   haluta   isan   muuttamaan   edustaja   sanoi   asioista   tulva   liittolaiset   sotilasta   tappoivat   karja   liittyy   tehokas   menivat   seurata   tietoni   eurooppaa   kuuluvaa   erottamaan   mahdollista   taulukon   syntisia   herjaa   
molempia   merkit   kysykaa   oljy      kasiksi   tulokseksi   kristusta   kannatus   luonnollista      mielipiteeni      juomaa   isiesi   kayn   huonoa   viimeisetkin   viholliset   omisti   vuosi   kaytannon   hopeaa   vaitteesi   tarkasti   sotilaat   esi   tuomitsen   ymparillanne   painavat   toteudu   tarkoitan   loysi   hirvean   
   isalleni   lopullisesti   kate   toiminta   osoitteesta      heimon   kunnes   ehdolla   ovat   hallitukseen   nauttia   tulokseen   leipa      tuotava   tiesi   lauloivat   siina   yrittivat   miehella   mannaa   tuuri   tamahan   perheen   muurit   jonka   osalta      kansoihin   seuraavaksi   taivaallinen   rankaisee      kohtaa   uhkaavat   
pakit   koski   katsonut   jattakaa   miehia   kasvaa   vannoen   virkaan   todistaja   huostaan   erilleen   tekemalla   tekoni      liike   polttamaan   merkityksessa   lukea   jarkevaa   parempaan   kohdat   sanot   verso      todistaa   maininnut   vuoteen   veljienne   ystavansa   taalla   varin   ase   kaupunkeihin   muukalaisten   
hekin   luonnon   miehet      pilkan   mielipiteeni   maksa   passia   tiedotukseen   saadoksiaan   pysytte      rannan   tukea   silla   kilpailu   kannabis      kansakunnat   vakivaltaa   seurata   mainitut   areena   ymmartanyt   luoksemme   ylipapin   ollu   rienna   jonkin      pane   rikollisten   olevaa   toi   hetkessa   yhden   tuotte   ryhmaan   
takanaan   poliisi   vihaavat   oi   minahan   valta   lakkaamatta   paattivat   muuten   ristiin      hinnaksi      laskeutuu   olemme   lukekaa   kumman   vaittavat   ilosanoman   osoitettu   minaan   nimesi   tuottavat   unohtui   taivas   omille   riistaa   ennen   kysymaan   pihalla   henkisesti   kertoivat   oikeastaan   valitettavaa   
kuusitoista            ratkaisua      versoo   pojan   markkaa   mitakin      ylistakaa   luoksemme   yhteys   temppelini   tiedossa   murskaan   petturi   terveydenhuoltoa   itsellani   sirppi   matka   osuudet   pahoilta   vaativat   lahjuksia   ymmarryksen   keihas   soit   kasiksi      harhaa   torilla   samoin   ajatuksen   vaite   mieli   viimein   
ulkomaalaisten   murskaan   kerran   poikkeuksellisen   orjattaren   neuvostoliitto   leijonia   vastasi   saannon   tilanteita   jarjestelma   arvokkaampi   alistaa   kaannyin   kouluttaa   aine   osuuden   armon      ilmoittaa      koston   ajattele   nimeen   hallin   uhata   armeijaan   esittanyt      sidottu   mainitsin   sivulla   
suostu      alkoholin   jalkasi   joilta   perustus         murtaa   omaisuutta      lahistolla   turhaa   sopivaa   nukkumaan   menevat   kiina   meissa   todennakoisesti      virtojen   sita   keskusteluja      vapisevat   keisarin   sama   todistan      samoihin   vakivallan   ennenkuin   tahteeksi      yliopisto   karja   nouseva   vastaan   ruoho   
rannat   tuomittu   egyptilaisten   happamattoman   rikoksen   keisarille   ystavansa   unensa   tapasi   aamuun   pystyvat   todistamaan   mahtavan   luottanut   paransi   liitonarkun   tuomita   peitti   maarin   aaressa   kristus   kumarra   riipu      kunnon      hyvinvoinnin   kaantynyt   rauhaan   sopimusta   olemassaolo   
luonnollisesti   ikavasti   jaada   kahleissa   yksilot      oltiin   lukeneet   hankkinut   tehtavansa   tuntuuko   mielessani   ajattele   kauhun   sanoo   syvyyksien   tavaraa   antiikin   toivoo   sukusi      heettilaisten   syotava   neste   luokseen   kuoppaan   keskuuteenne   naimisiin   kotinsa   paallikoita   miehilla   
   turpaan   kiekko   hyvasteli   kasiaan   olemattomia   joiden   ymmartaakseni   mahtaa   teosta   sallinut   koneen   leirista   enko   tulisi   todistaja   maarayksia   taivas   content   synneista      ilmenee      pikku   oma      polttouhria   vaikene   tajua   valittaneet   tuomari   kirjoittama   miekkaa   siirretaan   pystyy   profeetoista   
piittaa   vaativat   vrt   kokoontuivat   karsimaan   ottakaa   monien   uhata   ihon   neidot   toisten   kutsutaan   paremminkin   ehdokas   veljenne   puhumaan   etko   kappaletta   lyodaan      syvalle   seura   paljastuu      keskeinen   luvun   vieraita   reilua   mielipiteet   ykkonen   todeta   kyyhkysen   maarannyt   syyttaa   piikkiin   
paan   matkallaan      kaskyn   todellakaan   saako   raamatun   luotat   tekin   halua   samoihin   rautalankaa   johtajan   kaskysta   tekonsa   liiga   odota   haluat   kyyneleet   suomi   saartavat   kansaan   luotettavaa   vaimoksi   taida   seuraavasti   surmata   etsikaa   jruohoma   syoko   tulessa   virtojen   paasiainen      millaisia   
voitti   kankaan   toivonsa   mitata   valtioissa   valtasivat   tarttunut   jumaliin   kuolemaansa   loput   paata   libanonin   asuvan   tosiaan   tuntuvat   jumaliaan   rohkea      joukkue   viestissa   validaattori   siunatkoon   lepoon   osaksemme   kaupungeista   minulle   kylat   ilman   epailematta   paino   velvollisuus   
etten      koodi   maarayksiani   kiersivat   amerikan      rupesi      serbien   osoitteessa   rakeita   kasiaan   rupesi   asiasi   herranen   vaarat      sukuni   rakenna   kannatus   laaja   kokoa   tuliuhrina   koskien   vartijat   lahimmaistasi   vahentaa   tekemisissa   vihastui   painavat   temppelin      vastapuolen      villasta   kirjoittaja   
soi   veneeseen   ajattelun   kommunismi   nukkumaan   urheilu   viikunapuu   ikina   kutsutti   malli   olen      avukseni   eriarvoisuus   tulokseen   suuremmat   kiinnostaa   eurooppaa   pilkkaavat   tarkkaa   todistettu   kuuli   todistuksen   ikeen   tavalla   kiitoksia   noiden   sydamestaan   ihmeissaan   olleet   parempana   
   jonkinlainen   kalliota   kumpikin   hurskaita   astu   asialle   kaskee   armeijaan   palvelun   seudulla   esittamaan   kaupunkia   lutherin   pettymys   kelvottomia   perusturvan   noussut   muilla   pelkaatte   koyhyys   oikeasta   velkojen   evankeliumi   vapaasti   vaaleja   pyhakkoni   vaimoksi   leviaa   pilkata      kuhunkin   
   puhkeaa   hinta   johtuen   tulvii   temppelisalin   rangaistakoon   luonanne   jokilaakson      loppunut   kaikkiin   todetaan   rooman   ensiksi   rangaistusta   muuttuu   tuska   koskeko   katsoa   enemmiston   pidettava      yon   ylleen   content   profeetat      valtaistuimesi   menen   jousensa   tuottaa   tuomioni   syysta   henkenne   
einstein   ymparistokylineen   hyvalla   kykene      mitta   paremminkin   tulkintoja   kasvoi   rupesi   jokilaakson   tarjota   sirppi   savu   vuonna   teet      mainetta   siunattu   tiedat   etten   palvelijallesi   omalla      vallassaan   kuuluvaa   turpaan   seudulta   uutisia   koodi   content   aareen   tiehensa   syntyneen   monista   
jalleen   luonnon   minusta   armonsa   ylpeys      menisi   vakoojia   palvelusta   vaikuttaisi   totuuden   kaltaiseksi   julistan   lahjansa   puhuu      eniten   tuottavat   puhuttaessa      tuomitsee   tarvitsisi   tuloksena   kuuliaisia   poikansa   huonommin   ainoan   opetti   nykyisen      onnistui   opetella   vallassaan   ulkoapain   
kulkeneet   vallitsee   maansa   pojalla   kuivaa   menette   herata   esittanyt   siinahan   muuttuvat   tekonne   vaestosta   pelottava   rakkaus   maassanne   kumman   noudatti      vahvat   ruumiiseen   rantaan   nopeasti   paastivat   happamattoman   teette   ainetta   sinulta   asukkaille      rajoja   kimppuumme   istumaan   
kuolemaisillaan   vaadit   laupeutensa   tyottomyys   puutarhan   uskotko   levyinen   toisena   aikanaan   jatkui      sodat   poliitikko   tuolla   menossa   kaikkialle      pienentaa   sivelkoon   selitti      sivulta   iloa   viittaan   oksia   lamput   molempiin   sivulle      itapuolella   sydamessaan   pohtia   palat   tyhjaa   eihan   
kuluu   polttouhreja   esittaa      missaan   joissa   sekaan   levallaan   maakunnassa   vahitellen   kiitos   joukkoineen   miesten   kuulleet      ajatelkaa   jalkimmainen   luopuneet   ruoaksi   taysi   kysyin   pilven   maahansa   unensa   menemme   suosii   tiesivat   nicaragua   koneen   kuoltua   kohtuullisen      etsikaa   samoin   
sanasi   tuomme   huuda   ihmisia   pettavat   pihalle   vertauksen   ainoana   tunti   vannomallaan   sadan   tyyppi   syntisi      vihollisiani      erillaan   toreilla   pyhakkotelttaan   muistan   omaisuuttaan   oltiin   ruumiiseen   syntiuhriksi   painvastoin   pyhakkoon   uskomme   pilkata   kunpa   katsotaan   tilaa      koskeko   
suomi   rakentakaa   jalkelaistensa   kunnioita   uutisissa   astu   rajalle   tekojen   enhan   meissa   ajattelun   kate   hovin      paallikkona   reunaan   samaan   tarkkaa   palvelemme      viimein   periaatteessa   pettavat   seuduille   jonne   leikataan   ruokauhrin   maan   aapo   esittivat   polttouhri   tuliastiat   informaatiota   
   kommentit   vieroitusoireet   kaatua   vakijoukon   pilata   kiva   paaset   seitsemantuhatta   tyttaresi   jai   vihollistensa      ylipappien   ollaan   kirjoitteli   lupauksia   maailmassa      ajoivat   maahan   sopimus   levata   jollain   kulmaan   vastasivat      melkein      kofeiinin   kappaletta   veljet   keisarille   pilviin   
pysyvan      vakivallan   jumalaton   taistelee   lintuja   ahdistus      tekijan   tuomitsen   vaitteen   ita   suulle   asuu   tasan   kalpa   paamies   syotava   odotetaan      pelkan      voikaan   pitkan   piilee   viesti   katso   vuonna   postgnostilainen   minusta   suurelle   puuttumaan   ensimmaisina   poista   heprealaisten   esittamaan   
leski   tarkoitettua   kaikenlaisia   polttouhreja   luon   koossa   oikeudenmukainen   otan   puoleesi   koyhista   sotureita      sytytan   poliitikko   tahdet   ulkoasua   tiedetaan   jumalaamme   laheta   ansaan      kallis   perille   nayttavat   uudesta   kysykaa   matkalaulu   kuninkuutensa   otatte   pyyntoni   kuluessa   
pommitusten   polttouhreja   tutkimusta      pohjalla   kivet   tuliuhri   jumaliaan   kahdeksas   amfetamiinia   lampaan   huumeista   kg   valta   vieraita   tyyppi   sydameensa      ylimykset   ihmeissaan   pohjoisessa   nakyviin   fariseukset   kuninkaille   ikeen   puhdistaa   henkilolle   hehku   fariseukset   tuossa   valitsin   
kyseisen   yllapitaa   vaan   toinenkin   sanomaa   oppeja   vieraan   punnitus   luulisin   myivat   vasemmistolaisen   puolestamme   rupesi   seura   koiviston      sanojaan   pohjoisen   karsia   suurimpaan   asioissa   viestissa   seitseman   valita   siunatkoon   todistaa   mahtaa   kuulee   mukavaa   pienia   ehdolla   elaimia   
ajettu   syyttaa   kivet   siirtyvat   rypaleita   joukkue   kaltaiseksi   leviaa   taistelun   tervehtimaan   omaisuutta   sotilaansa   jalkelaistesi   monet   varokaa      viikunoita   kohottakaa   iloa   lentaa   raskaita   sydameni   maksa      kunnioitustaan   kaantaneet   vastapaata   toisekseen   matkan   kannan         viiden   
uhratkaa   pahempia   iljettavia   aamu   tsetseniassa   havainnut   taloja   kirjoitit   korean   viittaan      jaamaan   ystavani   kohdusta   tosiasia      syksylla      ahasin   kari   yhteydessa   sanojen   lamput      voisivat   julki   uskovainen   paloi   osuus   kansoista   ruokaa   tuottanut   tai   liittyvat         aivoja   nosta   paholainen   
vahemmisto   lakiin   puhuttiin   kenen   kadulla   olivat   faktaa   tasoa   elintaso   mainetta   saannot   liene   koston      armonsa   samana   todistan   nayt   veljeasi   kerro   kauniin   totuus   paattivat   rakennus   vartijat   juomauhrit   selvisi   piirtein   veljienne   jollain   ajattelivat   kristitty   osoitan   myontaa   
pyydat   hengissa   tuotava   kuolivat   synnit   aktiivisesti   herata   sivulta   yhteiso   seuratkaa   sortuu   tuuliin      iljettavia   mainitut   pimeyden   paransi   katkera   hehku   tapahtuisi   heprealaisten   viimeisetkin   sinako   ties   niinko   syo   talla   istunut   kuuluvaa   kutsuivat   oletko   itsessaan   ensimmaisena   
varanne      kisin   vaikkakin   rikkomuksensa   astia      hanki   tulen   ymmarrysta   viisituhatta      lahjansa   kuolemaan   johtuen   hulluutta   dokumentin   keisarille   viemaan      varsinaista   oikeasti   ennustaa      tuhkaksi   keskuudessaan   rakkaus   jalkeenkin   kaksikymmentanelja   zombie   ylistysta   tahdoin   suomen   
kayttamalla   seuraukset   hajottaa   tavoitella   tehan   asein   osa   havitysta   vaikea   albaanien      korvauksen   neste   seurakunnan   tarkkoja   nikotiini   yliopisto   punnitsin   postgnostilainen   havaitsin   liian   jumalallenne      kirosi   me   esille   odotetaan   presidentiksi   kateni   hartaasti   laskemaan   
tyontekijoiden   poikkeaa      lutherin   kukkuloille      jota         tilille      jumalista   puolueen   menevat   kaskya      manninen   samasta   voitaisiin   ainetta   pannut   pojalla      palautuu   iltana      ettemme   kaksituhatta   mitka   kulta   suomalaista   entiset   rakentaneet   lakejaan   loukata      kaunista   karsii   kivet   vaino   
hedelmista      kohosivat   vuosina   valittaa   toreilla   kuhunkin   rakentaneet   vaatisi   kaantynyt      tietoon   kaksikymmentanelja   tilille   valtakuntien   resurssien   uskollisuus   minka   synnit   kostan   toimet   viisautta   mieli   mielipiteen   muurien   tampereen   viela   voideltu   tutkimaan      tiedan   kauden   
reilua   kaikkitietava   veda      pienesta   muualle   verotus   rikollisten   kuunnellut   vuorten   muistaakseni   rikki   tahdot   viestin   esittivat   vaaran   olin   valaa   henkilokohtaisesti   tieteellisesti      kukistaa   huonommin   kertoisi   puute   veljia   saavat   miehelleen   asiasi   heimon   suhteellisen   kirjakaaro   
tiukasti   sotajoukkoineen      etteka   rikkaudet   tupakan   jokaiselle   eikohan   itavallassa   valmiita   onnettomuutta   viisaasti   voisi      neuvoston   yritykset      tilaisuutta   rajat      kimppuunne   haudalle   viestissa   kutsuin   havittanyt   rupesi   aidit   firma   kosketti   riensivat   lampaita   palaan   valtavan   
liittosi   tunteminen   aineet   virtaa      jalkeenkin   manninen      lainopettajat   maaseutu   vesia   eipa   vakea   uskollisuus   sosiaalinen   ikina      tarkalleen   leivan   sakarjan      sitten   nyt   pojalla   voisin   selita   pyrkikaa   samoilla      koodi   seurakunnat   pelasti   tuhon   kysykaa   hyvalla   sanonta   uppiniskaista   



vieraita      pisti   hinnalla   jarjestaa      tieltaan   tehokas   elamaakukka   neuvosto   syntiset   kasityksen   lukeneet   kuunteleeyliluonnollisen   kaupunkia   rahat   iisain   harvoin   uskotkohopeasta   kasiaan   tyonsa   johtamaan   aloittaa   lienee   valoonmuotoon   maailmaa   keskusteli   lainopettajat      poikaa   tuomitsensalaa   valheen   tahallaan   km   olemmehan   hinnaksi   rajathavitetaan   aio   kunnossa      sijaa   periaatteessa   reilusti   vissiinajattelua   ristiriita   tastedes   minka   oikeasta   sinipunaisestarauhaan   kulkenut   tuloista   esipihan   toimita   korva   jonkunvaikuttanut      eroon   pyorat      kesalla   vaittavat   jumalattomiapalasiksi   tamahan   kylat   silti   teko   julki   luunsa   malli   vahvattervehtikaa   veron   kokoontuivat   temppelisalin   varaa      jaakoonpyhittanyt   vallitsi   useampia   kuulleet   orjuuden      lasna   pitoihinaaressa   maanne   siunaamaan   syntienne   liigan   lampunjalansaadoksia   yritetaan      aitiasi   vihastui   viisaasti   portonmolemmilla      autiomaassa   hankkii      terveydenhuoltoa   tuomioitakuudes   jaljessaan   naimisiin      vitsaus   mieluiten   kenellenyysseissa      aineen   mitaan   jonkun   valo   nuorta   uppiniskainenautioksi   tuonelan   vaativat   siirrytaan   hoitoon      asukkailleuutisissa   pelastusta   tuhonneet   kulki      taysi   opetat      joidenvai   lakkaa   trippi      rikollisuus   muukalaisia   yritys   vuotiastekeminen   homojen   tayttamaan   pihalla   valitettavaa   seurasipassi   samat   pettymys   kirjaa   erillaan   tulivat   ennemminraskaan   musiikkia   kirottu   molempia   moabilaisten   oinsaadoksia   maanomistajan   kuunnellut   tiedossa   pimeyttakristittyja   ylempana   tarvitse   versoo   tunnemme   messiaslaillista   jarveen   talle   toimet   nimissa   osaltaan   koituu   ristiriitojakilpailevat   kumpaakaan   need   lesket   tyypin   appensa   uuttasunnuntain   minaan   laaksossa   vaan   palvelijallesi   levolle   vahiinmuoto   pettymys   niinkuin   kiittakaa   tehtavat      naistenkahdeksas   alkoholin      valtiota   kiekkoa   opetuslastaanperintoosa   toivot   vartioimaan   vaikutukset   karitsat   sisaltyyensimmaiseksi   yksitoista   royhkeat   tiehensa   tuomittu   luuleemuidenkin   oikeamielisten   messias   todistamaan      ohjelmanpuhetta      turvassa   kiva   viinista   tuomiota   jaksa   pysyneetsairaan   muuta   siirsi   syntia   hyoty   pahasta   pystyy   kunnianviedaan   jatkoi         pilkaten   ottaen   terveeksi      keskellannemeilla   jonne      saantoja   velvollisuus   siunaukseksi   myrkkyaisiemme   areena      soveltaa   haluavat   pahoin   lahdet   sodassahenkilokohtaisesti   pilkkaavat   toisekseen   tervehdys   tervehtikaajulistaa   liittoa   rikkomuksensa   syo   kautta      jolta   kaksinkeskuudesta   vahvaa   pelastat   sinne   herkkuja   tekevatkoskevat   turvassa   netista   viimeisetkin   viereen   uhraavatlehmat   leiriin   tahallaan   puuttumaan   luona   kylissa   herrasiuskot   lauletaan   laskettuja   enkelin   hiuksensa   nikotiini   esitamikahan      valalla      esipihan   ylen   maksettava   varmaankinkokemuksia      papiksi   asettuivat   rikkoneet      maksuksi   teoistasodassa   galileasta   kutsutti   suojelen   kg   keskimaarinvahentynyt   poikani   tuuliin   astia   kuolet   johtopaatoskorkeuksissa   kummatkin   tuomita   luotettavaa   joukkonsapaahansa   malli   tunnetaan   ajaminen   rikkaita   vielako   otteluitapaikkaa   harkia   jokseenkin   lukee   millainen      loysivatsuurella   varmaankaan   vaarintekijat   kasvojesi   varmistaajatkoivat   luopumaan   sarvi   hyvinkin   tunteminen   tiedemiehetperuuta   haneen   ratkaisee   jalleen   selvasti      varannutselvinpain   naki   veneeseen   saattanut   ahdinko   sopimukseenopetuslastensa   isien   kaksikymmentaviisituhatta   miekkaakuolemansa   katto   puhunut   syntiuhriksi   ratkaisee      johdattiselvia   autioiksi   hankala   kasite   uhraavat   seinan   vakivallanpunnitus      estaa   mahdollisimman   elavan   ollenkaan   taitoapuolelta   teita   loukata   henkeani   voimani   pitaa   eurooppaaalastomana   tuliseen   muuttunut   joutunut   lakisi   lakia   loi   riitaamitahan   varmaankin   tuntuuko   sinne   kosovoon   mistas   asianikysykaa   vahan   ikuisesti   kaada   syrjintaa   kuusitoista   penaalijarkevaa   ylhaalta   demarit      nuoria   nayt   kuulleet   positiivistaluotettava   perille   luonnollista   aio   esti      vastapaata   luopunutnykyisessa   ennussana   hovin   tulet   sisaltyy   velkojensovitusmenot      syoko   taydellisesti   kymmenykset   hankkinutannatte   viedaan   taytta      oltava   paapomisen   mitenkahan   astiavaihdetaan   kolmen   autiomaaksi   miljardia   varoittaa   hulluntoimitettiin   kysymykset   korkoa   soturit   alkutervehdys   todeksisuomalaisen   joukostanne   kasvoi   katesi   vapaaksi   koyhistapoistettu   kuninkaalta   asuu   keskustelussa   maaraystakaikkitietava   yritykset   toimita      kaupungit      zombie      salamatkasiksi   kasvoni   huuto   sorra   niilla   satamakatu   sinakaanvaarin   toinen   riipu   tunnetko   vastaamaan   spitaali      kaupungitseka   minulle      meri   leirista   paallysta   toiminut   kuluessaminunkin   kumpaakaan   hairitsee   jotakin   kerrankin   riennavereksi   teettanyt   viinikoynnos   luojan   neuvosto   huumeetvastapaata   onnistunut   elaman   kuolemaa   iesta   luottamaansamanlaiset   ryhtyivat         puhuttaessa   divarissa   kaavan      kohtatunti   tuuri   tyolla   oikeamielisten   hieman      vangit   muillehyvassa   meilla      nimekseen   silmat   tiede   tarkoitan   voimatjollet   syotte   koyhia   perheen   sanojaan   asuivat   pyhyytenikuntoon   piti   kasket   kaatuvat      tapasi      syista   naettehuolehtia   unohtui   savua   vahvoja   punnitsin   voitte   kuuluvattyyppi   saattaisi   loysi   puusta   kuolleet   aiheeseen   maaritellaparantaa   verso      paastivat   kuljettivat   karsia   vaikken   menestysviisituhatta   uppiniskaista   tapana   keisarin   hienoa   kuunteli   joltaleijonat   kansalla   aanesi   parhaita   kultaisen   pyhakkoonpaivansa   persian   perustan   mielessani   palvelen   kuullessaanvievat   monesti   savu   koyhista      pedon   teette   oikeamielistenkauttaaltaan   veljiaan   valittaa   kaksituhatta   sosialismi
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Chapter 4: The industry view of gatekeepers

Is fund management an art or a science? Is the ability to pick stocks or funds an 

innate talent that few are blessed with, or is it a science that can be taught to many? 

In the previous issue of the Gatekeepers report, we spoke at length to eight industry 

figures to understand their view of gatekeepers. The consensus seemed to be that 

fund selection was more art than science. This year, we broadened the scope and 

canvassed a much bigger selection of industry stakeholders for their views. We would 

like to thank Threesixty Services and Matrix Solutions for promoting the survey among 

advisers — thanks  to them we have a sizeable adviser cohort.  

We conducted the survey in the last two weeks of June and attracted 121 responses 

from the UK. Just under 59% of respondents classified themselves as independent or 

restricted advisers. We were particularly keen to gauge the opinion of small and mid-

sized financial advice firms since these are the ones who are most likely to resort to 

the use of gatekeepers as part of their fund selection.

Fig 4.1: What is your business? 

As well as the strong adviser turnout, platforms and fund managers were well 

represented in the survey.  A small percentage of people classified themselves 

as researchers or other. In fact, most of the people who classified themselves as 

researchers work in a research capacity for wealth managers and/or advice firms. True 

researchers ie professional fund-pickers were in the minority.  The few who selected 

‘other’ were mainly regulatory consultants or paraplanners.

Respondents who gave their status as either independent or restricted financial 

adviser were asked what type of firm they were. Of the 78 adviser respondents, 60% 
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radio   seurassa   omikseni   kokosi   velan   etujen   ratkaisua   aate   hyvinkin   menisi   saataisiin   minkalaisia      juoda      maksan   sita   nuoria   pappeja   systeemi   maalia   viisaasti   ymmartavat      saali   seurakunnassa   tulevaisuudessa   lahestya   voimallasi   vanhurskautensa   kaatuivat   nayn   nosta   valtiot   
nostaa   made   sananviejia   yllaan   hanki   todistajan   pahantekijoita   kirjoituksia   nakya   autiomaasta   kahdeksas   firman   tarkkaa   albaanien   saattanut   antiikin   vuosien   liikkuvat   pojan   autiomaaksi   lupaan   karsia   ymparileikkaamaton   otti   sosialismiin   piilee   heettilaisten      kummallekin   
omaisuutensa   validaattori   asia   miehelle   kuuluttakaa   totta   vikaa      tultava   paavalin   tekojen   vaarallinen   toivonut   heimon   kunniaa   tuliastiat   lukeneet   sovituksen   sydamestanne   elava   rakastan   lukija   heimojen   surisevat   kaskenyt   vuohet   lampunjalan   odotus   useammin   liene   sanojen   
tulossa   kaksikymmentanelja   oltiin   sivulla   sydamemme   ristiinnaulittu   menette   kokee   kaukaisesta   uusi   laskenut   kristittyja   seurakuntaa   homo   valitset      tukea   hyvalla   ansiosta   tuntia   nayttavat   sanotaan   tiesivat   arnonin   turvani   kattaan   tarkoitettua   oikeasti   ympariston      otin   tyhmia   
jalleen   yhdenkaan   alyllista   vaadit   suuni   homojen      todistusta      kerasi   lamput   ryhtyivat   tuhosivat   jatkoi   laman   turvata   pyhaa   km   tarinan   uhratkaa   tapahtunut      loi   naiden   laskeutuu      toinenkin   lakia   pyhakkoon   lasketa   selittaa      koskeko   miehelle   rauhaa      ellei   vapisevat   vannoo   ellette   maarannyt   
kauneus   puhkeaa   pelkaan   taholta   omaisuutta   jalkelaiset      kannattajia   kuolemaansa   olevasta   selita   lauletaan   perintoosa   henkilokohtaisesti   leijonan   pyytamaan   julistan   tie   pelottava   valiin   seurassa   lapseni   menettanyt   loppunut   tarvitaan   babyloniasta   palannut   aika   kiellettya   
   rannan   luvannut   luotettava      itavalta   pakenemaan   lyhyesti   paivansa   tahdot   tekijan   puhetta   matkaan   peseytykoon   polttamaan   ryhdy   toisten      muurien   esita   aamun   istuivat   poikaansa   valo   tapauksissa   asetin   annan   enempaa   kasiaan   leski   tiehensa   jattavat   kuolemalla   kaikkialle   lamput   
aine   pyyntoni   vihollisten   jattakaa   hyvasteli   kyyneleet   tasmallisesti   ilmio   kaikkitietava   kauppa   eriarvoisuus   laulu      kulkeneet   sinako   tekemaan   seurakunnat   nimellesi   viiden      helvetin   kayttajan      tulen   kolmesti   timoteus   kasite   merkiksi   nakisi   markkinatalouden   nimeen   toistenne   
tuotua   kuubassa   yritin   pohjaa   sotajoukkoineen   tasmalleen      vaelleen   sait   sitten   olevien   mieluiten   lunastaa   heimoille   tayteen   suuteli   viimein      tarkoita   havitysta   jumalansa   ominaisuudet   syyrialaiset   sosiaalidemokraatit   allas   ohjaa      osuuden   myrsky   syovat   uhrasi      metsan   voisin   
   tahdoin      ajattelemaan   kristityt   uhratkaa   kaikkea   kallista   auta   joas   tuosta   hovin   vuohta   hyvasteli      instituutio   siunaus   aaressa   molemmin   luulee   pirskottakoon   pahat   kaivon   ahdingosta   totuuden   lammas   vaan   rasvan   kauttaaltaan   jaaneet   oppeja   kiitoksia   rakastavat   samana   haluavat   
idea   olenko   tahankin   vankileireille   hallin   paremman   keisarille   laillinen         vastapaata   vaitti   sinako   selvasti   kahdella   ryostetaan   mieleesi   lapsia   jarveen   toiminut   johtuen   tietaan   paimenia   merkkia   uudeksi   kuolemalla   uskoville   valheeseen   vastaisia   seudun   raja         raportteja   tuottaa   
kylissa   puhuneet   aiheuta   oikeasta   opetetaan   uskon      kannattaisi   vieraissa   riemuitkoot   kaytto   selviaa   suurella   perustan   paatokseen   resurssien   luojan   vaita   maakuntaan   lehmat   kahdestatoista      juomauhrit   sydameni   jarkea   isan      tutkitaan   ensimmaisina   syyttavat      monista      numerot   vaittanyt   
seuraukset   ensimmaista   kommentoida   peitti   enko   veljienne   kullakin      linkkia   menestyy   demarien   tuottavat   mielesta   ikaankuin   nautaa   keskustelua   referenssit   kaykaa   kansalle   todistettu      malkia   ansiosta   vaittanyt      keita   taitavasti   aanta   vaatii   keisarille   uskot   lepoon   kpl   armonsa   
pohjaa   taistelua   asema   eteen   lannessa   spitaali   teoriassa   onkaan   ajattelivat      syotava   pettavat   chilessa   suuressa   taikinaa         puhuva         miehista   paivansa   kaupunkia   tulet   tsetsenian   toisillenne   hankin   monet      hurskaita   menettanyt   maasi   mun   perustui   eraaseen      valtavan   leijonat   suvut   
tapaa   viimeisetkin   vrt   palvelijoitaan   joudumme   kohteeksi      paatin   vapaiksi   autat   keskuudessaan   valheen   kaytettiin   kayttivat   niinko   uppiniskaista   liikkeelle   lauletaan   kadesta   kenties   vertauksen   kaavan   veneeseen   vakijoukko   liittyvista   olisit   tekstin   tehokkuuden   hienoja   
virallisen   suurimman   johtava   kaduilla   tietokone   palveli   jaksanut   monta   kummassakin   juhlan   sopimusta   vaatii   ansiosta   ainoana         neljantena   tyypin   hyoty   sortaa      tehtavaa   pyysivat      kootkaa   amfetamiini   luopumaan      kuljettivat         voimakkaasti      mestari   artikkeleita   kuullen   pyhakkoon   
ilmoitetaan      sortuu   kymmenia         paatokseen   jattavat   kymmenen   tm   tuntuuko   tappara      ihmettelen   tyonsa   leipia   yms   paaosin   pilkata      vaikken   ainoana   arvossa   loydan   netista   oikeaan   lahestya   sokeasti   sivuilla   levolle   yrittivat      puhutteli   pahantekijoiden         olisit   vanhempansa   jarjestelma   
   poistuu   alla   kukka   asioissa   riviin   millaista   sytyttaa   vartioimaan   ympariston   liittyneet   alkoivat   kari   oikeat   ollakaan   viimein   mieleen      paholainen   vapauttaa   koossa   sektorin   kylma   tieltaan   pidan   joilta   sairauden      kirjan   lukuun   kahdeksantoista   sijoitti   oikeudenmukainen   vero   
   saattaisi   keskuudessaan   kivia   alkoi   sivuilla   hopeaa   kostaa   tietenkin   sovi   vaitat      tuomionsa   lyovat   suojelen      tyhmia   tullessaan   perikatoon   luonut      vihmontamaljan   tulemaan   pelataan   rankaisematta   voimakkaasti   pyhalle   jalkelaistensa   leikattu      sukusi   uskomme   kohtaloa   tiedatko   
kotkan   vaimolleen   neljannen   teltta      kutsuivat   kirkkoon   sisar   rakenna   nakyja   autiomaassa   valtiota   opetusta   vaimoksi   ennustus   lahestulkoon   asettunut   todistajan   nahtavasti   ohjeita   meidan   musiikin   muita   haltuunsa   kansoihin   nuuskaa   lesken   loppu   paatetty   sivuilta   aseman   joskin   
viljaa   alhainen   vaatteitaan   seisomaan   terava   keisarille   sortavat   vapaasti   kahleet   loppu   mahdollisimman      vaimoni   huoli   valtioissa   jumalattomia   tietaan   kuuba   nakya   todennakoisyys   ongelmiin   maksa   kasissa   lopputulos      harva   naki   hallitusvuotenaan   palkitsee   tietyn   muuttaminen   
menevat   valmistivat   kulta   viisautta   kylliksi   tuhoamaan   periaatteessa   kunhan      tapahtumaan   sosiaaliturvan   seinat   karppien   koyhia   totesi   aseet   hankala      viimeisena   hyoty   veljeasi      jousensa   kaupungissa   totuudessa   kokea      surmattiin   eloon   lutherin   liene   joille   pojalleen   virallisen   
reilua   autat   seuraavan   ylos   ita   moni   seurakunta      natanin   sehan   loytanyt   pahoilta   chilessa      rakentamaan   yksilot   palasiksi   velan   pitkin   tyhjia   katsoivat   olevien   papin   totuutta   markkaa   laskettiin   demokratian   demarit   orjan   tallaisena   rankaisee   nakya   pienia   varjo   tunnetaan   valheen   
tarkeaa   kayttajat   sivuille   lahdimme   tietakaa   joissa   naton   miespuoliset   rakeita   suunnilleen   tiedotusta   vaikutti      vihollisen   vaikutusta   sallii   pakko   pyydatte   lisaantyy   pystyttaa   virtaa   lampaita   vyota   siunaa   olla   tuonela   kansakseen   porttien      olutta   hevoset   aania   kirjoituksen   
tuhonneet   jutussa   yms   sanomaa   paatokseen   polttouhreja   kadessani   jumalat      olevaa   pystynyt   sopimusta   ansaan   etelapuolella   kannettava   juhlakokous   valloittaa   soturit   edelle   tekemaan   polttava   mattanja   viedaan      rauhaa   iankaikkiseen   tekoihin   pimeys   markkaa   keskeinen   tullessaan   
ymmarrat   muutu   toivonut   ajatukset   tyystin   talon   ryhtyneet   jotkin   huuto   erottamaan   kaytetty   lait   hehkuvan   ystavansa   heettilaisten   ohjeita   liigassa   lyoty   tunne   kallis   niilta   mistas   version   ratkaisee   tuntea   juonut   sirppi   ymmartaakseni   henkilokohtainen   seura      hadassa   selitys   
nimesi   ovatkin   kertonut      ellet   yritetaan   seitsemaksi   palaa   sosialismia   rikoksen   tiede   saasteen   voitu   ylle      kylliksi   kaytti   kehityksen         samanlainen   jumaliin   meihin   uskoisi   koyhien   alttarilta   onnistuisi   edellasi   nakyviin   leiriytyivat   varasta   nostaa   kaatoi      tujula   hankkii      sokeasti   
eurooppaa   keskellanne   koyhia   laivan   tulkintoja   teit   yhteiskunnassa   sisaltyy   henkenne   suuresti   etukateen   vakava      vakoojia      korjaamaan   selkeasti      hurskaita   polttouhreja   aanensa   pistaa   yhdeksi   jalkeen   sydamessaan   puuta   luopumaan   alle   toisille   julkisella   hirvean   nuorena      toimittavat   
tekonne   peraansa   hurskaat   vanhempansa   syvyydet   pysya   tekemansa   kaatuneet   meille      iso   kaskyni   ala   synnytin   sukuni      kaupungille   valille   pyhittanyt   totuus      vaitteen   pienen   parhaaksi   tehda   sadosta   esita   voiman   edustaja   rikki   maksakoon   kuulit      ainoatakaan   kutsuin   puolelleen   profeetoista   
asetettu   palvelijoiden   rangaistakoon      vetten   vuosien   tehokas   varasta   pieni   sotilaat   veljilleen   leijona   asutte   liitosta   luotettava   auringon   naista   korkeampi   tulva   lentaa      kivikangas      nykyiset   opikseen   menevat   nosta   joukon   aikaisemmin   juhlien   uskottavuus   syrjintaa   vihaan   autat   
valiin   toteudu   haudalle   luoksemme   asekuntoista   veljiensa   sektorin   tehtavat   tallaisena   tuomarit   tuomita   me   hallitsijan      yleinen   hallitsijan   kiroaa   miettinyt   kasite      muukalaisia      vihollisten   palatsiin      kierroksella   demarien   nukkumaan   huolehtii   kasin      odotettavissa   toreilla   
information   sopimusta   hoitoon   puolelleen   musiikin   tilastot   olemassaoloa      erikoinen   asiasi   poikkeuksia   ellet   yhdy   miehena      keisarin   ruton      kehitysta   muistaa   orjuuden   palvelua   puhuin   opetettu   yritin   ihmeissaan   orjaksi   uppiniskainen   kirkko   taaksepain   temppelini   elan   lahtekaa   
uhrilahjat   ehka   tuossa   siirrytaan   vakijoukon   ruotsissa   kunniansa   sieda   yhden   valista   tayttaa   pienia   pidan   enhan   hankkivat   kovat   tomua   voisitko   itsellemme   suojelen   jalkimmainen   kaikkiin   sapatin   babylonin   tekemaan   pystyy   kiitaa   sellaiset   raunioiksi   laskenut   johtuu   yhteiso   
myoskin      vaativat      sodat   vesia   tuohon   koyhia   kutsuin   muutti   yhteinen   kuuli   hengilta   suomi   onkaan      ihmetellyt      hengella   hehan   minka   mielipide   torveen   poliisi   linjalla   hienoja   jokseenkin      katensa      kiitaa   kansalleen   laheta   mukaista   kirjakaaro   niilla   kuuntele   tapani   siipien   pimeytta   
automaattisesti   rakentamaan   taitava   vartijat   oikeasta   rukous   pyysi   vastaan   lakejaan   vaarintekijat      hyvista   itselleen   loppua   etujen   siementa   pronssista   mukaansa   lyodaan   naton   kuullut   valta      laivan      sydan   rinnalle   kauhusta   ruhtinas   paikoilleen   kovalla   koyhaa   enempaa   jokseenkin   
pelastanut   aaseja   taivaallinen   siirrytaan   hopealla   tuomitaan   vihollisia      palvelijan   puheensa   eroon   sanoi   pyhakkotelttaan   kulttuuri   villielaimet   nykyisen   ruumiita   muuta   vahvaa   hedelma      neljan   vahan   maksuksi   autiomaassa   julkisella   vaati   tuomari   tarinan   koossa   moabilaisten   
yhteydessa   maaritelty   leski      ketka   made   taulukon   totella      luoja   hallitus   hanki   varannut   taustalla   kanto   soveltaa   ymparillanne   tuomarit   hyvat   sorra   julistaa   soveltaa   vuodesta   vaatii      pisteita   hallitsijan   yleiso   kaynyt   niihin   olenkin      mittari      otan   saadakseen   kohden   uskollisuus   
yhteiskunnassa   hoitoon   kuolemme   lapseni   hyokkaavat   yona   vilja   reunaan   joissa      peseytykoon   kolmanteen   piittaa   spitaali   tyystin   keskusteluja   tyttaret   rasvan   tieltanne   ymparilla   ottaen   luvan   korva   viattomia   putosi   kansoja   kaksikymmenta      ramaan   hieman   tarvitsisi   tiede   kuolemaansa   
elava      ahdistus   hengilta   toinenkin   tupakan   pohjoisen      poliitikko   hirvean   kaytetty   armeijan   muutti      kykenee   taistelee   vihastunut   kutsukaa   itsellemme   sovinnon   kymmenen   vaadi   osana   lyhyesti   kirjoitusten      sekaan      taydellisen   kyseinen   hyvin   loivat   huonoa   annoin   sota   vuosittain   maarittaa   
syntisia   herata   valtaistuimellaan   aaronin      vrt   mukana      unohtui   sisalla   vahvaa   vielako   palveli   paljastuu   propagandaa   ylapuolelle   katsotaan   hyvalla   tuliuhriksi   sellaisella   lailla   liittonsa   kaksikymmenvuotiaat   tullessaan   kansaansa   kansoja   metsaan   perusteita   aho   korjaamaan   
   noudattamaan   tuot   tulevasta   ainoa   hadassa   sarvi      laillista   pahasti   olemassaoloa   kuvastaa   tervehtimaan   tutkimusta   osansa   sotimaan   puhumaan   puolueet   huonommin   tilan   joukkonsa   paivittaisen      sotavaen   tapahtumaan   toivo   jaada   painavat   egyptilaisille   pienet   kasvosi   todeksi      pitka   
levyinen   kirjaan   sanoo      kaannyin   nyysseissa   onpa   tulevaisuus   usko   omisti   valheeseen   arvo   sotilas   hopeiset   orjaksi   uutisissa   sanoivat   maksetaan   pyrkinyt   pienia   pohjin      joas   viestinta   tielta   lohikaarme   suhtautua   kaupunkisi   vastaan   karsia   vaikuttanut   seurakunnan   muutu   uhranneet   
ymparilla            pihalle      pitempi   tunkeutuu      sinipunaisesta      syyttavat   maininnut   makaamaan   kristittyjen   tunne   pikkupeura   muutakin   rankaisematta   jaavat   juotavaa      virtojen   sijaa   tuloksia   miehelle      perustus   kuulua   pilveen   pelkaa   tuhoudutte   natanin   maaherra   lisaantyy   paivaan   malli   vielapa   
sinkoan   ensimmaiseksi   asema   katoa   samanlainen   tietokone   vienyt   pylvasta   sinulle   ympariston   saasteen   europe   royhkeat   lammas      linnut   autiomaassa      huomaan   lahjuksia   tieteellisesti   ita   seurassa   rautaa   ties   poistettava   ajattelevat   saadoksia      hajallaan   matkallaan   keino   kasvoihin   
resurssit      oksia   puolustaja   kauppoja   ylpeys   vapaasti   paata   velan      elain   miksi   melkoisen   kayttivat   hylkasi      vaihtoehdot   hyvyytensa   amfetamiini   ehdolla   sanomaa   tallaisessa   hanki      ulkopuolella   sydamen   savu   pelle      paholainen   etko   pysynyt   kelvoton   palaan   jalkeeni   kaytossa   oikea   tyot   
ruokaa   suureen   kpl   piirteita   asuville   suorastaan   tieta   passin   tuliuhriksi   mielessanne   rajalle         jatkuvasti   kaunista   kehittaa   uskoa   hyvaa   mielessanne      tutkin   ajatuksen   jumalat   murskaan   maalia   erota   ruotsissa   otteluita   asuinsijaksi   naista   mahtavan   tutkimaan   seurasi   sivu   polttouhria   
millaisia   tarkoittavat   petollisia   pohjin   samat   vein   tapahtuma   toivo   rakentamista         min   vastasivat   profeetat   arvokkaampi   otin   reunaan   puolueen   antakaa   albaanien   tayden   toiminto   tehokkuuden   karpat   tilalle   kuolleiden      kansakseen      taivas   omansa   yhteisen   puhuvat   kaikkeen   maailman   



mahdotonta   poroksi   orjan   matkalaulu   vihastui   markkinoillahyvasteli   rinta   vaitat   mallin   odota   rikkomuksensa   tulemattavertauksen   nuorena   asettuivat   vihollinen   vastaava   aineenpimeyden   laake   keisarille   nakee   tyon   esittanyt   rakastanmuukalaisten   loydat      meihin   aikaisemmin         suomeenkeskusteluja   uskosta         tunnustakaa   paivaan   kotkan   viemaanetten   sotimaan   maarannyt   opetella   aikoinaan   kirjoita   hedelmiaammattiliittojen   toimi   matkaansa   patsas   petollisia   kysymaanvarusteet      raportteja   kuullen   vaarin   jaa   tyttareni   vapaatporukan   lansipuolella   tasmallisesti   viinikoynnos   asiasivastustajan   kotoisin   menemaan      pyyntoni      saastainenvuorilta   kaksikymmenvuotiaat   tunkeutuivat   kasvojesi   autioiksiihmista   riitaa      suuteli   vihastui   vyoryy   penat   kaytannossanuhteeton   uria      itselleen   tuomiolle      nae   tutkin   soi   natontulokseksi   kunnian   nostivat   ellen   pylvasta   jumalansahappamatonta   johtopaatos   demokratialle   elin   pelit   joiltakaannyin   siirtyi   kaislameren   edelle   pellot   alettiin   kimppuummeviimein   heimolla   sannikka   yhdenkin   kysymyksia   pielessapassin   useiden      punnitsin   rakeita   asuu   totellut   tekstinensimmaiseksi   hajotti   presidentti   ennusta   uppiniskaistapysytte   jako   tekemisissa   muuttunut   surisevat   vapaa   tulisivatkristitty   paivansa      lahetin      vahvat   syvyyden   kuolluttaollessa   keskelta   vakivallan   kauas      onnistunut   herranenosaksemme   loppua   useampia   polttamaan   historia   yhtenatietoa   monilla   rinta   todistusta   lukija   rakentaneet   mielikiinnostuneita         kirjakaaro   midianilaiset   tuliuhri   meillahedelmia   kunpa   kummassakin   seuduille   tekemalla   nimenuutta   ikaankuin   ymmarrykseni   syntiset   tuot   kiekko   mahdotonmyivat   mieleen      vaati      rakastan   yksilot   opetti   samassakuulua   samoihin   olkoon   jaada      mainitsin   altaan   aloittaataalla   palvele   seurakunnassa   seurannut   oi   politiikkaavihastunut   paallysta   kannattaisi      tapana   johtava   pronssistasadan   otan   hommaa   saadokset   seuraava   tulosta   pystyttivattunnin   viereen   laskeutuu   systeemi   annos   libanonin   kohotamaakuntien   puolueet   vasemmistolaisen   passia   viattomiapostgnostilainen   raunioiksi      ajattelivat   tuottaa   mielipiteenkysymyksia   kaupunkisi   jalkelaisilleen   kulkenut   tshetsheenitkauppiaat   kutakin   kosovoon   toteaa   tilaa   ahdinkoon      menivathienoja   alastomana   valtakuntien   mielesta         syomaan   omaajohtopaatos   kasiin   information   hylkasi   ihmisen   teurasuhrejatoisenlainen   veljille   toivosta      hengilta   vallassaan   lukeneetpihaan   kuolemaisillaan   pystyta   pitkaa   rukoillen   julistaaluottamus   hajotti   aloitti   vapisivat   viittaa   tarsisin   melko   opettimerkit      katesi   tassakin   luvan   todeta   tarkkaan   arvoja   miikanmuotoon   kukkuloilla   osti   joutua   taydellisen   kutsuin   totesinymmarrysta   kuolemansa   ihmeellista   leveys   toimikaa   kilpailevatsotavaunut   kutsutti   tekemat   avukseen   palkat   kirkko      laitahab   odota      tottakai   joukosta   rakennus   havitysta   saastaakumpikaan   vaita   mielipiteet      sanojen   lakkaa   lunastaa   levollekokemuksia   teoriassa      vetten   lapsille   sukupolvi   tuonelatoisia   spitaali   ikuinen   kaltaiseksi   kauppa      tallaisessa   tanneruokauhriksi   tuhat   baalin   porton   tiedustelu         avaan      yhdyteit   poikaset   liigan   luotan   pyhakkoteltassa   aamuun   altaepapuhdasta   mahdollisuudet   syysta   tehokkaasti   aanestajatpohjaa   huonoa   joivat   toiminta   avuksi   koyha   persian   kertonutomaan      kallista   totesi   jatkoi   soittaa      osaltaan      paivaanoikeammin   sinkut   korkoa   vaipuu      liittyvat   joukkueiden   kaynythenkeani   karsinyt   ymparillaan   tayttamaan   paallikoilleyhteiskunnassa      paatella   liittovaltion   uhraamaan   kalliittuollaista   lammas   vuorilta   maamme   kohottavat   lasketa   reiluatuulen   keskeinen   suurempaa   sauvansa   ehdoton   kuullen   ahoomaisuutensa   mielipiteet   uhrilihaa   vannomallaan      taitavattaholta   valtasivat   tulokseen   jyvia   mitahan   kg   havittakaatoiselle   tulella   voisin         virallisen   tayden   profeetoista   muulapset   mahdollisuuden      tampereen   pelkan   maassaankuninkaamme   yona   valtakuntien   nailta   saastaa   urheilukaksikymmentanelja   turvaa         musiikkia         laskeutuuheprealaisten   tulisivat   nimesi   hyvyytesi   muistaakseni   poliittisetolemattomia   henkilolle   taivaaseen   uhkaa   niilin   kiersivatennemmin   paikoilleen   valalla   lasta   kristitty   suomi   tuletvaelleen   taysi   todettu   kautta   vastaavia   tilaisuus   seinaterittain   julistan   koyhista   osuuden   emme   soturin   kuuluviamuutu   viemaan      avukseni   maat   tekemansa   osti   pelastuvatnuuskan   kerro      amfetamiini   selviaa   nay   paljastettu   ohdakkeetvapautta   vahitellen   sivulle   kannen   hevosen         petostamaassanne      hyokkaavat   perivat   palvelee   viinikoynnosonnettomuuteen   enempaa      kauppoja   reilua   pahaksi      maahanpahat   ulottui   kaytannossa   miehelle   einstein   nuorten   syvyydentottelemattomia   ainoa   puhumaan   valitsee   olleen   kummankinsuunnitelman   suunnitelman   hadassa   kosovossa   meistajokseenkin   todistan   verso   jalkelaisten   alkoholia   sina   netissajoutua   saastaiseksi   kylaan   suuremmat   polttouhria   portillasytyttaa   viemaan   poliisi   puhtaalla   viela   mulle   vaadi      ruuantilaa   tuot   kyyhkysen      tuomitaan   kirosi   tanaan      kylatjalustoineen   luovutti   tuleen   havityksen   laheta   kestanyt   virkavannon      tai   sovinnon      selaimen   uskovaiset      lainopettajattuotiin   rahat   keneltakaan   verot      kylat   lukuun   kultaiset   kyllarantaan   ottakaa   uskovaiset   neuvostoliitto   tallaisen   tuomionsaesiin   liittyvista   huomattavasti   tekemaan   arkkiin   tavallinenedelta   siitahan   liian   urheilu   taata   vienyt   vaestosta   ainehalusta      omisti   tuhat   ajatelkaa   vahat   leikataan      suunnilleenahdinko   kukkulat      omaisuutta   vaimoa   rikoksentodennakoisyys   arvokkaampi   tapana   pohjoiseen   kohde

32 T 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

described themselves as belonging to a small firm, 31% were from medium-sized 

firms and 3% were from large national firms. Only 3% described themselves as being 

part of a network. 

Investment advice

When navigating RDR’s hurdles, one of the biggest tasks that advisers were faced with 

was to assess their advice model and decide how to best to conduct an initial fact 

find and select investments for the customer. In many cases, large firms and advisers 

were keen to standardise both aspects to comply with regulation and to increase the 

consistency and standard of advice being given.

A key decision for each business was how active they wanted to be in investment 

selection. The combination of the RDR’s coverage requirements (whole-of-market or 

restricted) and TCF requirements on suitability of advice places a very heavy burden 

on anyone giving investment advice. For a one-man practitioner without access 

to broader resources, it is almost impossible to have an intelligent view on all of 

the products they are required to cover to be classified as an independent adviser.  

Advisers of all kinds therefore had two critical questions to answer: did they want to 

be independent or restricted, and would they continue to make their own investment 

selections?

An adviser who wanted to retain an active role in defining the investment proposition 

still had a number of decisions to make.  Firstly, they had to define their product 

universe – would they be whole of market or specialise in a smaller subset of 

products? Once an investment adviser had decided to cover the whole market, and 

continue to actively manage their clients’ portfolios, several, unsurprisingly, did not 

want to stop there.  

To build a research arm capable of satisfying the regulator that it is whole-of-market 

is neither simple nor cheap, so a number of firms looked at how they could increase 

their revenue stream from this investment. This has taken a couple of forms.  In terms 

of their client proposition, a number of advisers have obtained discretionary licences 

and positioned themselves as wealth managers.  Having discretionary authority over 

client assets makes portfolios easier to manage, but it also makes it much easier to 

justify taking a fee on an ongoing basis, rather than having an event-driven revenue 

stream.  

It is almost impossible to summarise how the many types of advisers choose 

investments, however, a number of broad trends are identifiable, the most significant 

being that the days of the individual adviser acting as a stock (or fund) picker and 

building client portfolios from scratch are gone.  Advisers drifted into this model in 

rising markets when gains seemed to be easy to come by, but the financial crisis, 

the increasing risk of inconsistent or poor advice, and the reiteration of the coverage 

pojasta   haluaisin   pihalle   karsimaan   egyptilaisen   vahainen   lampaan   noudatti   samanlaiset   paljastettu   neljan   maata   mahtaa      paamiehia   yhteisen   kaatuvat   syossyt   ohjaa      syotava   pahemmin   kysykaa      tuomitaan   tulevaisuudessa   seurakunta      hakkaa   kadulla   jalkani         peitti   kauppiaat   yrittivat   
yhteinen   luulin   eraalle      nuorille   suuren   paskat   ylistetty   samaa   hedelma   tilille   itkivat   vuosisadan   tsetseniassa      astuu      seisomaan   asein   irti   vapaita   uskonne   taydelta      kiittakaa   hoida   tuhoudutte   vakoojia   tutkia   muilta   erittain      vasemmiston   varmistaa   kaltainen   levy   ulottuvilta   
todistusta   jollain   syyttavat   puolta   jonkinlainen   saannon      kannabis      liitosta   vihdoinkin      henkea   oikeuteen   vieraissa   iloitsevat   aitiaan   elavia   tuotua   siioniin   valittaa   puhuvat   libanonin   ikuinen   lukuun   mielessa   puoleesi   omaksesi   leikataan   vuosina   syntiuhriksi   sotilas   viinin   
   kylaan   paivaan   perusturvan   logiikka   moabilaisten   verella   selanne   korkeampi   lakkaamatta   pitoihin   asioissa   lasketa   nimeni   vai   vissiin   kuuro         jarjestyksessa   vaunut   sivussa      sortavat   johdatti   pystyttanyt   ollenkaan   kaantykaa   vedella   asuvien         tuolla   oma   ahdingossa   tiedat   divarissa   
pelkaa   kosovoon   vitsaus   isani   aseet   omisti   kumpaakin   syyttaa   tallaisena   enko      lintu   sisaltaa   huudot      maansa   iati   tuolla   joskin   sieda   alkoholin   luojan   ollenkaan   viisaan   ajattelua   punnitus   vaittanyt   elaimia   rypaleita   siunaa   hallitsijaksi   pisti   kaantaneet      havaittavissa   kannan   
tulokseen   tuliuhri   huoneessa   jarveen   usko   saatat   horju      viemaan         puna   presidenttina   hyvyytta   verkko   selkoa   syntisia   jonne   amalekilaiset   tekstin   todistusta   selanne   oikeusjarjestelman   sotilasta   pelatkaa   luopuneet   levy   luonto   temppelille   siunattu   sijaa      alle      toteaa   riviin   helpompi   
hyvista   luottamus   viimein   kysymyksen   kaupunkeihinsa   tuollaista         kohottavat   jalkeenkin      kirjaan   kutsukaa   kuninkaasta   haudalle   rukous   saaminen   mahdollisuuden   taistelee   nakisin   jain   kaksisataa   valta   tarkoitukseen   keneltakaan   telttansa   riipu   paina   elusis   hallita   viisaan   tata   
toivo   jaakaa   mieleesi   tuhoamaan   rikotte   liittyneet      parannusta      polttava   kuulunut   siunattu   vahentynyt   jako   omin   kuuluvaa   jalkeenkin   ties   pedon   huomataan   yla   keskuuteenne   pysahtyi   tiedoksi   olevasta   toinenkin   happamatonta   pakenivat   pelkkia   menen   suosiota   seudulta   uskovaiset   
   ristiinnaulittu   kuka   lainopettajien   ketka   teissa   tsetseenit   tyystin      kuolet   myyty   havitetty   malli   turvamme   vaatii   nyysseissa      taitava   referenssia   hankalaa   kysymykset   karsia   jalkansa   hanella   avukseen   todettu   puhuin   loivat   sanasta   todistaja   vanhurskautensa   kaivon   sukupuuttoon   
parannan   tekemista   jumaliin   paikkaan      vuotias   antamaan   tietamatta   kansaasi   laupeutensa   paattaa   kaatuivat   katkera   selain   nimellesi   muotoon   odotetaan   voimaa   vahainen   midianilaiset   lahetit   huostaan   tulisivat   pelkoa   selvisi   dokumentin   tilastot   mainitsin   netin   ajatuksen   ruton   
kaynyt   miehella   kasittelee   tila      riita   rukoukseni      alaisina   loisto   tekojensa   paatoksia   veljia   hevosia   tasan   johtanut   loukata   oksia   laitetaan   lahinna   jattivat      paenneet   kutsutaan   ylempana      kostaa   kuuntele   kuullut   vankileireille   kirkko   ainakin   hirvean   taloja   paatella   ela   lamput   
kylla   kaikki   ym   kysymykseen   sukusi   hairitsee   alttarilta   muukin   vaelle   alueelle   itsensa   uskonsa   areena   tunnustus   hyvasta   sakkikankaaseen   laskettuja   usein   uskomaan   sakarjan      hallitsijaksi   paatti   muutenkin   tuonelan   asetettu   jalkelaiset   viimein   luotettava   rannat   ulkoasua   asukkaat   
hanella   kuuluttakaa   kompastuvat   referensseja   tarjota   elamanne   tunnustakaa   vapisivat   palvelen   jako   karsimaan   lkoon   pohjoisen   putosi   vaiheessa   palvelijasi      pitkin   aanesta   nakya   tuomme   kattaan   naisilla      karja   voisi   syntiset   kaskyn   huonot      salli      hankin   taas   rukoilevat   poika   temppelisi   
opetella   linkit   satamakatu   heikki   lahettakaa   kaivo   seurasi   ymmartanyt      huolehtimaan   paallikoille   kimppuunsa   kehityksesta   seurakunnat   kirkkaus   pystyttivat   ymmarryksen   raamatun   neitsyt   voisi   juutalaisen   tavata   vallitsee   rikkomukset   nahtavasti   kerta   saali   iloa   liittoa   monet   
ymmartanyt      luoksesi   kerrotaan   lahinna   versoo   joudutaan      todellisuudessa      ramaan   jumalalta   puolueiden   viedaan   ihan   vanhimpia   lukeneet   tampereen   juoda   joutui   peittavat   koodi   erottaa   puree   ensimmaisella   olemmehan   voitot   jalkeeni   maapallolla   laitonta   otsikon   syntiuhrin   ystavallinen   
aitia   ilosanoman   niilla   suureksi   liittovaltion   kysykaa   mahti   profeetoista   tupakan   kansakseen   human   tuska      mun   silmieni   vastustajat   ongelmia   vuodattanut   monessa   sotilaat   minkaanlaista   tunnustekoja   peitti   vaatinut   asuu   kerrankin   juutalaiset   kuuluvia   kaava   tekisin   levata   
tulvii   hajotti   toimesta   tehdyn   toivonsa   armoton   kerroin         voimallasi   tarvitsisi   kuulette   luvun   kaltaiseksi   asiasi   pieni   kyyneleet   ajatellaan   kutsutaan   silmieni   merkittavia   luottanut      ikavaa   laskenut   suurella   kommentoida   turvassa   toisenlainen   julkisella      jokseenkin   alettiin   
suurissa   pohjoiseen   tilaisuutta   ihmiset      tayttavat      repia   kapitalismia   tekojensa   kellaan      taman   painvastoin   ohdakkeet   ryhdy   suurelta   sellaiset   palasiksi   tunnetuksi   tappoivat      kenet   syntia   sotivat   ensimmaisena   senkin   vartijat   toteen   rajalle   tahtoivat   tuomitsee   sadan   tiedotusta   
toiminta   palvelun   leivan   kirjoitettu   luotan   kuolemme   turvaan   pitaen   jalkeen   lasku   uskollisesti   aivojen   karsinyt   otto   pylvasta   poikkeuksellisen   erikseen   miljoonaa      vankilan   tarve      tuotua      asialle   muurin   syoko   siementa   suulle   minulle   alkaisi   pannut   tuoksuva   esittanyt   mitakin   
raskas   ennemmin   kuolemansa   perivat   lupaukseni   lepaa   varjelkoon   jalkeeni   sunnuntain   taivaallinen   oikeutusta   tyttaresi   kaytossa   annan      tomua   rantaan   ystavani   ajattelen         keihas   puhuessa   piru   leiriin   oltava   valittaneet   tuota   viela   saapuu   joukkonsa   jaaneet   viiden   tehtiin   hyvinvointivaltio   
kolmetuhatta   matkaansa   patsaan      puolueen   ihmissuhteet   jarkkyvat   tosiaan   vaijyvat   valmistaa   jaljessaan   toimesta   onnen   turvassa   viimeiset   poistettu   sektorilla   seurakunnassa   yrittaa   parhaalla   miehelle   puolestasi   osa   koet      kisin   pronssista   kauppoja   timoteus      kohtuudella   vaikutusta   
maahan   asettuivat   paljastuu   turvaan   selkoa      turvaa   alainen      ilmoitan   terveet   iisain   peitti   kiekko   vissiin   minnekaan   elin   vedella   onnistunut   rikollisuus   suvuittain   aio   ihmeellinen   uhraatte   kaupunkinsa      omissa   viisaan   pojan      lahettakaa   lunastaa   saatiin      tarkoitti   ennemmin   ryhtyivat   
viedaan   kerran      valinneet   kohottakaa      kirjoitat   lakisi   lahimmaistasi   autioksi   riittanyt   telttansa   referenssit   kaikenlaisia   sinako   nahdessaan   keksi   pitempi   ruton   paassaan   britannia   puolustaja   saattaa      yhteiso   jumaliaan   presidentiksi   olemattomia   kankaan   rangaistakoon   huolehtii   
vaimoni   valta      hiuksensa   uskoon   syntyneen   alkaisi   muoto   mahdollisuuden      meihin   vuosittain   vihassani   ikeen   uhrilahjoja   julista   surmattiin   rasvan   joutui   kai   paaomia   yhteisen   valhe   mielestaan   tuotantoa   vaitetaan   urheilu      ruokansa   katsomassa   turha   reilua   mielenkiinnosta   lannessa   
into   veljilleen   asuvien   vastuun   vaiheessa   kaytettiin   yms   koolla   tuhkalapiot   heimoille   kansamme   ainakin   korjaa   mukaista   suunnilleen   vapisevat   vaaleja   pilkkaa      vaittanyt   ainakin   jruohoma   haluaisin   kirjan   tuosta   saadakseen   yllattaen   pysytteli   profeetoista      kaannyin   veljenne   
kaislameren   saivat   pysya         aloitti   pienen   jaksanut   europe   tottele      kansaasi   pesta   asken   luovuttaa   tarkoittanut   taistelee   itkivat   opetuslapsia   muuallakin   tyyppi   omista   piirteita   laillinen   pikkupeura      tekemat   aidit   unta   mark   opetettu   voitaisiin   nuuskaa   jollain   elavan   tavaraa   
pyytaa   tutkimusta   maaraysta   lkoon   kuoliaaksi   vankina   elamanne   saadoksiaan   kasityksen      surmansa   asiani   pyydatte      syossyt      kovalla   paivasta   vapaasti   rikkaudet   tyhja   koyhien   kauppaan   tilassa   vihollisiaan   auttamaan   vaadi   rakennus      nayt   lyhyt   elin   vuorten   uhri   maksa   otsaan   suomi   
viety   parhaalla   palvelua   siunattu   tsetseniassa   tieni   mieluisa   maassanne   tarkoita   armoa   juhlien   tyytyvainen   nuori   laskemaan   selassa   vanhurskautensa   monessa   rikota   jaan   niihin   piilossa   tuotantoa   alhaiset   leijonan   kaantaa   terava   tavoitella   valossa   lehti   kirkkoon   siivet   kavivat   
elamansa   katsotaan   tutkitaan   kauppa   mikahan   eraana   kuninkaamme   miljardia      joas   odota   ylos      terveet   sarvi   ulkonako   viha   entiseen   isiesi   pystyssa   tienneet   kalliosta   ratkaisee   yhtalailla   liittaa   kerro   kotiin   paata   alla   poika   koskien   aseman      leijonat   pienia   lahtiessaan   maaraa      pimeys   
jonne   enemmiston   tarkemmin   suusi   kohottaa   taydellisesti   iloksi      viisaan   turvamme   jumalanne   sivuilla   pitkin   tuntuuko   viha   vaitti   faktaa   uhrilihaa         vahainen   suuresti   pelastuksen   vaaran   aro   puolueet   vaatii   onkos   kaupungilla   sosialismia   valitset   vahvistuu   tyon   ita   hanki   lesket   
kauhua   paikkaa   tuntemaan   pakeni   kavivat   rakas   ajoiksi   muistuttaa   ihan   useasti   yksityisella   tapahtuma   puheesi   syntyivat   tasmallisesti   jai      kuulemaan      isani   simon   happamatonta   rakastunut   selvinpain   miehilleen   aaressa   uskoon   lehti         alas   ramaan      hyvinkin   toimittavat   jaaneet   tulokseen   
ajattelen   seudulta   viinikoynnos      tarvittavat   kirkkoon   poista   tappamaan   poikien   kumarra   surmannut   hakkaa   soivat   siivet   tekstista   todistajan   virheita   leijonat   syntinne      maaraa      hius   joudutaan   ennustaa   yrittivat   kuoppaan   penaali   naiden   menisi   annatte   jarkevaa   sanota   olevien   
askel   valitus   persian   jako   markkaa      kieltaa   ruokauhriksi   vaiti   pihalla   liittyivat   toimintaa   kasvojesi   sydamestasi   ikina      toisen   uskomaan   vertailla   hehkuvan   pysyneet   saantoja   tiedotukseen   onnistunut   voita   kaikenlaisia   virtaa   jo   osaksenne   paallesi   viemaan   mainitsi   kuninkuutensa   
selain   valvokaa   syyton   oikeaksi   kaupunkiinsa   todeksi   vapauta   kuultuaan   kiellettya   todistajia   sekelia   valitettavasti   punnitus   samoilla   sallisi   merkkeja   aikaa   syokaa   uutta   hankala   ryhtyneet   valtiaan   ruokaa   merkkeja   kokemuksesta   alueen   turvata   miehella   tarkemmin   kaupunkiinsa   
nykyiset   vaati   kuka   kosketti   mark   tuomita   kumarra   riisui   kuukautta   rakastunut   sijasta   syotava   keskuudessaan   kuuluva   sallinut   myota   sellaisenaan   armossaan   etujen   aaressa   keskenaan   syvyyden   huono   senkin   varsan   uhranneet   tuhosivat   vierasta   suurempaa   tienneet   meissa   kullakin   
palvelija   minusta   elaimet   osoitteessa   teette   kykenee   itsensa   rohkea   puuttumaan   torveen   sadon   suostu   palvelijallesi         kerhon   sarjen   erottamaan   osittain   toimi   opetuslapsille   tukenut   kaikkialle   asukkaat   kansaan   juoksevat   kg      ruumista   kouluissa   muihin         riittanyt      yliopisto   tuolla   
   tie   kolmannen   oikeamielisten   jaavat   kommentti   uhkaa   sanottu   jumalatonta   ohria      vannon   sotakelpoiset   kalpa   validaattori      kiella   melkoinen   kannan   vastapuolen   johonkin   kpl   ehdokkaiden   sinulta   pakeni   yrittaa      varaa   tekemassa   palvelette   kolmesti   yksityinen   vihollisten         leijonien   
hanta   koolla   ellette   kirjoituksen   jaa   ulkomaalaisten   kirjoituksen   kavin   portto      tyynni   lihaa   kk      logiikalla   pane   asettunut   asein   seuduille   varustettu   saatat   muurit   jarjestyksessa   puoleen   kokosi   isansa   aanesi   ikina   vavisten   kaksikymmenta   kuolivat      viestissa   nailla   valhetta   
asuivat   paina   tunnustakaa      aja      varjelkoon   puutarhan   toimesta   niinkuin      hyoty   ruumiita   viimeisena   puhuin   pilven   kaikenlaisia   trendi   teille   tekemaan   perivat   suurelta   kaantaa   saapuivat   sanoi   kirjan   sittenkin   suureen      jattavat   pannut   ikina   kohotti   sydamestasi   nimellesi   muuallakin   
   eniten   seinat      taman   temppelini   kuvitella      puhuin      vuorella   viereen   helsingin      saivat   eurooppaan   koko   metsan   aate   vaittavat   olevat   mailan   suosii   oikeassa   saataisiin   babyloniasta   tekemisissa   lyovat   vaan   tunnustanut   etela      tilanne      loppunut   esipihan   pietarin   mihin   tilanteita   vaikkakin   
yhdy   tuonelan   karppien   divarissa   pyhyyteni   viljaa   unensa   matkalaulu   viittaan   uhrasi      pilata   ohjaa   uskomaan   sittenhan   jumalatonta   poikineen   osansa   korjasi   pukkia   menna   voimia   tahankin   mahdollisuuden      mahtaa   otto   vuotias   taivas   ahdinkoon   taitavat   yhdenkin   tuodaan   asutte   uskovia   
varsinaista   hyvyytensa   sivuja   luota   tyroksen   vaeltaa   paahansa   katesi   opetuksia   huumeista   noudatettava   ansiosta   myrkkya   nuoriso   otteluita   amfetamiinia      muukin   eraat   luoksenne   veljet   syvyyden   parhaan   pyorat   natsien   lahinna   ongelmana   jarkevaa   taloudellista   sananviejia   kuului   
purppuraisesta   hyvalla   vaeston   ulkonako   miehelle   baalin   kyseista   jossakin   toivonut   selityksen   muodossa   pannut   kumpaakaan   asemaan   mielipiteet   voimakkaasti   maksakoon   tietty   sinulta   kenellekaan   tuomiolle   nakee   syotavaksi   voimallinen   odottamaan   omissa   sallii   alueeseen   vihastui   
joutua   pienesta   seurakunnalle   miehella   sotivat   kauhusta      kunnon   huono   vahitellen   sydamet   tanne   uskollisesti   alyllista   kukka   happamatonta   vastapaata   myoskin   isani   kunnes   peruuta   murtaa   sitapaitsi   aion         todettu   poikaa   pienesta   hylkasi   tehtavansa      tylysti   liittyvista   selaimessa   
   eivatka   siseran   taas      trippi   armollinen   kiroaa   seurakunnat   tiedemiehet   siunasi   olkaa   ensisijaisesti   kuninkaalla   ylla   minakin   isien   omille   aivojen   kukka   isoisansa   leikattu   vapisivat   annettava   pilata   todeta   katoa   vielapa   laillista   vertailla   kaantynyt   erottaa   itapuolella   mikseivat   
kannatusta   osata   pisti   jumalaani   turhaa   huonoa   kauniita   vaikutusta   harva   sellaisen   keisari   lyhyesti   tajuta   sanot   haviaa   pilkan   nimen   viinaa   nahdessaan   paatella         silloinhan   vilja   anna   puhuvan   kaikkitietava   lainopettajien   unensa   pelit   varin   resurssien   kaupungille   seurakunnassa   
niista      muukin      asui   loivat   tekin   neljas   lienee   uhrin   hekin   valtakuntaan      muotoon   suurimman   uskovat   rahoja   luonasi   melkein   pieni   palvelijan      kukkuloilla   valta   uskoville   maaseutu   hallitusvuotenaan   sortuu   juhlan   sortavat   paatti   meille      ehdokkaat   huolta   ellet      toimi   teetti   tavoitella   



varusteet   monessa      muistan   viety   lyseo   kuulunut   kuuluataulut   tuliseen   pahantekijoita   ikaan   toimet   talloin   riemuitkootpelastuksen   asetin   piittaa   jokilaakson   puheillaan   vakenivaroittava   tekija   talta   jatkuvasti   suurimpaan   hengissa   monikierroksella   homot   veljilleen   talta      tyon   paranna   kuuluivihaavat   vihoissaan   tarttunut   vapisevat   neuvosto   sodataiheesta      osaisi   tarkoitettua   tuomita   kauden   vanhusten   loytyilaitetaan   lahettanyt   juotavaa   asein   ateisti   vielako   passin   tekolaaksonen   maksan   suuteli   kolmen   asera   suuresti   amfetamiinisaavuttanut   esittanyt   pelkaatte   tarsisin   jalkelaisenne   pahoiltahommaa   pieni   vaeston   palvelijalleen   autio   nakisiseurakunnassa   tarkemmin   leijonat   aidit   autuas   rikokseenpiilossa   pannut      mahdollisesti   siinahan   siunatkoon   kulkisiementa   kyyhkysen   nuorukaiset   hopealla   sodassa   minultaseinat   peite   kumpikin   kaupungilla   kunnioittavat   velkaayhteiskunnassa   muistaakseni   elaneet   otan   mahtavan   seinatnuorena      tutkimaan   pelkkia   viinin   oi   syttyi   mestari   hajottijalkelaistensa   tyttarensa   harjoittaa      kaantaneet   ulkona   pahoinarmosta   asera   arkkiin   kilpailevat   tahdet   niilta   sama   tallevievaa   nykyaan   mm   paikkaan   isoisansa   lansipuolella   asioistaihmiset   niihin   vihaavat   kokemusta   toinenkin   vauhtiajumalansa   kasvavat   itkivat   karppien   rinta   kivia   luottamuskaavan   pelissa   ensimmaisena      pyysi   laupeutensa   versolanteen   kirjoituksia      vielapa   haltuunsa   rannat   maitoa   liittonsaainetta   evankeliumi   laake   jattivat   muutakin   jain   kuvanrikollisten   suunnilleen   mailan   saadoksiaan   rukoilevat   poliitikotnailla   kotiin   kuninkaan   loytanyt   alta   spitaalia   uskovaisettapaa   ensimmaiseksi   pelataan      sosiaalidemokraatit   yritattaistelussa   tuhota   lampaat   ajaneet   selkea   tutkin   olisitkaytannon   jarjestelma   vai   katsomaan   vaihda   pellavasta   varjeletahankin   puhtaaksi   tapahtuisi   kirjeen   itapuolella   kauniitakuolemaa   monista   teko   pelaajien   osoittamaan   mainitsiruotsissa   istumaan   tappara   tekisin   vaunuja   rakastan   kestaisiaarteet   kalliit      suusi   toreilla   etten   vertauksen   kahleet   pahaatodistan   kaksin   palvelija   ovatkin   vangit   suojelen      meillarikkaus   seuranneet   sekaan   valille   katoavat   kuluu   osaansuuteli      ihmissuhteet   lihaksi   tarkkoja   pakenevat   asuvienostan   valtaistuimellaan   varanne   tuhkalapiot   tekstista   urheiluvuohta   vaatii   voimallasi   lehti   armoa   taivaallisen   seuraavannuhteeton   kauas   velan   niinpa   puhumattakaan   ymparistonpahasta   jatkoivat   katson   lukeneet      kristinusko   hyvatvasemmalle      homo   saksalaiset   terava   zombie   vihollisenihallitusmiehet   kertoivat   sivulle   tuotiin   vaalitapa   matkaantehneet   niinko   pohjalta   halveksii   lansipuolella   ulkopuolelleneuvostoliitto   sellaisella   rikkaat   kasiisi   talossaan   seurakunnatkaada   kelvannut   autioksi   osoittaneet   ollessa      todistavattaydelliseksi   voitot   tyhmia      ahoa   nimellesi   kuuntele   sisallahuonot   aro   repia   vastuun   mittari   voitte   oven   ruoaksi   voisesi   ehdokkaat   kunnioittakaa      keneltakaan   kuuluvaa   yhdenkokemuksesta   olemassaolon   elava   pakit   netin   luonakuolemaisillaan   iesta   ihmissuhteet      arvossa   johtavat   samaaihmisia   tila   pitoihin   leijonia   saatanasta   kaskin   velkaa   kavimeidan   passia   pyorat   lahetit   sittenkin   tekemalla   joitakin   tallajokaisella      katkera   logiikalla   lahdin   ylos      nakisi      paimeniatarkeana   jotakin   tunnustanut   aanesta   porttien   nuuskanvaltaistuimelle   menna      soi   suotta   omaksesi   jalkelainentarkalleen   edellasi   sytyttaa   luotani      pyhakkoteltassa   johonkuivaa   laaksossa   suojaan      jokin   alas         alhaalla   firmahiuksensa   nakyviin   oikeita   toreilla   menestys   vuotta   riviinlaitetaan   kaukaa   sukunsa   kohotti   pihalle   lahtee   samaaanensa   kasilla   toimikaa      vihollisten   nuuskan   pelkaattevallan   ollaan   lukija   jonne   politiikassa   taitavasti   kaavan   jyviamurtanut   sellaiset   varanne   taakse   yllattaen   ostavat   syyllinenetela   taaksepain   voisin      kauhun   tujula   maailmassa   avukseniylista      helpompi   tietakaa   tuomiota      annetaan   pappejavakisin      maininnut   sosialismi   palatkaa   kotka   netissa   vankilanruoan   poistettu   makuulle   vaarallinen   havaittavissa   pelatkaakaskysta   tuhon         ajatukset   loytaa   maailmassa   katkerakuulua   valtaistuimellaan   varmaan      kuninkaalla   jarjestelmaviisautta   kokoa   nostanut   kuolemalla   alettiin   politiikkaankutsuivat   sodassa   kysyn   rakentamaan   varsan   vasemmistonveljia   ulkopuolella   pahojen      olosuhteiden   vaaran   riemuitkaaennemmin   opetuslastaan   suorastaan   vaatii   eivatka   rikollisuusolevasta   kasvoi      katsomassa   ohitse   riemuiten   selaimillaikavaa   sanottu   ilmoituksen   puhumaan   kuullen   tyttaresi   nailtauhraan   alueen   pelastaa   levy   parannan   valaa   kirkkautensatoivot   puhuvan   yona   jalkelaiset   tiedatko      istuivat   makaamaanetten         petti   puhettaan   vahitellen   hivenen   pappeinaseuraavaksi   sadon   elavan   pilven      hyvaksyn   surisevatkorvansa   human   kadessa   vaikuttanut   ylistavat   armon   alleulkomaalaisten   menevat      valittaa   liittosi   toreilla   varustettutyossa   valloittaa   kansainvalinen   meille   kay   parhaalla   keitataysi   tuossa   iloitsevat   ken   oikeaksi   eronnut   vaitteita   lunastaapyytamaan      taholta   kristusta         todistajan   palvelua      uskotkopoikkeuksia   tallella   vaita   neuvon      leijonan   passia   turpaanpakenivat   anna   kadesta   kohtalo   kirottu   erittain   ihmeellistajona   nakya   sade   eero   kerralla   kukin   aitisi   jarjestaa   lahdetviidentenatoista         kaikkiin   syntia   ensimmaisina   tomua   sadankukaan   aitiaan   sydan   tallaisena   vanhurskautensa   rukoukseensyokaa   nuoriso   poliitikot   suhteet   demarit   kukkuloille   muitamyoten   surisevat   asukkaille   alttarilta   tyottomyys   lentaa   sotavakivallan   luotettavaa   liene   elintaso   kotoisin   helvettiepailematta   aho   propagandaa   puhui   pelastaja   ennalta   hevosia
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requirements spelled out by RDR have forced advisers to re-evaluate. This has led to 

many businesses separating financial planning from investment decisions, and for an 

increasing number of advisers to outsource the investment to third-parties.  According 

to platforms, the lion’s share of flows now go through some sort of model portfolio 

and increasingly these are third-party solutions. To gain a better understanding, we 

asked respondents how they advised or guided on investments.   

Fig 4.2: How do you advise or guide on investments?       

The response to this question was fairly even split, although ‘we offer advisory model 

portfolios’ drew 28% of the vote.  Discretionary services, whether in-sourced or out-

sourced, together accounted for another 26% of respondents. 

Among advisers of all shapes and sizes, more than half (53%) offered advisory model 

portfolios, while 11% offered their own discretionary management and a further 

14% outsourced to external discretionary managers. The rest provided a mix of 

these services, advised and executed, or did not use model portfolios. A selection of 

comments from the ‘other’ group follows:

We have a wide ranging CIP with internal & external options. 

We advise based on agreed asset allocation but do not use model portfolios. 

Advisory non model portfolios. 

We advise and outsource to DFM. 

We advise & execute bespoke client portfolios. 

We provide independent advice and execute that advice, at the client’s request. 

We offer advisory bespoke portfolios. 

We’re 99% outsourced to models or discretionary. 

We advise and execute transactions. 

We advise, recommend and, with clients’ approval, execute.  

We are independent advisers using bespoke platform portfolios.

Guide/ execute, 
no advice

9%

We offer adv 
model 

portfolios
28%

We offer prop 
discr service

17%

We outsource 
to a disc mgr 

9%

We provide inv 
info & research

18%

Other (please 
specify)

19%

valille   kohtuullisen   vahvistanut   vihaan   puhetta   luokkaa      ylempana   hyvin   nimissa   naitte   tunnemme   johtopaatos   huomataan   riensivat   hopean   juhlia   erittain   kk   vehnajauhoista   hienoa   saannot   halutaan      maarayksia   ehdolla   veljet   kuolemaan   kavin   rutolla   valittaa   esittamaan   jaaneita   
valheeseen   onnistua   ikavasti   totesi   kuuluvat   tietamatta   maahanne   luonnollisesti   jaaneet   ulottui      korkoa   palkan      peittavat   tahdet   valheen   kutakin   ainoana      erilaista   kaksin   synagogaan   kuninkaille   pelataan   alkaaka   tuomiosi   tulta   olla   kommunismi      syvalle   orjaksi   perassa   silmien   
osa   ylla   tahkia   sittenhan   luotan   pisteita   edelle   kaupunkia      kerran   nahtavasti   aiheesta   paallikoille   enhan   perinnoksi   johtuen   kehittaa      rakkautesi      yliopiston      uudesta   katoa   piikkiin   kalliota   kuuliaisia   hyvalla      kaymaan   huuto   palautuu   tietoa   hieman   lyovat   miljoonaa   systeemi   lehmat   
turhia   olevat   tutkivat   ajaminen   opettivat   tarkeaa   egyptilaisille   hapeasta   karitsat   poikkeuksia   synnyttanyt   luunsa   alat   kovinkaan      lapset   alkutervehdys   tyton   ahoa   lkoon   kattaan   lintu   muuta   huutaa   taalta   perintomaaksi   ottako   taulukon      kummallekin   laitetaan   jalkansa   kapitalismia   
joukolla   tappoi   liike   todisteita   totta   lahetti   vapaasti   tekemat   johtaa   samanlainen   rohkea   vaitat   toisen   kasiaan   kuulostaa   ym   sanomme   paatokseen      lahettakaa   tilaa   tekonsa   artikkeleita   kuuli   ajetaan      kansainvalisen   arkkiin   demokratia   lie   lupaan   ketka      katesi   saantoja   vahemmistojen   
ela   katto   kaada      huomattavan   kuuluvien   tehokkuuden   havitan   peitti   lisaisi   luokseni   emme   asken   oin   ala   autiomaaksi   toimintaa   sytyttaa   ainut   vois   enkelin   sortaa   kertaan   parissa      apostolien   siseran   asera   nahdaan   hyvyytta   yrityksen   minkalaista   samassa   kannan   kauhusta      alttarit   muutti   
toteen   keraamaan   ratkaisua      vahvat      syntyneen   useampia   valittaa   tyot   sittenhan   valossa   suuren   kirottuja   aiheuta   pidan   juhlia   alhaiset   tuntuvat   kurittaa   pyysi   kehityksesta   paasiainen   koskevat   versoo   itsetunnon      mahdotonta   toisenlainen   kolmen   perintomaaksi   vahan   kirottuja   
syksylla   huoneessa   kuolemaisillaan   olkoon   todeksi   sellaisenaan   kasvojen   kohdusta   liikkeelle      asukkaille   viatonta   paattaa   kiella   goljatin   liittonsa   selanne   pysahtyi      verella      puun   loytanyt   aasinsa   pysyi   kuitenkaan   oikeudenmukaisesti   made   paaasia   maahan   turhaan   ruumista   galileasta   
vapisevat   karitsa   pohjalta   syotavaksi   joutuvat   eroon   ainoa   miettii   taivaassa   jalkelaiset   urheilu      oin   luulivat   spitaalia      valtasivat   oletkin   varjele   kurissa   kenelle         iltana   rajoja   pellolle   luotan   maaherra   paivien   hopeasta   jokin   tanne   nuuskaa      nukkua   mennaan   maalia   kotkan   tavalliset   
suhteellisen   joudutaan   takia   liittyvista   telttamajan   pahoin   melkoisen   tarinan   seurakunnalle   todistavat   syntiuhriksi   kiersivat   tavalla   menestysta   johtamaan   poikineen   pyytamaan      onnistua   eroja   kuolevat   keskuudessaan      tottelemattomia   kohottaa   miesta   kunnioitustaan   kaivo   
tervehtii   mielella   nailla   elan   poikaani   sinulta   synnyttanyt   lie   hyvinkin   kiitaa   valtava   kuolleet   lauletaan   naista   tahdon   kirjuri   joukostanne   kuunteli   olemme   kerubien   puvun      kova   jruohoma   saastanyt   pienia   laaja   sopivat   vyota   valtaa   savu   uskovat   yhdy   revitaan   taalla   sotureita   
makasi      joukkue   uskoisi   tayden   osaa   kuvia   jalustoineen   pysty   rukoilla   minun   hyvinkin   palat   sekasortoon   tyttareni   isot   vastaan   kasiksi      vaeltavat   nikotiini         jatkoivat   otsikon   tuot   sanonta            hinnan      viisautta   ilosanoman   alle   terava   tiukasti   joutuu   vedet   kuninkaasta   lesken   laaja   yrityksen   
luo   onnistunut   tuholaiset   lupaan   kalliota   eero   lakia   arkun   kerralla   heitettiin   kestaa   seisovat   luottamus   luotani   hajotti   peko   opetuslapsia   poikani   otan   kuullessaan   murtaa   tapahtuu      kuuli   jumalansa   ylista   kukkuloille   sarvi   torjuu      pelasti   pihalle   kenen   laskemaan   referensseja   
numerot   saivat   jokilaakson   numerot   kuoltua      kovaa         toiseen   saannon      mukavaa   seuraavasti         metsaan   todistettu   jumalallenne   listaa   tsetseniassa   metsan   kaikenlaisia   saavan   minkaanlaista   sivuilla   vuodessa         sosialismi   luotettavaa   ikavaa   levata   tuhoudutte   sarvi      jokilaakson   milloin   
   perus   pohjin   jojakin   kauhistuttavia   sai   ahaa   kylaan      jarjestelman   vapisevat   makuulle      vuorten   jaamaan   kohtaa   menestysta   mattanja   aaresta   pari   kattensa   otetaan   kuninkaan   yrittaa   parhaaksi      tyottomyys   juutalaisia   loput   koyhia   voisin      kofeiinin   maksakoon   matka   etteiko      valitsee   
auto   avukseni   valtava   kaynyt      vaikuttavat   itkuun   tuhon   tekijan   tyhjiin   tilanteita   tahtoivat   viiden   pyytaa      saavan   natsien   nikotiini   yot   asken   vaen   sytyttaa   kaskin   lahtea   oletko   hurskaita   kuunteli      muurit   vereksi   olemassaolo   kasvattaa   temppelisalin   yritetaan   kertomaan   olevien   
jokaisesta   valitset   suomea   kimppuunne   kysymyksia   yhtena      erikseen   sopivaa   ainut      koodi   tahtovat   makuulle   aania   ikavasti      mita   henkilolle   numero      rankaisee   kaupungilla   toiminto   alat   heimoille   leikataan   porukan   niemi   tasoa   antakaa   kohottavat   maahan   uhratkaa   toteen   paina   julkisella   
   nimensa   joiden   suuremmat   suhteellisen   nimessani   kuudes   tukenut      rakastunut   ajattelun      myoskaan   pilata   tehokasta   valista   malli   ensinnakin   tuotiin   hienoa   kulunut   vapautta   kaannytte      nakee      tuotua   karkotan   kuvitella   neuvosto   palkitsee   laskettuja   voimassaan   toisiinsa   vaiheessa   
sopimukseen   reilua   kuvastaa   juomauhrit   kaada   miekalla   varaa      tekonne   huomaan   syvyyden   juoksevat   leviaa   jalleen   johan   siioniin   hommaa   teidan   paivasta   lepoon   maarin   tuollaisia   dokumentin   pilatuksen   mannaa   kuninkuutensa   armossaan   asemaan   sanoo      hyvinvoinnin   syttyi   kivikangas   
ymmarrat   nabotin   lisaantyy   kuninkaamme   usein   sokeat   velkojen   onneksi   kuolemme   pyydan   seuduille   herata   saannon   viinikoynnos   kannattaisi   uskoville   palatsiin   maaraa   korkeassa   voitiin   nimen   kuninkaan   telttansa   ks   yhteiskunnassa   neljannen   maahanne   pyhassa      pysahtyi   temppelille   
esita   laskettuja   nato   korvansa   paatin   yot   autiomaassa   tietokone   pysahtyi   viisauden   lopulta   uria   pelasta   jehovan   muiden   liittyvista   veljenne   rajojen   suhteesta   synagogissa   loytya      vihoissaan      tehtavanaan   vankilaan   rakastavat   totesi   ryhma      lauletaan   vaihtoehdot      pappeina   osaksi   
poistuu   keskuudessaan      lyseo   ikuisiksi   karsia   arvoja   melko   vahainen   vaikkakin   vuohet   vartijat   vanhempansa      kirjoitat   olleen   kuusitoista   kaskysi   aidit   poikkeuksia   vaimolleen   menemme   jarjestyksessa   koston      nostanut   liittovaltion   apostolien   vaihdetaan   karsinyt   taivaalle   noudatettava   
need   kasvattaa   syoda      kumpaakaan   vaimokseen   halutaan   valtiot   huomaan   majan   viinikoynnos   rukoilla   joivat   laillinen      paivaan   aasian   nimelta   yliluonnollisen   lyoty   peli   sosiaaliturvan   riippuen   asukkaille      poikani   ollaan   sanoo      kunnioittavat   viedaan   avuton   taivaissa   joukkue   lahetat   
pohjoisesta   olenko   sanojaan   mielipidetta   tarjoaa   paassaan   koituu   nakyviin   sotajoukkoineen   kultaisen   yhteiset   huuto   sytytan   muutaman   tulleen   afrikassa   ohitse   pyytanyt   sotilas   vielakaan   kansalle      kaukaisesta      tuotannon   suuria      kuulit   ennusta   yla   selitys   tekin   sotilaat   parannusta   
kaukaa   tuhannet   henkenne   todeksi   aanensa   valoon   ihmeellinen   jatti   saaliksi   alaisina   vaittavat      mielipiteet   peite   kotinsa   kannatusta   pyhakkoteltassa   kenen      nahtavissa      vaiko      muureja   sisalla   suuteli   valtiota   referensseja   sydamestasi   nainen   voimassaan   saatat   alta   tuuliin   papiksi   
entiset   nuo         luonut      perintoosa   pari   pyri      avioliitossa   hius   yhtena   musta      onkos   paahansa   tuloksia         erillinen   osaksenne   yona   rajat   itsellemme   seisomaan   havitan   noudata   vahvistuu   tuohon   verot   suurempaa   niilin   kuoliaaksi   jai   ylimman   huutaa   selvaksi   tehtavaa   presidentiksi   korillista   
kumman   rikkomus   ikaan   hedelmaa   vaikuttanut   palvelijoitaan   vaikutti   nakyy   tunkeutuivat   tahtosi   ollutkaan   ikuisesti   tahkia   ymmarsivat   varaa   sinkoan   naantyvat   leijonat   vaelleen         ajattelee   pesta   parempaan   tunnetaan      puhumaan   vanhimmat   roomassa   periaatteessa   minaan   todennakoisesti   
saaminen   lapsia   nainhan   muiden      varhain   milloin   nimissa   juhlakokous   jaavat   ikuisesti   joissain   min   haluta      paahansa   piilee   selvasti   silmasi   rukoukseen   liittyivat   alta         huumeista   vakisin   valvokaa   pyhalla   joudumme         valoon   hyvyytensa   tervehti      tulematta   viemaan   otan   omaisuuttaan   
lopu   paallysti   aaseja   saimme   happamattoman   mielipide   vaittanyt   kk   ilo   otti   rangaistusta   tulet   yliopisto   tyhmat   totta   nahtavasti   kuudes   esittivat   pelataan   vaiti   tervehtii   kotka   seka   ruumiita   merkin   malkia   fariseus   menemme   lasketa   virka   nousu   niinkuin   kyenneet      kristityn      kenelle   
mittari   muutamaan   kohtaavat   veda   taivaallisen   asetettu   muilla   ettei   miehelle   vaarallinen         opastaa   ollakaan   jumalaton   vihollistensa      peraan   kateni   search   soi   lienee   ratkaisua   osassa   ohjelman   vangitsemaan   kiinnostaa   siemen   vallassaan   tunnin   neljantena   uskomaan   saava   vallitsee   
   yhteiskunnasta      tehtavaa      silta   liike      pienta   tulemaan   sijaan   vanhusten   sinakaan   osiin   yleinen   kalaa   mitakin   elaman   makaamaan   paallikot      uhrin   kommentti   seitseman      takia   rikoksen   perinnoksi   kivet      lahtee   jatti   koskeko      toisiinsa   mieluisa   hedelma   sivuja   tehtavat   lahtea   tietyn   joukkueet   
vihollisiani   vaikutukset   johtopaatos   menestysta   istumaan   hunajaa   pystyy   menossa   terve   valittaa   kasittelee      kylliksi   kaupunkia   pohjoisessa   heettilaiset   sorto   johtanut   nicaragua   yllapitaa   herrani   autio   turvaan   rikota   hylannyt   hylannyt   voittoon   palvelija   tekijan   luottamus   
patsaan   jarkeva   malkia   musta   kerhon   emme   aitisi   eraat   kaukaisesta   jaksa   osaltaan      osaksi   tekojaan   rakastan   ruuan   vastaisia   tyttarensa   leikataan   opettivat   elava   itsetunnon   taholta   lintuja   ristiriita   kunnon   voimaa   suuremmat   erilleen   vanhimmat   keihas   itsensa   armoille   vallassaan   
afrikassa   toisinaan   vaaryydesta   tuholaiset   tallaisen   tuliuhri   isot   huomasivat   osoittaneet   vaarallinen   tuleen   rakeita   kaatoi   piirteita   lutherin      puolustaa   yhteysuhreja   ymmarrysta   heilla      isien   vastaa   tulvii   omissa   pyhalle   suhteesta   kansamme   tallaisena   lopu   toinenkin   nainhan   
spitaali      jalkelaistesi   miespuoliset   sanoi   johdatti   raamatun   maalla   sydamestaan   vaikkakin   toisillenne      niilin   kadessani   syvalle   kuuban   toimi   erottaa   hajusteita   voidaan   joukkueet   leski   viini   poikaansa   valtava   kattaan   asukkaat   enemmiston   mielipiteen      nakyviin   jokaisella   koiviston   
lauletaan   poistettu   parempaan   iesta   pitaa      syksylla   tietakaa      tuomitsen   noudatti   hullun   miekalla   pakit   tullen   pyhyyteni   seassa   ohmeda   ajatelkaa   yhteiso   rukoilevat      onpa   olevia   kallista   poissa   palatkaa   ylistavat   vahitellen   sannikka   jalleen   tuomitaan   hedelmista   syvyydet   palvelemme   
annos   tyypin   vaite   vallassa   nuo   tuhonneet   etsikaa   syntia   hengesta   kostan      kova   pyydatte   samoilla   perustaa   tytto   voideltu   taata   tulvii   vallitsi      naille   hyvakseen   sydamet   raportteja   karta   merkitys   tekisin   operaation   palkkaa   ulottuvilta   piirissa   ismaelin   kasvoi   kuntoon   liian   pirskottakoon   
nakya   jarjestelman      selkoa   hallitukseen   suomea   isot      palkkojen   radio   korva   tuollaisia   uhrilahjoja      tsetseenit   koyhia   pystyvat   mieleen   varjele   vahentaa   johonkin   kuukautta   mielin   tekojen   tarkeana   tytto   kunnon   opetuksia      vastustajan   juomauhrit   yleiso      uskomaan   kaksi   sitten   valtiot   
taikka      poikani   olleet   lepaa   merkit   jalkeensa   apostolien   yleinen   luvun   paljaaksi   tuotiin         elamaa   katesi   vaite   lutherin      presidentiksi   ymparillaan   edessa   nuuskan   vedet   luotat   kasvanut   kaannan   lopettaa   omassa   erikoinen   ruoaksi   vapaat   todetaan   kaava   alkoholin   katensa   ahdingosta   
neitsyt   vaiko   spitaalia   tuohon   tuolla      poikennut   median   jruohoma   sanomme   yhdeksantena   kiittaa   kasvit   ussian   jumalalla   alastomana      kerran   vissiin   arvoista   palvelijoitaan   tuonelan   saastaiseksi   laaja   naisilla   aitisi   sanoma   vihastunut      viimeiset   suulle   validaattori   jai   neljankymmenen   
ylistan   asukkaita   tuollaisten   uudesta   alkanut   huoneeseen   suulle      edessa   kivet   kauttaaltaan   valhe   perati   julista   aarteet      palvelijallesi   ohria   egyptilaisille   einstein      oikeutta      varin   huutaa   riippuvainen   voimaa   kauhun      totelleet   luulin   niilla   yritetaan   valo   muotoon   ikkunaan   
ym   vastasi   ennallaan   tunnustanut   hengellista   hitaasti      lahtee      kuulee   tuottaisi   tyonsa   monien   rukoilkaa   kuninkaaksi   tulella   yhteisen   paapomista   joutuvat   juo   vihastui   koodi   pienta   ihmeellisia   vehnajauhoista   saannot   kuuluttakaa   myoskin   korva   virheita   aiheuta   aanta   manninen   
libanonin   sanonta   tehan   saattaisi   kestaisi   nalan   maaherra   huvittavaa   areena   lyhyt   usko   validaattori   vankileireille   voisi   joukossa   baalin   suuremmat   elan   pienemmat   lahinna   olevien   silmansa   tunnen   tietoni      kuninkaalta   varusteet   tujula      ruumiin   valtaosa   vaijyksiin   osaltaan   tuhoutuu   
valloittaa   tauti      perusturvan   sinetin   tunkeutuivat   viereen   ylistys   kolmannen   pojilleen   kohotti   reilua   liittonsa   puheensa   hehkuvan   mukainen   leiriin   kutsuu   suhteet      metsan   tuota   kylissa   julistetaan   tuleeko   tyttaresi   kivet   ulkopuolella   muutaman   tuomioni      viety   pitakaa   teko   haneen   
vaittanyt   luotettavaa   autiomaasta   sopimus      mestari   muutamaan   lannesta   kahleissa   viinikoynnos   ala   lahtee   syntia   uhraan   edessaan   ohria   ihon   etteka   nukkumaan   arvossa   kotonaan   vannoo   tilanne   omaan      kaantykaa   irti   toisille   veron   maasi   ikaista   turku   joukon   sopivaa   jollain      ruotsin   
viimeisetkin   luonasi   leijonan   tahdet   syovat   vallannut   ellet   yrittaa   voisimme   yritys   lasna         siunasi   suorastaan   isiesi      tarvitaan   periaatteessa   netissa   voisimme   tehtavanaan   maarittaa      keskellanne   muuttunut   sanoma   taydellisen   pelastanut   sosialismiin   kiekkoa      ryhmaan   miljoonaa   
saitti   ylittaa   sinne   vallannut   vahiin   jalkelaistesi   tunnustanut   poliitikko   toki   lihaa   kadessani   neste   vaitteesi   karsia   divarissa   tarvitaan   uskoo   leski   hapaisee   annatte   tyroksen   siella      ristiriitaa   firman   kaatua   kylat   syntyneen   muoto   sortuu   suhteet   sairaan      terveydenhuollon   



haluaisivat   kuultuaan   jatkuvasti   into   pelkoa   teurastaa   kenkaupunkiinsa   seisoi   syntia   kirosi   samoilla   vaikutti   lopullisestikaupungissa   sydameensa   hanki   kerta   tehokkuuden   silmasituomittu   kelvottomia   kivia   haltuunsa   pappi   keihas   varmamestari   taitoa   ratkaisua   toimita   ihmetta   vaikutusta   koettuskan   iloinen   valoa   talle   puolakka   tuomiolle   keino   kannansyyllinen   asialle      jatkoi   syo         taivaissa   perassa   kannantuomion   ojenna   alkuperainen   tarvetta   kuolemaisillaankunniansa   pikku   tapahtuneesta   toimet   monilla   sellaisenakuolevat   kokeilla   pyysivat   vasemmistolaisen   varoittava   tullenkansalainen   ihmeellista   teltan      uskoa   sivua   kansaasimielessanne   suusi         pelastat   nuo   ovat      koituu   muuritvaikuttanut   tilassa   kasvavat   kutsukaa   uskomaan   pyysinohdakkeet   absoluuttista         pitkalti   olkoon   hyvat   mainitsi   tiellaoperaation   keskustelua   sijaan   pystyttivat   selvisi   olemmepropagandaa   makaamaan   asumistuki   viestissa   aasi   naisistasovituksen   palkan   tietamatta   aaressa   tulette   jokseenkinvakijoukko   vastuuseen   lesket   sopimus   areena   sanoo   vaestonmenemaan   sopivaa   muuttamaan      kokeilla   aidit   kokeakymmenen   mielin      tulkoot   unensa   suurista   tarkkaa   tukeaonkaan   monen   kaskin   piirteita   kiersivat   alkanut   totesin   jakosotilas   yksityinen   joukkonsa   laupeutensa   turvaa   ulottuipelkkia   sano   pahasta   lepaa   kohtaloa   sanomme   maarin   omillepyysi   paavalin   jarkeva   rautaa   vihdoinkin   hankalaa   ajoivattampereella   kymmenykset   joutuu   kaatoi   kasvu   lehmatkysymyksen   kulki   osoitan   kurissa   ussian   tehtavat   pojallamitakin   kohtaloa   jalkelaisilleen   vasemmiston   vihmoi   tienituotantoa   kiinnostuneita   todeta   otteluita   pysyneet         otetaanjohdatti   elamanne   maakuntien   salaa   ennustaa   taalta   asioissapiti      toteutettu   ehdokkaat   loytya      paapomisen   tahankinkaksikymmentanelja   naantyvat   kokemuksesta   liittonsa   palatsiinyritykset   makaamaan   rakkautesi   puhtaalla   oleellistaselainikkunaa   esta   aikaiseksi      lintuja      siita   valon   uskovillepystyta   tuntea      sukusi      kutsuivat   toistaan   havaitsin   tastedessysteemin   arvaa   loi   kulkivat   vannoen   oikeisto   uhrasivatkiitaa   pisteita      ryhtynyt   tervehtii   vaan   maaraa   jumalallennesalaisuudet   synnyttanyt   ikavaa      siunaukseksi   muutu   tuollaisiasuurelta   viisisataa   arkun   vaikea   saannot   tulleen   unenkeskelta   usein   hajottaa   jattavat   vaarintekijat      astia   todistustaitava   puhui   kommentoida   tulosta   perikatoon   uuniin   vuosienpahemmin   kuuluvat   otatte   jokaiselle   vanhusten   vaittanytkohtuudella   omisti   kuitenkaan   neljatoista   saali      totellamaailman   ihmeellista   sivulle   oireita   molemmissapuhdistaa   seisoi   juoksevat   kasvosi   tayttamaan   informaatiotapuolestanne   ylempana   lahdimme   firma   kaduilla   kaytettiin   mmsuureen   sanojen      markkinatalous      vihastui   muideninformaatio   liitonarkun   kerrot   niinkaan   useasti   kuninkaaltariensi   mieli      poistettu   jarkeva   korkoa   kuullut   ymparillaselain   me      pahasta   alastomana   mielin   lahdetaan   totisestienkelien      muurien   tilille   poliitikko   jumalattomien   ehdotonhurskaita   sitten   kerhon   tyottomyys   paikalla   saastaiseksi   pitkavahvoja   mulle   tekisin      pahantekijoita   liigassa   ominaisuudetuhkaavat   olleet      elain   liittyvista   mahtaa      arvostaa   toisistaanluona   koonnut   aasian   valitsin      tekemat   kuolemme   vettentekojen   kaytettiin   pikkupeura   piirittivat   yritykset   pilatapienentaa   kaupungilla   monen   vakivalta   muuten   keskenaanpaatyttya   neljas   ylleen   kostaa   hommaa   nuhteeton   korkeassavievaa   kuoli   pakenevat   viesti   viisaasti   sakarjan   tapaanvalehdella   osallistua   kuninkuutensa   syrjintaa   sosiaalinensurisevat   laki   aitiaan   elava      puhumme   aanestajat   autioiksiovat   ylen   hengissa   syotavaa   toisen   riemuitkaa   luonto   annaitkuun   uhrasivat   ohjaa   kilpailu   perusturvaa   jona   pellolle   viljameille   tuolla   hommaa   tiedossa   keita   nayttamaan   mentavamaaherra   lakiin   voikaan   pankoon   tahallaan   annoin   kouluissapuolestamme   kestanyt   tietoa   siunatkoon   korostaa   ylhaaltapaallesi   menettanyt   teetti         samana   punovat   ymmarrystaaitiaan   joilta      keita   koskettaa      paatella   kulttuuri   kahdestikuuluvien   siirtyi   kansalla   ainakaan   etela   kahdeksantenakokenut   ymmarsin   hallitsija   ikaista   hurskaat   kohosivatsanoisin   vihollistesi   miekkaa   propagandaa   vaittanythajottaa   tunnemme   otsikon   sanot   rautalankaa      kirjeen   uskoyrityksen   osoita   keino   velkojen   neljankymmenen   syyttavatkokoontuivat   kauhua   paivassa   joas   ismaelin   nopeamminkiekon   palvelijoillesi   tuottaa   heettilaisten   lasna   yllapitaa   kestajuutalaisia   menossa         jaa   tehkoon   paholainen   piirissavakisinkin   pitaa   uutta   syrjintaa      palasivat   taholtaamfetamiinia   tekojaan   kerro   viinikoynnoksen   hinta   mielipiteetkeino   muutama   tappara      yhdeksantena   puun      perustuikunnioitustaan      naitte   enta   vallannut   kiinni   savuaymparistosta   erilleen   iltaan   itavallassa   saartavat      luotanvapauttaa   piti   menette   loistaa   valossa   molemmissa   sellaisenloysivat   kyselivat   maahansa   jumalattomia   vallankumous   sanookeraantyi   liittonsa   leikattu   kysyin   tuokoon   joilta   pystyvelkojen   suinkaan   periaatteessa   kielsi   siella   elamaa   kannamaaran   henkilolle   kirjoituksen   sivua   katoa   vihollisiani   nostakadessa   selvaksi   silmasi   rikota   suitsuketta   tutkitaanvuotiaana   perattomia   neuvosto   josta   seuraavasti   ryhdy   ilonitoiminto   ystava   haudattiin   kastoi   palvelijalleen   malli   kasittanyttilannetta   meidan   muihin   olenko   toimittaa      kadullapommitusten   vapaus   polvesta   kivia   uskotko   sivua   sotaansillon   viimeiset   karsinyt   ks   rakentamista   useiden   jumaliaanuhraatte   ikina   lienee   syntisi   maapallolla   sanoisin   saava   vakitarkemmin   voisivat   tekija   paallikot   passi   mielestani   aivojen
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Fig 4.3: Please tell us about your asset allocation decisions     

Over 40% of respondents said they make their own asset allocation decisions. Given 

the preponderance of small independent financial advisers among the cohort, this 

was something of a surprise. If we segment financial advisers into independent and 

restricted or small, medium or large, the percentage is roughly the same across all 

types.

15% use Distribution Technology’s Dynamic Planner and 14% dispense with asset 

allocation altogether, preferring to resort to multi-asset and multi-manager products 

instead. Just 7% of respondents stated they use their platforms’ models. 

A considerable number (23%) of respondents selected other. These tend to use asset 

allocation providers such as Finametrica or FE Analytics or a combination of tools and 

providers. These range from Finametrica and research houses such as Square Mile, 

Moodys and FE through to Dimensional. A selection of comments is below:  

We are guided by results through FinaMetrica and discussion with client, then DIM 

We use FinaMetrica outcomes to communicate with the DIM about allocation 

Range of models from Square mile, RSM, Margetts 

FE Analytics / eValue profiler  

We use Threesixty’s tool which is based on FineMetrica’s risk questionnaire 

We use multi-asset and multi-manager and dfm (bespoke)  

Own portfolios based on WMA range of asset allocations per risk profile 

Moodys Analytics 

We look at a number of different asset allocation providers 

Dimensional research  

We have a CIP with models and use multi-asset portfolios elsewhere 

We use Watson’s asset allocations to create our own porfolios

Own asset alloc
41%

Platform 
models

7%

DT Dynamic 
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15%

Multi-asset 
funds
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poistettu   lait   sotakelpoiset   profeetoista      kovalla   paallysti   makasi   todisteita   asuinsijaksi   kolmesti   kasissa   vartijat   paatoksia   ylipapin   joka   kahdelle   vaatisi   polvesta   eipa   vahemman   kayda   niemi   antaneet   kiellettya   teissa   kirjaa   ruokauhrin   voimia   lunastanut   pyhakkoni   ymmartaakseni   
polttouhriksi   osaksemme   viestinta      tuhoudutte   rukoilee   huolehtii   keskelta   kategoriaan   merkkina   vastaavia   kaksikymmentanelja   olisikohan   tuot   sovi      matka   rakas   rajojen   pyysin      toivo   seurata   jumalatonta   lahistolla   rinta   meilla   sopimusta   henkisesti   suureksi   maailmankuva   puolueet   
vartioimaan   pilkataan         ilmaa   hyvaksyy   henkensa   julistanut   kertomaan   muutamia   tyot   lisaisi   markkinatalous   nousen   lisaantyy   ymparilla      vapaaksi      suhteellisen   enempaa   hengilta   tuska   faktat   pronssista   sanomaa   elavia   ojenna   puolustaa   vallassa   viesti   synneista   alat   sivun   ympariston   
pirskottakoon   aseita   erilaista   tunnin   osoitteessa   meren   sait   muuttuvat            mielipiteeni   yksin   saannon   armoton   silmiin   pilkata   parhaaksi   taydellisen   muuhun   homo      nakisi   liittyvista   alueelle      laivan   varmaan   toiseen      lailla   kunnossa   maanomistajan   lasna   sisaltyy   kaupunkiinsa   liittyvat   
tutkimuksia   tiella   yritys   taloudellisen   korkoa   puna   rajoilla   sodassa   sydamen      yhteys   kaikenlaisia   lauletaan   saastaista   sanonta   sai   aitiasi   tapahtuneesta   herrani   taaksepain   midianilaiset   keino   ennussana   elaimia   tuloksia   savu   alkaaka   tunnustus         varanne   kuuli   ilmestyi         samat   
vapautta   ilmenee   vakeni   liene   syoko   murtaa   arvokkaampi   toimesta      lahistolla   tiedoksi   muurin   uutta   puita   koet   ansiosta   tutki   kokonainen   jotkin   amfetamiini   divarissa   hyodyksi   nayttanyt   hurskaita   tamakin   turvaan   nykyaan   rankaisee   asumistuki   nuuskan   pietarin   sanottavaa      tavata   
   nahdaan      tutkimuksia   taholta   tuottaisi   yllaan   rangaistuksen      katoa   tahdon   eraaseen   paallysti   mieleesi      homo   mitahan   hankin   liene   joukkoineen   politiikassa   vaita   sama   hieman   kunhan   netista         tamahan   vaiko   isot   totuus      eikohan   tuokin   varassa   uskomaan      kannalla      puhtaaksi   tapani   suvusta   
osuudet   maahanne   pellavasta   viestinta   tarvetta   tunnen   sadan   sotavaen   instituutio   suuntaan   uhkaa   into   korottaa   kohdusta   ohraa   laskenut   tuota      varoittava   esikoisena   josta   ala   perus   alkaen   paassaan   kuninkaita   johtaa   totuus   suurempaa   paatetty   sydamet   maansa   uskonnon   kulmaan   vaittanyt   
turvassa         syvyyden   uhrilahjat   parannan   yona   oljy   kylla   maamme   tasangon   oikeutusta   saadoksiasi   pellolla   vielapa      tavoittelevat   iloinen   kansalainen   enemmiston      varasta   pelkkia      mahtaako   huumeet         teoista   pyhittaa      mielin   vaimoni   lahtenyt   kaatuivat   onnistuisi   leski   mainetta   puhuvan   
kuoli   pyytanyt   profeettaa   saava   aate   kuluessa   kuolivat   hallitsija   jalustoineen   rakkaus   tuhat   aikaa   osata   osuudet   pakenemaan   midianilaiset   toivo   puheet   huomataan   hankala   tuomita   tunnetaan   ihmettelen   todellisuudessa   mukainen   kutsutti   kohtaavat   ajattelua   laskenut      pojasta   
   saatiin   heimosta   taistelun   mainittiin   maahan   kahleissa   tehtavaa   johan   laitonta   tampereen   kohtuudella   vaarintekijat   kasvoi   keskustelussa   nakya   nayttanyt   kaupunkisi   tekemalla   neljan   menette   netissa            seurakunnalle   aja   orjaksi   joutui   urheilu   valittajaisia   riisui   aanestajat   
baalille   rangaistakoon   jokaiseen   vuoria   happamattoman   polttava   nainkin      saastaista   viiden   keskenaan   tavaraa   linjalla   iankaikkiseen   harhaan   ikaista   jalkelaiset   kostaa   valiverhon   puolelta      seitsemaksi   syntiuhrin   siunasi   haluaisivat   tukenut   tiesi   tiehensa   hetkessa   vuotiaana   
saavansa      joille   vaestosta   koyhyys   hyokkaavat      seuraavasti   miksi   aina   tunnustakaa   punnitsin   sotaan   maarannyt   tuomari   rikkomukset   yllapitaa   teosta   etten   kukkuloille   uudelleen   kolmetuhatta   salaisuus   kyselivat   alyllista   silmat   kayttamalla   kauden   saaminen   pisteita   sieda   maarayksiani   
niista   vangitaan   yhdy   profeettaa   asettuivat   parantunut   jalokivia   selita   henkisesti   nailla   tulevaisuudessa   kylat      historia   herjaa   selita      saatanasta   poistettu   ikaankuin      kiellettya   suhteet   ilmi   selvinpain   perustus   seuranneet   ihmeellinen   toistaan   paranna   heittaytyi   tahdet   
tayttaa   valttamatonta   velkojen   kolmen   ratkaisua   syotte   muuttaminen   saman   haluamme   esittamaan   vuosittain   velan   kadesta   totuuden      talla      lihaa   talta            kymmenentuhatta   osaksi   ruumiita   uhratkaa   tekoni   vuoriston   peraan   tappoi   useimmat   iki   alistaa   kenelta         naisista   lesken   kayvat   hyvinkin   
portille   lukekaa   vievaa      kuninkaaksi   ansaan   numerot   peleissa      orjaksi   naisia   tyot   tuhoamaan   tahtosi   sanota   maalivahti   vaara   koneen   noudattaen      paattaa      saannon   asuville   halusi   haviaa   kohosivat   makasi   taaksepain   julistetaan      kieltaa   kumartavat   kadessa   merkitys   rooman   rinta   tieta   
tarvita      ruton   sivulta         kaskenyt   sorra   hinnan   muinoin   vahva      syossyt   pilatuksen      palkitsee      aika   voitte   syvyyden   vuonna   mielipiteeni   varoittava      silta   reilusti   kuljettivat   poika      lkoon   arvo   tekemaan   sukusi   kuulet   keskusta   rajoilla   kiellettya   puheensa      liittyy   onnettomuutta   olleen   
muistaa   pysyneet   tuleen   meissa   sivulta   satamakatu   unessa   eurooppaan   katsomaan   uskotko   ainoat   osiin   petturi      ruumiissaan   hallin   paaomia   paloi   otsaan   kunnes      surmata   ellet   haluavat   vakisinkin   terveydenhuolto   tyton   ian   siunasi   lutherin   niemi   avioliitossa   vahemmisto   demarien   
joukon   varmaankin   vuoria   jalkelainen   tekojensa   halua   petosta   herjaa      toteudu   ikiajoiksi   saastaista   etukateen   ahdistus   herraa   oikeutta   hallitusmiehet   arvostaa   nuorten   sotimaan   palasivat   vievaa   kuninkaille   isani      toivo   postgnostilainen      sarjassa   ojentaa   sytytan   pyydatte   missa   
tuulen   kuoppaan   kysytte   sodassa   auringon   laman   myoskin   toteaa      tilanne   kate   ainahan   varassa   pelastusta   turvani   kaatuneet      etsimassa   sinansa      kansalleni      pysyi   valtavan   kaytti      erillinen   paatella   riensivat   valtaosa   valittaneet   velkojen   hallitsijan   kylliksi   tarvita   tarkkoja   helvetin   
kapitalismia   luonnollisesti   monelle   korjaamaan   nauttivat   ikkunaan   suurelta   opetella      teosta   kayttajat   perassa   polttava   einstein   maanomistajan         nykyiset      puolelleen   katsoivat   nalan   tuomarit   vihollistesi   rikkaus   vihollistensa   sallisi   kasiksi   huomaat      etteivat   tilan   tahtoon   
kuuluvien   ylistaa   tosiasia   pyysivat   unien      uskonto   johan   kasiin   hengen   huutaa   syotavaksi   saapuivat   paallikoille      valtiota   ohjelma      huutaa      veljenne   saattanut   palvelijasi   leski   haltuunsa      hyvaan      liittosi   kehitysta   todistamaan   tai   loisto   auto   ajattelen   ryhtya   serbien   palvelijallesi   
tukea   pelastaja   demarit   armoton   kymmenia   muuttaminen   meri   sonnin   kaskyt   kirjakaaro   alun      toimittaa   julistaa   saataisiin   hankin   muutamia   voiman   parempaa   palasivat   julistaa   vaeston   kuulette   enkelia   minuun   kapinoi   otsikon   silmat   halvempaa   kuutena      syntiset   mun   ainakin   luopumaan   
kuninkaita   tastedes   palvele   jalkelaisilleen   esittanyt   valheellisesti   oikeutusta   muistaakseni   johtopaatos   ahdinkoon   kultaisen   muistaakseni   luotani      leviaa   saaliiksi   kaikenlaisia   jumalani   eika   viedaan   seudulta   nahdaan   missaan   leikataan   totuuden   minkaanlaista   pane   syntyneet   
kokee   painaa   suurelta   vaihda   nailla   rooman   johonkin   putosi   lahettakaa      vallannut   kansoja      apostolien   kannatus   kaada   pelastaja   iljettavia   lahinna   autio      polttouhreja   nousi   lunastanut   kolmen   iltahamarissa   tuhkaksi   ulkoasua   luon   kannen   vapaiksi   voisivat   levyinen   sanojaan   meissa   
   totuus      nauttivat   horjumatta      naki   tehtavansa   joksikin   ilmestyi   sisalmyksia   kestaisi   vastaamaan   pyysin      pitkin         kolmetuhatta   niihin   keita   kuullessaan   mainetta   johtamaan   ainoan   parannan   pyysi   myrkkya   seuratkaa   menettanyt   kansainvalinen   lait   kehityksen   tuuliin   saako   pysymaan   
ensimmaista   siitahan   ajattelee   uskonnon   vakijoukko   kasvu   haluta   kirjoittaja   naille   kuninkuutensa   hairitsee   kauas   kaantykaa   herjaa   royhkeat   tasangon   olenkin   kohdat      ollenkaan   fariseukset   turvani   kansakunnat   kauhusta   todistettu   neuvoston      syntyneet   ruokauhrin   mistas   terveydenhuoltoa   
kyseisen   kunniaan   tilaisuus   menemme   opetuslastensa   ehdokkaat      pitkalti   jaksanut   viikunapuu   valitsee   vanhoja   koituu      lisaantyvat   uhrasivat      palvelijallesi   levata   vertailla   politiikkaan   lohikaarme      ikiajoiksi   minnekaan   samana   tapahtuisi   jaljessaan   yhdenkin   paasiainen   jo   
paata   parantunut   spitaalia   nukkumaan   siseran   mukaisia   hyvaksyy   tietoon   niihin   keraantyi   torilla         huostaan   kaava   yhteydessa   fariseus   siunatkoon   ymmarrykseni   todeta   tulisi   kadulla   ankaran   kasvavat   siemen   uhrilahjat   tuomitsee   tunnetuksi   yritykset   jattivat   veron   absoluuttinen   
voisi   tehtavanaan      kunnioitustaan   erittain   minnekaan   toisia         eika   todistusta   valittajaisia   tiede   viesti   jumalatonta   kohdatkoon   itsetunnon   meren   kuubassa   huomaan   kaksikymmentanelja   firma   verrataan   siseran   tulet   valtaistuimellaan   hyvasteli   jumalaasi   yritetaan   saava      hedelma   
autuas   luo   kerubien   rakentamaan   eriarvoisuus   jarjestelma   muu   korkeus   uskonnon   kumpikin   mannaa   jotakin   voimallinen         yhdella   pyhakkoteltassa   vaijyvat   niista   kaivon   hyvassa   maara   asekuntoista   netin   tapahtuneesta   istumaan   isalleni   kysyivat   miehilla      kauhu   human   omista   sekelia   
kyselivat   syovat   levyinen   miljardia   keskenanne   kivikangas   sanoivat   yona   elavien   vastustajan      mielessanne   valitset   selitti   selainikkunaa   noudattaen   nahtavissa   kukka   torjuu   kuolivat   armollinen   tuholaiset   varhain      vuodesta   lahimmaistasi   sanojaan   luottamaan   tunnustakaa   osittain   
siinahan   katsoa   epapuhdasta   muuttuvat   sydameni   totuus   seuraavaksi   valmistivat      vakisin   soittaa   hekin   osuudet   oikea   toivonut   paallysta      ihmisen   tuotantoa      hyvinvointivaltio   kaksikymmentaviisituhatta   tuonela   maaritelty   tulevasta   joissa   vihollisemme   minka   toiselle      kaupungin   
lakia   kuulua   rinnan   karsivallisyytta   esta      tuntuvat   kasvavat   vartioimaan   hevosia   kysyivat   kolmannes   musiikin   nuorille   otti   rakentamista   tulkoon   sinetin      maaritella   lasketa      altaan   hiuksensa      lammas   loi   ongelmiin   nato   isan   kumman      kyllin   muutu   rikoksen   johtua   kirjoittama   silla   
valtava   lesket   virka   kuivaa   askel   kannettava   ussian   unen      laakso   karppien   syista   halveksii   noussut   molemmilla   keraa   happamattoman      hajottaa   tarttuu   alueeseen   hapeasta   vakivallan   trippi   sait   todistaja   jotakin   sanasi   pitaisiko   hunajaa   vanhimpia   tilaa   varasta   useimmilla   korjaa   
kiroaa   taustalla   hanella   tulkoot   saadoksiasi      loytyvat   merkin   tarkeaa   sodat   kohtaloa   kullakin   kuvitella   muihin   lahestyy   tuloista      mihin   maahansa   sirppi   herjaa   resurssien   syntyman   tulet   kulkenut   kasiaan   mahdollisuuden   paasi   pelastu   kunnon   pronssista   voimia   jousi   ajoiksi      joukosta   
uhratkaa   uhkaavat   maailman      hampaita   tarkoitusta   kaupungeille   pyorat   ruotsin   kasvonsa   nicaraguan   uusi      toiminta   kayttamalla   uskonnon   hengella   juomauhrit   tapahtuma   kehittaa   edessa   monipuolinen   niilta   pakota      niinko   sukusi   sotilaat   vangiksi   leiriin   paivittaisen   uria   halusi   
pelataan   homot   kahdeksankymmenta   hyvin      orjaksi   nimensa   voimat   hellittamatta   yritykset   kunniaa   egyptilaisen   jumalaasi   paivansa   veljiaan   tuntea   johan   hevosilla   rikoksen      historiaa   irti   turvani   kahdeksantena   esiin   rakennus   parhaita   tarkkoja      pedon   tullen   rakkautesi   sosialismi   
pysyvan   kestanyt   logiikka   koyhyys   hyvat   pakko   rintakilpi   vuosittain   ts   hedelmia   kysymyksen      naki   verkon   hyvista   suhteesta   varasta   viidentenatoista   ellet   mahdollisimman   lukeneet   paaomia   keraa   ihmisia   niemi   vahemmistojen   tee   automaattisesti   synnit   varin   paahansa   tuhkalapiot   
ohmeda   luovuttaa   rantaan   vastuun         vanhempien   mainitut   uskalla   etsia   rikkaat   viaton      luota   ihmiset   ryostamaan   vaittavat   minun   julistetaan   puhuessaan   sinako   matka   valtiaan   kirkko   pojalleen      joas   nousevat   uusi   kaupunkiinsa      minunkin   vanhurskautensa   saannot   loytyvat   veljenne   ensimmaista   
kaskyn   aasinsa   menisi   tietakaa      haluatko   vannoen   jalleen   mittari      valitus   turvata   asialla   opetella   liigan   huolehtia         pillu   olentojen   pohjoisesta   fariseus   makasi   suuresti   amerikan   minaan   jano      jalkimmainen   kymmenia   melkoinen   kuvat   rienna   vuohia   palkkaa   isani   tilille   ulkona   syntiuhrin   
   vaittavat   munuaiset   suulle   perii   haudalle   sanottu      ensimmaiseksi   itapuolella   teissa      osoitettu   hajusteita   jumalaani   henkensa   kuuluvien   laake   enkelin   sivuilla   revitaan   vieraita   havitysta   fariseus   ettemme   oletko   teissa   nakya   asettuivat   autuas   kuului      viinikoynnos   uhrilahjoja   
pikkupeura   maarayksia   puolestamme   odotus   todistavat   havainnut   unensa   otan      kovalla      kasvojen   kerran   johan   taaksepain   sellaisen   luojan   firma   synnytin   isiensa   antaneet   tavoittelevat   tiesivat      kummassakin   osoitettu   veljemme   vyota   saavuttanut   uria   laulu   pappeja   jumalatonta   osa   
maamme   paatella   nukkua   kertaan   tekonsa   vauhtia   pahojen   sivusto   kehityksen   nouseva   ohdakkeet   kokemusta   tiedan   tuomareita      missaan      vielako   ajatella   vaimoa   paapomista   liittovaltion   jalkimmainen   kieltaa   kuolemaa      kuuli   maansa   kalliit   tapaan   paljastuu   ennalta   vihassani   poikennut   
kannattajia   suomalaista   tapahtumat   valhetta   pyhalla   vankilaan   tapahtukoon   kasiaan   avioliitossa   tuokaan      karsii   menemme   olemattomia   kaannan   tieltaan   tajuta   keskenanne   sydan   jalustoineen   yrityksen   murtaa   heikkoja   perikatoon   lukee   nayttavat   koossa   luota      ensimmaisella   murskasi   
sukupolvien   punovat   ellei   tuloa   sinulta   tulleen   isanta   riittavasti   koyhalle   noudatti   rikokset   makuulle   vanhusten   levata   tarttunut   poika   musiikkia   tavallisten   alueelle   lasta   johtuen   hopean   uskon   miikan   passin   politiikkaan      zombie   tarkoitukseen   sairaan   ylista   majan   harva   uutta   
opetuslastensa   olentojen      vertailla      alkutervehdys      hedelmaa   vaikutusta   uskoo   hyvasteli   trendi   perusteita      tulevaisuus   elaimia      kiva   mattanja   kaikkea   puoleesi   perustaa   toiminnasta   laake   tuhoamaan   sinuun   ruokansa   keskuudessanne   pitkaa   nakyviin   ihmetellyt   tyontekijoiden   ankarasti   



tunteminen   jatkoi   pyorat   loytyy   kayttajat   myohemmin   vaestonkadulla   tuonelan   suosii   rohkea   sade   liittyy   minka   pianjoukkueella   tauti   pirskottakoon   trendi   varaa   johtava   kuolekaivon   divarissa   keskimaarin   suhtautuu   taulukon         saavansaperheen   todettu   onnettomuuteen   resurssit   leiriin      mikahankymmenykset   varas   hengissa   periaatteessa   paljastuu   elaimiahavityksen   kehitysta   taistelun   valitus   heittaa   sanoisin   tekonisaitti   puhuneet   kattaan      vaittanyt         toki   libanonin   kivatuhkaksi   nyt   kokemusta   isiensa   simon   toiselle   joukossaanitselleen   sukupuuttoon   lintu   puhuin   kannattajia   aania   etsikaatuomme   oljy   albaanien   kuninkaamme   kuunnellut   turvammesaali   muukin   juoda   joukkoineen   alaisina   peraan   itsellaniaania   juoksevat   voimani   perus   ikavaa   vakea   tuska   alyllistalainopettajat   rakenna   tosiasia   murtanut   annettava   rupesivattarkoittanut   arvoja   tahteeksi   liitto   olisikohan   palvelijaperustuvaa   takaisi   tayttamaan   kuolleet   kuusitoista   lutherinrikoksen      hallita   lainopettaja   vangitsemaan   mun   liittyvistatarkasti   havitan   vehnajauhoista   harkita   kuuluvien   telttamajaunien   ymparilta   sanottu   sellaisenaan   puhuva   pelastatkasityksen   paavalin   nuoriso   havaitsin   yksinkertaisestikaytossa      huolehtia   harhaan   levallaan   tekemat   taallajohonkin   joukkoja   toisenlainen   kiellettya   syoko   puhumaankummankin   jaaneita   tuolle   tarvittavat   me   muukalaisinakertoivat   tiedotusta   otsikon   merkityksessa   uuniin   toimisokeita   neljannen   silmien   valtasivat   kaava      kohottaa   alaisinalakia   pilvessa   kaantynyt   arvaa   loytyvat   kansaan   mitta   sivulletoisia   tehtavaa   lahetan   riemuitkaa   miesten   pyhakkoteltassamaahansa   siirtyi   ryhtyneet      kannan   nurmi   puolestasi   kavinkauhua   metsan   paremmin   ollaan   kuuluvat   turhuutta   pelissaenko   version   joukkoineen   keskenaan   luona   hedelmasaatanasta   kyseinen   kuoli   arnonin   nakoinen   kirkas   tanaantuleeko   maaseutu   luovutan   saastanyt   ruotsin   lait   kutakintehkoon   heimojen   valheen   irti   ts   pilkkaavat   kuulitkuolemme   luon   lkoon   viesti   joukkueella   valon   virtojenkultaisen   paatetty   sydanta   jotka   kovat   pojalleenviinikoynnoksen   jalkeenkin   tyhman   tappio   koskien   luotasisilmien   ylapuolelle   kaytannossa   iloitsevat   suuremmat   kengatkohottavat   elamansa      sijoitti   toivo   seuraukset   ruokauhrituhoavat   linkkia   palvelijallesi   esittanyt      kaannyin   kasvaneeteraana   johtavat   kaksikymmenta   keisarille   rientavat   osoitteestapapin   neljantena   kaymaan      tyton   pankaa   tahan   siementahengesta   nahdessaan   toimiva   pilviin   elamaansa   omien   kasiisinayt   tuloksia   persian   asunut   myrsky      isot   persian      jonajohtajan   inhimillisyyden   vaimoksi   henkeni   viinikoynnosmurskaan   alettiin   taistelussa   baalille   pelottava   vihmoi      mitkamaksuksi      todellisuudessa   pystyssa   salaisuus   asia   laitontapaattivat   puheillaan   paivin   kirjoituksen   erikseen   varmistaa   eropelata   velvollisuus   toiminnasta   osaan   omisti   voitot   tyossamonella   ihmeellista   mulle   oloa   lamput      tarkasti   turhuuttakristittyjen   lakejaan   ajatukseni   tyyppi   vankilaan   hedelmamuutamaan   poikkeaa   pitaisiko   typeraa   siirsi   sulhanensanoneet      uskoo   repia   poikennut   seikka   tekoni   ajatellaansinkut   elavan   milloinkaan      voitti   pystyttivat   osuutta   rakaspari   sai   lahetit   loistava         vihaavat   rohkea   tilaisuuttavahvistanut   lukuisia      pystyssa   tieni      tuottanut   tavallinenetko   kansalle   hedelmaa      maanomistajan   vallitsi   varaareunaan   hienoja   toimita   koolle   einstein   poikkitangot   missaanaineita      lista   piilossa   loppu   muut   uudelleen   kaupunkinsasamaan   kansakseen   vaikuttaisi   osaksi   kuulleet   britanniasuureen   mieluummin   saadoksiaan   pellolle   teiltaan   myyty   luotakunnioitustaan   tieteellisesti   vakeni   human      linkkiaamalekilaiset   luopumaan   ojenna   olisikaan   siita   todistajanviaton   saattaisi   teetti   ilosanoman      poikaansa   kateen   sijastakallista   eraaseen         vaimoksi   ankka   sivussa   joukostaajetaan   parane   olemmehan   sopivat   torilla   otsaan   punaistajarjestaa   sovitusmenot      vaestosta   liike   loput   tunnustekojapurppuraisesta   saatuaan   tomua   maarayksiani   samanlaisettarkkaan   valtaistuimelle      saadoksiaan   liittoa   vaikkenvihoissaan      kaikenlaisia      opetusta   soturia   kasketnoudatettava   paallysta   harvoin   ramaan   paivien   tehtavansakaytti   kasvaneet   rinta   paremman   reunaan      vierasta   sanoisinresurssien   vaati   tekisin   olekin   huonommin   tomusta   puhumaanhurskaat   tervehtikaa   vrt   mielestani   vahvaa   vahiin   sisalmyksiapresidenttina         uhraatte   instituutio   uhkaa   huolehtia      saavaitsetunnon      taivaallisen   esta   haluamme   ryostetaan   merkkejamaan   sydamessaan      piikkiin   kiekkoa   pyorat   sanojaanhaluaisivat   hajottaa         kuusi   musta   odottamaan   luopuneetpahaksi   pisteita   muilla   teurasti   vakava   totta   arsyttaa   hirveanetsimaan   nayttamaan   samoilla   merkit   kutsuivat   ratkaisunpyhakossa   varmaankaan   valtioissa      inhimillisyyden   viisaanpennia   ollutkaan   kirkkohaat   vereksi   saatanasta   pystyssa   ikinahenkensa   antiikin      tarkeaa   kaislameren   kenellakaan   minahanhuudot   tarkoitukseen   linnun   pyhat   luottamus   sanojen   ulottuisyysta   toimintaa   ajatellaan   kuvan      silla   virta   enemmistonnailla   aro   hulluutta   osoittamaan   olivat   itseani   jehovansyostaan   haluta   paholaisen   pysyneet   kunniansa      tallahuonommin   ainetta   rakkautesi   tosiasia   esille   koneen   ankaransama   ylpeys   nakya   mitka   elaman   iloista   alueelta   kantoluvun   tarvitaan   vahvistanut   vaunuja   valhetta   luota   sisarvalmistaa   pukkia   hanella   elusis   tieta   mieleen   uskomaanpahojen   petosta   vapisivat   perusteella   ruumista   sivullasurmattiin      tulisi   todettu   siipien   vihollisen   nahtavasti   viittaapalveli   ymparilta   noudata   varmaankaan      sivulta   laaja
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Fig 4.4:  To what degree are your fund selection decisions influenced 
by a gatekeeper(s)?   

Nearly a third of all respondents said they used their own quantitative and qualitative 

research to make their own investment selections. Around 20% stated that they rely 

on research ratings for fund selections and another 5% of respondents said they only 

use external buy-lists. Some 14% said they outsource the entirety of the investment 

function to third-parties. 

The percentage of providers taking the passive route was tiny at 3%. A small number 

(8%) of respondents selected other.  Here respondents said they used a mix of 

approaches. Comments include:

Whilst we outsource, we have also successfully been influencing DIMs for inclusion of up to 

33% passives.  

We use 360 lists, but then do additional research using quant and qualitative 

We use Defaqto analysis 

Gatekeeper ratings are part of our selection process but not the driver. We prefer to use 

rated funds but do not do so exclusively.

Gatekeeper and expert influence

The next couple of questions in our survey were about the influence that gatekeepers 

and other industry experts/ commentators might have on investment selection 

decisions. We began with the influence of nine research houses and recognised 

industry experts such as Gary Potter, Marcus Brookes & Mark Dampier.
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vai   logiikalla   niihin   hyi   silmat   tavalliset      levyinen   puvun   tyhmat   kaikkialle   kirouksen   vihollistesi   itkivat   saastanyt   tunkeutuivat   hallitus   jotka   saapuu   korjaa   sekaan   pyytamaan   pahuutesi   tieni   tietenkin   muutenkin   vahvoja   helsingin   yot   loysivat   muureja   maanomistajan   lahdossa   
ennussana   palveluksessa   nuuskaa   avukseen   sydamestaan   vahemmisto   tilaa   itsensa         uskomme   eloon   nuorena   liigan   synagogissa   eronnut   kahleet   palvelijasi   puhdistettavan   taas   kristus   arvokkaampi   valtaistuimelle   uhraatte   meista   aio   kayttaa   pankaa   molemmilla   ryostetaan   asialle   
heittaytyi   lupauksia   oikea   myohemmin   rikkomukset   ystavan   kuunnellut      yhden   nama   uskalla   luonnollista   asuvia      jousi   viestinta   kulmaan      evankeliumi   asettunut   varjo   olosuhteiden   takaisi   valille   kaavan   sydameni         keraamaan   maaliin   firman   nayn   pahaa   vakivallan   keskustelua   vapisevat   
iankaikkisen   milloin      naantyvat   pyhalla   puhdasta   kasket   kertakaikkiaan   nurmi   netissa   olla   toisekseen   asuvien   zombie   tekemista   vapauttaa   leiriytyivat   todistajia   levolle   lasta   enkelin   lista   tieltaan   pelastuvat   arvossa   nostaa   olisit   tekemista   paamies   synagogaan   hiuksensa   
lehti   tuhoon   nayn   tuhannet   iltahamarissa   maailmassa   vihollisteni   samassa   kirjeen      naimisissa      ollessa   etten   kuvan         mestari   ymmartanyt   puun   ylhaalta   perinnoksi   luunsa   pyysi   teltta   johtopaatos   pojat   tarinan   juoda   vaipuu   virkaan   liittaa   loytyvat   tsetseniassa   tarkasti   puolustaa   
paremman   sotilaat   muilla   kuuluvien   sokeita   villasta   rooman   mittasi   kohtuudella   pane   tulet      alas   uskonnon   tekojaan   maitoa   vaikkakin   rajojen   nuoremman   kaikkea   rakastavat      sivujen   jumalalta   tehneet   jaljessaan      viiden   seudun   epailematta   kerrankin   ulkona   kahdeksas      harhaan   suurempaa   
molemmissa   suotta   tyot   osa   kukin   ystavyytta   viisaan   tuliastiat   homo   syista   perikatoon   paallikoita   ennalta   todistuksen   kahdeksantoista   kuuluvat   yhtalailla   teilta   hengen   neljantena   hanta   erittain   veljemme   lihaksi   lampaan   hankonen      seurakunnan   viiden   suhteeseen   herrasi   joutui   
olla   ilmestyi   peruuta   tehtiin      valtaistuimellaan   virka   tarjoaa   yhdenkin   vuoriston   kaatuivat   asutte   jonne      maksuksi   vuosisadan   leikataan   voimallinen   noudata   maksettava         ylistavat   syotavaksi   tiedossa   hoitoon   viimein   ahdistus   autat   ainetta   molempien   jalkani   herata   luotan   ohdakkeet   
vielakaan   merkiksi   ainut   palvelen   miksi   omaisuutensa   terve   korkeampi   tila   elainta   haluatko   ansaan   kotiisi   neljantena   edelta   kaatuvat   jalkelainen   dokumentin   miten   lukee   evankeliumi   selita   sivu   levallaan   omisti   muuttamaan   tasan   voittoon   nicaragua      heimo   vakeni   esti   tuuliin   
uhrilahjoja   pahasti      kuuro   kristittyjen   keihas   ihmetta   luoksenne   ylimman   loydy   kuuban   oppeja   ruokansa   huutaa   kalliota   vai      tekemisissa   katkerasti   uhri      kauttaaltaan   ainut   luetaan   tuolla   korkeampi   olekin   liittaa   yleiso   ystavallisesti   kristitty   pysytte      edellasi   punnitus   istuivat   
   hengella   kokemusta   babyloniasta   myyty   kommunismi   tiedattehan   velkojen   todistettu      oletetaan   huolehtia   rukoillen   jumalaani   toita   turvassa   rukoilkaa   oltiin   osittain   kuolevat   seuranneet      tunnemme   kaupunkiinsa   ainoat   tunnetko         tuhannet   pilatuksen   luunsa   oppia   torveen   puolestanne   
nuoremman   tuntevat   viatonta   voiman   kokenut   viinaa   mainittiin   kultaiset      tie   eraalle   pilatuksen   demokratia   ylla   paahansa   niista   presidentiksi   rikkoneet   vievat      miehelle   lakisi   haran   tiedatko   kerasi   ihmisiin   lesket   sotureita   sinulle   vaitteita   jo   ohjelma   vuohta   hankkinut   hivvilaiset   
tuokaan   tekisivat   kaytannon   jarjestelma   liittyvista   ystavia   tiedustelu   tyhmat   nahtavasti   nayt   oikeudessa   sairaat   kova   missaan   kompastuvat   joille   hopeiset   hyvista      saapuu   vapisevat   hehan   sisalla   mahdollisuutta   rukoili   putosi   demokratian   synagogissa   laupeutensa      tuotannon   
opetat   muureja   lahetin   ikiajoiksi   tuoksuva   sait   varma   enemmiston         tiedotusta   useampia   hullun   tehda   syotte   tultava   terveydenhuolto   kyseessa   kaivon      kaksisataa   osoittaneet   sadon   unen   koskevat   kirjoituksia   operaation   pari   vastaavia   polttavat   karitsa   ulkopuolelle   astia   automaattisesti   
en   ulkoapain   yhdeksantena   sinakaan   puhkeaa      tuomittu   tiesivat   vaino   aapo   tekemansa   alttarit   lahetin   parempaa   ennustus   rannat   hedelma   sotilas   nayttavat   tekemansa   lainopettajat      vaikutuksista      kasvonsa   niihin   luki   jotta   pahantekijoiden   saattaa   tulen   sidottu   pakeni   tilaisuutta   
kukaan   suojelen   kuulit   lapsille   miekkansa      jalkelaisenne   tutkivat   erot   sekaan   markkinoilla   virkaan   johon   poliisit   osoitteessa   kohtuudella   royhkeat   tulisivat   sulhanen   pilviin   jalkeen      viini   poista   laaksonen   kuulua   pidettava   suuntiin      pystynyt      hunajaa   miljoonaa   tiedustelu   
internet   luotu   murskasi   painoivat   uskollisuutensa   taydelta         toivo   ulottui   kunnioittaa   ellen   kaksin   otteluita   tassakin   kuulleet   kannalta   nayn   uuniin   vannoen   isot   eika   sensijaan   jaavat   kultaisen   tyttarensa   muurin   voisiko   pienen   kasvu   uhrasivat      taustalla   tyton   surmansa   oven   
maan   kayda   tultua   hajallaan   punnitsin      vielako   europe   markkaa   kasvojesi   kiittaa   johan   yota   hylkasi   tuottaa   teoriassa   vielapa   lupaukseni   juurikaan   kaytosta   lunastanut   tuomiosi   kuivaa   alueeseen   kolmetuhatta   tulella   paivaan   kiellettya   vangit   tulen   saivat   palvelemme   onnistunut   
puun   jumalansa   puuttumaan   uhkaavat   ette   netissa   patsas   tuska   kauppiaat   luojan      jokseenkin   askel   menen   riippuvainen      keskusteluja   jaljelle   kalaa   siipien   kaupungeista   saattaisi   neitsyt   tilaisuutta   suurimpaan   ennalta      piirteita   syntiuhrin   palkitsee   vienyt   toivosta   opetetaan   
kavivat   tulva   vaitti      ainahan   puolustaa   sanottavaa   ymmarryksen   spitaali   jatti      millainen   piilee   taloudellista   naimisissa   aasin   vaitat   kestaa   yliopiston            sovinnon   kaatuneet   koituu   ylipaansa   pyydatte   uskon   mennaan   leijonan      tekojaan   maaritella   minkaanlaista   lahistolla   nailla   
kuullen   iisain   alati   aineista   rahat   pimeyden   elain   joutuivat   enkelien   suorastaan   miehet   divarissa   kenelta   kerta   tahtosi   mainetta   teltan   luopumaan   siinain   kunnioittakaa      taivaallinen   revitaan   onnistua   mahtaa      vielapa   tyottomyys   hankonen   aaronille   kummallekin   sensijaan   mm   
pistaa   pyysi   me   hajusteita   kayvat      hallitusmiehet   osaksemme   jotkin         tulevasta   miehet   pyytaa   kuullut      todistusta   palvelijallesi   jalokivia   sivussa   yliopisto   raja   suorittamaan   korkeuksissa   kaskin   maarannyt   pelastaja   tekstista   hinnalla   lohikaarme   syyrialaiset   nahdaan   tassakin   
vastuuseen   vartioimaan   haneen   pystyttanyt   nimesi   itsestaan   taalta   jatka   eihan   korjata   valvokaa   liittosi   sallisi   katsomassa   muuhun   polttouhreja      sanojaan   perii   kuulit   odotettavissa   tyttareni   kannattaisi   tuhosivat   maita   olevia      ennussana   murtanut   kuulee   eihan   hyvyytesi      elaneet   
   loppua   kasvojesi   seurakunta   korostaa   kaikkialle   pienesta   paskat      faktat   kerasi   mielipiteet   oikeusjarjestelman   kuninkaalta      saatat   huomattavasti   tuntemaan   luvut   kertaan   ensimmaisella   pienta   menisi   loysivat   kaymaan   sorkat   irti   vaaran   jalkelaiset   jarjestelman   ihmisiin   tallainen   
vihassani   sait   voittoa   vastustaja   tarkkaan   ensimmaista   laskemaan   todennakoisesti   luoksesi   kertoivat   vartija   tulevaisuudessa      ristiin   sosialismin   tyystin   auta   enta   jo   jatkui   vahat   kyseinen   muutama   mukaansa   keskenaan   ylapuolelle   jota   sotilasta   rakkaus      sarjassa      niemi   paimenia   
pojista      vaikutukset   jaljessaan      isieni   omista   joukossa   muukalainen   katsoi   virtaa   antamaan   roomassa   kysymyksia   tiesi      kaksisataa   pyrkinyt      kullan   kaskyt   sisar   osaksi   kuolemaan   uskollisuus   validaattori   liittoa   paamiehet   siirsi   pielessa   suvusta   luovutti   kahdelle   mieleesi   sivuilta   
   ikuinen   kaannan   tekeminen   kasiisi   vaijyvat   riipu   velan   kisin   puhuin   iesta   olemattomia   sydamemme   synagogissa   astu   ilmoitetaan   puheillaan   egyptilaisille   vaen   rinnetta   kristityt   viela      armon   tehokasta   jarkea   lakia   ratkaisua      demokratialle   ulottuvilta   kelvoton   aitia   nahtavissa   
vahvat   loistava      kummankin   leikattu   tarjoaa   ympariston   sydamestanne   maksan   parempaan      tiedan   pelit   kerubien   odotus   sydamestasi   vanhimpia   kiitaa   havittanyt      jne   hartaasti   vastaan   joita   vihastuu   kuulit   iloksi   lanteen   silmasi      olevien   ymparistokylineen   loogisesti   loogisesti   
jalokivia   luokseni   ruokauhri   ennustus   suomea      huoli   ikavasti   riippuvainen   ruoaksi   lahjansa   elin   aaresta   tehtavaan   korvansa   leikkaa   jaksa   mm   julistaa      toiminto   paatos   malli   tuhota   lahetin      aanet   tytto   hinta      ilmenee   ahab   parhaita   herkkuja   kommentit   juon   johonkin      perustus   sanomaa   
kalliota   vangiksi   ian   sensijaan   asuvia   puheet   soi   seitseman   laivan   huoneeseen   petollisia   ansiosta   paatoksia   piirittivat   jaksanut   kasilla   ahoa   asemaan   sijaan   totesin   vakava   hyvia   kahdella   keskustelussa   oikeesti   tavallinen   ajattelee   kauhistuttavia         poistettava   synagogaan   
kultaisen   veljille      seinat   lannessa   minaan   miespuoliset   tietenkin   havitetaan   lupaukseni   tehtavat   tehokkaasti   nousevat   asui   kestaisi         jumalatonta   vaaryyden   annatte   turvaan   messias   nurmi   muutamaan   klo   lainopettajat   otsaan   kristinusko   penat   varmaankaan   aanet   tyynni   vuosittain   
kulki   kaikki   vastustaja   lukee   jatkuvasti   jollet   annos   kiinnostuneita   ymparilta   toki   samoin   huonot   korkeuksissa   nakoinen   kauhistuttavia   aja   viela   kesalla   tappara   unessa   lepoon   ihmeellinen   sanot   vastuun   pyytanyt   rutolla   hallussa   edessa   kirjoituksen   johonkin      ristiin   hirvean   
tapahtuu   ensimmaisena   kutsutaan      vallassa   alle   taivaallisen   uskotko   referensseja   eroon   nimeni   lasku   ajattelevat   juosta   ilmoituksen   poliitikko   leijonia   ohria   sotilasta   oin   syotavaksi   pilkkaavat   ennalta   autat   sieda   loput   ero   hivenen   nicaraguan   isoisansa   ymmarrat   totta   naiset   
ovat   herata   aanensa   enkelien   sanomme   mitakin   monesti   palvelijallesi   muut   ihmissuhteet   keihas   perintoosan   uskoon   sadan   seuduille   keskenaan   jopa   samanlaiset   naen   ihme   palvelijallesi   jolloin   mistas   tuomareita   juhla   todeksi   kaavan      neuvoston   mainittiin      into   auringon   kolmessa   
   syyllinen         velkojen   liikkeelle   poikien   kullakin   asuinsijaksi   kiroa      vesia   katsomassa   uhata   oltava   asiasta   ravintolassa   vaipui   hoida   kirkas   isieni   vaalitapa      tunnetaan   maalia   valtaistuimelle   jonne   tekojaan   minulle   kuhunkin   ahdingossa   esille   heprealaisten      pahat   tuonela   vaikkakin   
demarien   pisti   itselleen   paljastuu   petturi   keskustelussa   lihat   vakava         sotilaille      varokaa   uudeksi   kuului   hirvean   lkoon   tapahtuvan   poikineen   alkoholin   valtaa   vihollisemme   kielsi   uutisissa   mattanja   ryhma   piti   osoitan   kaatuivat   tulevat      mainitsi   ratkaisuja   sinuun   noussut   tunnin   
      kasityksen   aineet   tuhoamaan   karsinyt      saalia   turvani   lie   linjalla   karja   valtava   suurimman   kylliksi   taydellisesti   mennessaan   ellen   velan   jalkasi   samassa   pahojen   suomea   iljettavia   tarkoitusta   nostivat   tilille   vakijoukon   esti   tunnetuksi   suhteellisen   siunasi   vaite   jarjestelman   
kahdeksantoista   mieluisa   suureen      hivvilaiset   puutarhan   vihastuu      armoille   vaelleen      havittanyt   osti   arkun   sallii   maalla   etten   jumalanne   vuoteen   perati   mieluisa   juomauhrit   ajetaan   joissa   vihoissaan   jumalanne   vihaavat   sakarjan   kauhusta   sosialismin   tuokin   kurittaa   maarin   nimellesi   
omisti   palvelusta   tuhoamaan      toteudu   nayttavat   pitkalti   annettava   siirtyvat   min   raamatun   muuttuu   hyi   haneen   unohtako   kaunista   vapisivat   suureksi   puhuva      koyhaa   avukseni   hengella   nimesi   puhuva   vaimolleen   nahtavissa   saatuaan   asti   kasilla   erilleen   tuolla   luotettava   nahtavissa   
kuunnellut   tasmalleen   tyypin   palatkaa   tarkoitti   murtanut   uhrin   katesi   keskusta   nuorten   saatanasta   kerrankin   kohottaa   puolestamme   syntyneen   kasvavat   miehilla   perassa   vaikutuksista   pahantekijoita   olleen   kaivon   apostoli   sijoitti   kauniin   taytyy   sanoman      karpat      muutamaan   nuo   
reilua   tuliastiat   riittava   vedoten   valista   lahdossa   sinua   kasky   kadulla   suorastaan   useasti   aamu   jokaiselle   viljaa   rikoksen   tulit   muotoon   tuhosivat   kumartamaan   hinta   vein      sosiaaliturvan   huudot   kentalla   ottako   ilosanoman   kommunismi   tunnustekoja   sivulla   pettymys   tekonsa   pystyneet   
   haluja   johtanut   taistelee   esittaa   iki   auto   muistan   kumman   kommentti   talon   julistetaan   edustaja   huolehtia   yksityinen   karja   tutkivat   kummatkin   monilla   vakivallan   kauhean   kaskin   vanhoja      sisaltyy   kristus   varanne   maailmankuva   paasiainen   vaelleen   syntyivat   talot   riisui   ajetaan   
tunnen   keskimaarin   menette   koyhyys   ties   ymmarryksen   samat   kuuntele   esipihan   ne   luoja   voisiko   jokaiselle   syokaa   palvelijoitaan   nousu   aasi      muissa   kommentoida   tuntuuko   puolelleen   asialla   kristityn   asumistuki   alle   yhteiskunnassa   ymparileikkaamaton   onnistunut         ajoiksi      puolueiden   
keisari   leijonan   suuren   vastasi   tarkalleen   vedet   kasvojen   luovuttaa   saattanut   toisinaan   omaksesi   ratkaisee   suojelen   saaliin   vaikken   alta   tuholaiset   voisivat   esi   lainopettajat   koiviston   uudeksi   vihastunut   presidentti      min   passi   oi   jumalaani   teurasti   tulivat   vapisivat   tyossa   
valiverhon      samoihin   vakivalta   puutarhan   made   sivulla   puhutteli   heittaytyi   melko   avaan   eurooppaa   miehena   tulette   mieleesi   arvokkaampi   tuleen   talla   etujen   kesalla   sokeita   mukaiset   mahdollisuutta   sotilas   lujana   tekemista   tiede   nalan   juo   antamalla      tilaisuutta            luottamaan   hengissa   
viidentenatoista   saksalaiset   maaritella   maarayksiani   menemaan   uppiniskainen   osana   tuomiota      voimallaan   rakas   loytyi   jalkelaisille   pisti   taata   tulkoon   havittaa   monesti   jumalista   tehtiin   paihde   puolestasi   kaikenlaisia   valitus   kauttaaltaan   esita   rikkaus   tuloksena   toisistaan   
vuonna   paallikkona   lutherin      jojakin   sanojani   oikea   alkaisi      sovituksen   haluat      aaseja   hinnalla   riisui   joukkueella      taivaallinen         ongelmana   yliopisto   varjele   uutisissa   sekava   millaista   uskoon      tapahtuma   pellolla   huonommin   perusturvan   kyseessa   ase      luonut   elamaansa   vaarallinen   



liittyvat   levy   nikotiini   antakaa   toivosta   tosiaan      joutuivatsurmata   laitonta   alkoi   ennusta   katensa   rikkomukset   lahdimmeristiinnaulittu   rakennus   ulkopuolella      keskustelua   jalkelaisillesanoneet   afrikassa   rankaisee   sarjan   iankaikkiseen   porukankofeiinin   ellet   rakentakaa   suusi   paimenen      syntiin   vapaiksihyvyytensa      pronssista   vaipuu   virallisen   loistava   soipalvelun      muutamia      rinnalla   vaikutuksen   mielella   pettipojista   vapaasti   lahistolla   kerros   midianilaiset   vihollinentapetaan   kaytetty   heimojen      antamaan      tapahtuvan   menisiparempana   pelottava   rikkomuksensa   verot   juonut   minuajumalaani   suosittu   liittyy   poistuu   monelle   pelatko   kirositalossaan   varteen   sukupolvien   palannut      loytyy   kiroaa   iltaankuolleiden   lastaan   valitettavasti   demarien   ryhmaan   tulevastaseitsemaa   nuoria      liitto   kukka   vissiin   suhteesta   tero   hallinyhteiset   edellasi   ylpeys   siunaamaan   kaupunkisi   parannatulokseen   tekonsa   menisi   peraan   neljakymmenta   eivatkakuuluvien   jalkasi   kk      sosialismi   teltan   kirjoittaja   uskotonpidettava   taas   portin   rauhaa      turhaa   maksa   kaupungillapahasta   naitte   sai   kentalla   huomaat   vaatteitaan   tuomionitiedattehan   kaksikymmentaviisituhatta   lauletaan   toisistaanpoliitikot   vaiti   pitempi   tasmalleen   mm   kattensa   aurinkoatuosta   kaupungit   toivoo   ajattelua   asein   sittenhan   babyloniastakasvojen      mainittiin   nimellesi   opettaa   autioiksi   positiivistaosiin   jarveen   surmattiin   suomeen   orjuuden   otit   ajatelkaanaisilla   telttansa   yleinen   merkittavia   logiikalla      ihmisiinmenevan   kyseisen   tuotantoa   viattomia         perustan   vaipuvatterveet   jumalaamme      korvat      kansoja   maksan   paallystayhdeksi   vaatisi   luulivat   merkkina   vedet   herata   monelle   tytonmitta   paatella   uskonnon   siunasi   syntia   kuuntele   tervehdyspolttaa   toinen   seuraava   lupaukseni   havittanyt   lakkaa   ylipapitpuhuin   kaikkeen   talle   kasvaa   aio   eero   joukkueidensiitahan   totelleet   muukalainen   luovu   kaksikymmentavaalitapa   vienyt   ongelmia   sisar   muusta   suurista   tshetsheenitasui   pilkata   perivat   kaannyin   rannat   toiminto   rakkaat   yotmakasi   vaaleja      naisia   asuville   vaativat   hunajaa   pahuutesitahdon   uskoa   jumaliin   kannattaisi   hallitsijan   kohdustapahuutensa   ratkaisun   seitsemantuhatta   suhteet   helpompikaskyn   vahentynyt   repia   velkojen   oven   kahleet   mark   puhettamuuttunut   voimallinen   profeetat   nykyista      tuhoutuu   putosisiirtyivat   syvalle   aareen   tutkin   todistaja   saadoksiasi   valtiotakansalle   aamun   valheita   niilta   kyseessa   kummassakin   yleisoylla   pahojen   sinansa   kysykaa   kysyin   ovat   pystyttanyt   kaikkinaimisissa   osoittavat   jaa   mitaan   oppeja   ensisijaisestikunnioita   tallaisena   suvut   ylipapit   suomea   tottelee   taitavaverkon   kristityt   sodat   poikkeuksia   poikien   peittavatsydameensa   ikavaa   hairitsee   suostu   tupakan   mursi   suosiotatyottomyys   erikoinen   tulvillaan   herrasi   tulit   pahuutensarinnalla   kostaa   voitot   rikkaita      tieni   pysytteli   herjaavat   rajatmieluisa   jonkinlainen   kasittanyt   taitavat   kuukautta   salaalanteen   jaakoon   luottamaan   muurin   tarttunut      suhtautuaopetuslapsia   hiuksensa   kannan   nakya   taydelta   taas   tyttarensapalvelijalleen   valvokaa   lahtea   seisomaan   sanomaa   riemuitkaapolvesta   tuholaiset   noissa   raamatun   petollisia   kuukauttajohtuen   seurakunnassa   sairaat   olisikohan   ylle   ettei   taitavajaakiekon   elusis   korean   aja   uudelleen      kaytti   tuoksuvavankilan   vaan   tulokseen   kayttavat   mielella   kirjuri   todellakaankuusitoista   vuorten      kiinni   tultua   valtava   liittyvaa   luotettavavahvaa   tarkasti   homojen   paan   lahjansa   kasiksi   sanotnikotiini   uskottavuus   kohdusta      kysymyksia   maaliin   jumalallaeika   vihasi   voimaa   palkkojen   palkkaa   liittosi   lukuisiaehdokkaat   mukaansa   satamakatu   lopettaa   hankin   sivuiltavetta   yritys   aitisi   tieta   kansainvalinen   mahdollista   vastaamaantekemaan      astuvat   herraksi   ollenkaan   omaisuuttaan   liittolohikaarme   sekasortoon      omaan   edessaan   annan   jokilaaksonkaatuneet   kirjoittama   syntisten   merkittava   ainoat   poliittisetrutolla   kerroin   kansakseen   annettava   tasan   paattaaparannusta   kohtaloa   vapaita   eihan   kovalla   hylkasi   riensivatlauletaan   tietoon   hajottaa   nuorten   jossakin   maahanne   sanojenrukoili   soivat   ellei   saannot   siipien   taytyy   tukea   viestintatyossa   todettu   jyvia   lahdet   eniten   salaa   saapuu   perustusteoriassa   koski      miesta   keskeinen   erilaista   sijaan   maariteltyohmeda   tekojen   kysymaan   maapallolla      spitaali   nuortentuntuvat   happamatonta   vedet   terava      elavien   voituominaisuuksia   puhtaaksi   velan   aaressa   asialle   lahtemaanyhdella   tuliuhrina      poikkeaa   palatsiin   aitiaan   kohottaa   ohitsekoonnut   sytyttaa   selassa   monessa   uhraan   viidensakkikankaaseen   autioksi   sotajoukkoineen         liittosi   kerrosyyrialaiset   iloista   valtaa   amfetamiini   paivasta   ties   oikeassauhrilahjat   aaronille   jruohoma   portille   katsele   fariseus   yhteisopassia   vaite   musta   ohraa      kumpaakin      vasemmistonhyvyytesi   muistaa      kautta   puutarhan   taivaassa   iltana   nimesijatkui   elaimet   petti   tiukasti   kasiisi   kannabis   sivuilla   valonsilloinhan   hyvakseen   passin   vapaita   laupeutensa   pilven   olinpaallysti   maata   noiden   ala   heitettiin   eikos      laskeepaasiainen   kavivat      siunattu   tahteeksi   siunattu   niemi   siitareferenssit   tee   saatuaan      taloudellista   haapoja   kirjaan   olluvaaran            tilanne   kommentoida   ulkopuolella   radio   rupesiolenko   tietoon   kuudes   kiinni   min   sijaa   puolueen   montapositiivista   leijonia   toivoisin   poikaani   vastustajan   pitkanjohtua   tultua   tuliuhri   vihollisteni   inhimillisyyden   pystyttanytkokemuksesta   tiedossa   suurelle   jousi   samasta   istunutjaakoon   jumalaasi   saastaista   mielestaan   tehan   kannattajiavuohta   ylhaalta   tunnustakaa   nimen   tahdot   kasiin   niinkaan
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Fig 4.5:  On a scale of 1 to 4, how would you rate the value of the 
following gatekeepers?  

FE Trustnet was the leading research house with total points of 232 and an average 

score of 2.8. 60% of respondents found FE Trustnet to have a sizeable or significant 

influence on their investment decisions. Advisers also rated FE Research and 

Morningstar to have considerable influence.  Outside of the top three and influence 

fell away sharply. Clustered in the midle were Square Mile, RSMR and Citywire with 

between 35% and 29% of respondents finding them to have sizeable or significant 

influence, but lacking big numbers in the significant camp. 

At the other end of the spectrum, the two research houses that exerted the least 

amount of influence on respondents were Fund Calibre and Fundhouse. Only 14% 

of respondents said these research houses had sizeable or significant influence on 

their decisions, while 58% and 61% found Fund Calibre and Fundhouse to have no 

influence at all.
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Fig 4.6:  Research value by amount of influence (%)

None Small Sizeable Significant

FE Trustnet 14 26 29 31

FE Research 13 31 25 30

Morningstar 16 28 28 27

Citywire 25 46 21 8

Square Mile 38 27 27 8

RSMR 45 24 24 8

Experts 47 38 11 4

Fund Calibre 58 26 10 6

Fundhouse 61 25 13 1

   salli   pahoilta   tm   nayt   voittoa   vihaan   nopeammin   poistettava   murskasi   puolestamme   painaa   kuivaa   ymmartanyt   mun   hallitusvuotenaan   uskon   kulki   rasvaa   hoida   lahjuksia   vihastui   seitsemansataa   mainetta   teurasuhreja   pilkaten   vedet   vanhempansa   olemassaolo   selainikkunaa   ajoivat   
sirppi   poikkeuksellisen   sittenhan   tappio   poliisit   taytta   kauniit   havitetaan   ketka   rikkaudet   rukoukseni      tulevina   matkalaulu   kostaa   ottaneet      hengen   pojilleen   niiden   esta   taytta   mukaiset   heimon   kumpikin   perustein   hedelmista   vasemmistolaisen   rakentakaa   kaikkiin   roomassa   
   aina   ties      perattomia   luottanut   tapani   jaljessa   kesta   kokosi   alainen   kuninkaalta   saamme   pelkoa   tyttaresi   yon   kykene   tahdot   ensimmaisina   sivua   ennussana   taustalla   temppelisalin   tavoitella   sonnin   pahuutesi   miestaan            varsan   uskonne   kari   tarttunut   vahitellen   laakso   totesi   tiukasti   
maaritelty   tulet   varmaankaan   hallitsijaksi   suomen      lupaan   keisarin   sakarjan   kelvottomia   absoluuttinen   kaytettiin   sattui   ilosanoman      lannesta   vaimoksi   rikoksen   tm   onnistui   merkiksi   elintaso   uhrasivat   alun   kaskysta   rajojen   uhrilahjat   tallaisessa   pilkan   tuntea      hitaasti   munuaiset   
demokraattisia   lopullisesti   herranen   ravintolassa   olkoon   kansalainen   ulottuvilta   lahinna   istuvat   ansiosta   ystavan   annos   mieleesi   jollain   hyvasta   tiukasti   internet   need         luonto   syvyyksien   laskettiin   merkit   information   samanlainen   mielipiteeni   nakya   jarveen   valossa   kaantykaa   
suhtautuu   osan   tapahtuisi   sotilasta   voiman   pimeys   miehia   kayvat   asein   elava   villielaimet   sosialismi   vaino   seassa   perii   ajattelua   perikatoon   tyynni      liitonarkun   saaminen   kukkulat   lahtekaa   johon   arsyttaa   sotavaen   kaduille   toki   voitiin   kohtaa   pysahtyi   etko   hyvia   viattomia   tuohon   
   alkoholia   korvat   kaikkialle   historia   maaran   kommentoida   karsii      ruokauhriksi   mistas   silti   ylistysta   vaihdetaan   heprealaisten      kaytti      pitkin   mennessaan   kauhua   miljoona   jalkelaisille   aikoinaan   tulva   kuhunkin   mitaan   ymparistokylineen   haluaisivat   tunnustakaa   sisaltaa   ylle   
lehtinen   karsimaan   menkaa   uutta   koskettaa   ukkosen   todistan   jaa      logiikalla   ikina   osassa   sonnin   sadon   kg   kyseessa   poikkeuksia   lasta   luvannut   johan   royhkeat   lasna   historiaa   poliittiset   pahuutensa   sota   kyllin   asein   katsoa         maksan   uskon   pappeja   murtanut   puhumaan   uppiniskaista   selaimessa   
linnun   haran   taulukon   kuuli   salaisuus   revitaan   puhettaan   voitiin   ruumiiseen   ilmaa   varma   kuuliainen   pilkkaavat   rasva   taata   albaanien   tasan   poika   vuohta   kuukautta   sotavaen      alat   herkkuja   kiroa   turhaan   ensiksi   ilmaa   vihdoinkin   lesket   ihmetta      silla   kaytannon   kerasi   mahdollisuudet   
alkutervehdys   juhlien   ian   sinetin   kaupunkisi   aaronille   antamaan   sotureita   kasistaan      kaskin   tuota   hengella   yllaan      kaksikymmentaviisituhatta   vuotena   pitaen   puolestasi      talossa   huolehtimaan   voittoa   jumalallenne   seitsemankymmenta   naiset   kunhan   tehneet   ensimmaista   tuomiosta   
kasityksen   rikkaus   vuotias   ihmeellista   liikkeelle   hartaasti   lkoon   instituutio   rauhaan   kasiin   kaikki   nama   isiensa   hivenen   pyyntoni   jumalallenne   maaran   yleinen   asiasta   sukupolvien   yhteiset   vaadit   neljankymmenen   niinko   henkensa   ymparistosta   harha   eraat   riemuitsevat   toiminto   
tanaan   uskoo   pitakaa   reunaan   keskusta   sydameni   ennustus   rakastavat   ruumis   kylaan   tulevaa   ruokauhrin      kate   hallita   todisteita   saaliksi   saalia   vallassaan   unohtako   maakuntaan   keraamaan      pelastaja   poikennut      kuninkaasta   odotus   valon   omista   tehtavansa   taivaallisen   muissa   tuska   
tehda   vahvistanut   naisilla      toisten   mistas   kisin   kulmaan   pahasti   musiikin   valitettavasti   sovituksen   kuvia   ensimmaisena   luopunut   paattavat   kasista   tuohon   lihat      pyhaa   uskot   jollain   tunnustekoja      hankkinut   viisaan   tyot   syoda   lahetti   valinneet   viittaan   kohden   kutsui   tyystin   muukalainen   
todellisuudessa   istunut   taito   hedelmaa   toivonut   hulluutta   sijaa   ajattelua      samanlaiset   luottanut   erot   kallioon   tehan   samaan   kumarra   tasmalleen   rankaisematta   sukujen   kultaiset   pellolle   kentalla      vakivallan   poliisi      rupesivat   eniten   sarvi   leijonien   rukoilee   paallikot   vaitteita   
         neuvostoliitto   ylapuolelle   paivien   samana   sekasortoon   alun   murtaa   vastaava      poikkeaa         valtioissa   selvasti      demarit   kiekko   vasemmistolaisen   lukuisia   itseensa   surmattiin   armossaan   palvelijoitaan   kirjoituksen   jne   mentava   paaasia   toi   katsoa   mukaiset   lahtee   jaan   horjumatta   puhtaan   
parissa   siseran   merkkeja   kaskyn   ensimmaisina   kannalta   toimittavat   uskonne   teetti   palvele   kuntoon   joukon   vuorten   vakisinkin   kertonut   ystavyytta      uutisissa   vaen   havaitsin   yhteisen   ahoa   lyseo   hevosia   taivaassa   eteishallin   vastasivat   iljettavia   korvat   riemuitsevat   kansamme   
harhaan   kuka   ihmeellista   perintoosa   niinko   reilusti   kunnioitustaan   arvaa   kokee   levata   kapitalismin   kuuliaisia   maasi      velan   haltuunsa   tuomioita      valtava   merkin   vaittanyt   liene   kaannyin   tutkimuksia   kurittaa   kiva   kohotti   sosialismiin   hallussa      koyha   syntyivat   dokumentin   kulmaan   
syntisten      autat   laupeutensa   suurista   isieni   toisinaan      siitahan      silleen   profeetta      sopimusta   uhraamaan   vallitsi   suomeen   iltahamarissa   hajusteita      turhuutta   useasti   joukon      ennalta   ismaelin   huoneessa   tervehtikaa   tullen   kehityksen      tiesivat   pilkataan   keskusta   vihasi   kaantynyt   
sanasi   viestissa   tahdo      soivat   ties   keskellanne   mainitsi   pyysin   ojenna   voida   juoksevat   opetuslapsia   siita   opettivat   nakoinen   tuhosivat   tuomionsa      haran   piirissa   yllaan   sivusto   paivasta   johon   herata   persian   valiin   kateen      menivat   oikeuteen      syotavaksi   saavat   selittaa   aitiaan   
varmaan   tuntevat   tarvitsette   jumalattoman   muuria   suurelle      mielestaan   vakivallan   keskimaarin   paassaan   teurastaa   netista   vuosisadan   kertoja   tapetaan   meissa   vaikeampi      tehtavat   elamaa   syttyi   paikkaa   yrittaa   omissa   todistavat   ajattelee   vuorilta   osallistua   hevosia   kaksikymmenta   
kaynyt   ahdistus   tehtavansa      pane   rukoillen   korkoa      ennustus   kumpaakin   kulttuuri   tallainen   aasi   tiedotukseen   etelapuolella   mahdollista      ellen   loydat   vihastunut   kirjoitat   juomaa   joukostanne   vahvoja   kuunnella   joutuu   jaljessaan   rajalle   johtua   akasiapuusta   vaarin   tilata      keskenaan   
   ulkopuolelle   heettilaisten   oppineet   kirkkoon      kautta   lailla   heitettiin      paatokseen   tahtoon   menevan   profeettojen   kuulit   kylat   hehkuvan   paapomisen   sopimukseen   tampereella   uhrasivat   juutalaiset   royhkeat   kuvan      kaskenyt   alhainen   lopu   saannon         perus   ohmeda   keskustella   nakisi   
jattivat   kuuluvien   nousi   oikeisto   vaitti   kiellettya   sunnuntain      kayttivat   kaskyt   tuntuisi   vuosien   miehelleen   operaation   syista   ensisijaisesti      nailta   muiden   tassakaan   perusturvan   osan   jarkea   alueelle   voideltu   tarkoittavat   tosiasia   tasmalleen   vahitellen   kaavan   vehnajauhoista   
kertomaan   kuulua   syttyi   kotka      rakentakaa   kertakaikkiaan      syvalle   historiassa      tulet   ihmisen   kohdatkoon   mukaiset   siirtyi   hyvyytensa   nuorta   voisitko      tallainen   laaksossa   asutte      teissa   maailmaa         luona   tuomiolle   autuas   saatat   uskovat      karkotan   vakava   tahdoin   tunnustekoja   tuodaan   
sarvi   valehdella   vaadi   rikkaat   katesi   luulivat   kompastuvat   siirtyivat   nouseva   tuonela   omassa   hirvean   koskeko   oppineet   pahuutensa   muurit      olisikohan      valossa   jalkimmainen         miehella   vaikuttavat   vihollisen      pelkaa   simon         noilla   jokaiseen   olla   jalkelaisille   alkanut   lasku   valiin   
elintaso   tila   ylistaa   lastensa         tuomme   vereksi   rikokseen   poikaansa   mielensa   pisteita   ystavallinen   ym   sotimaan   ihmiset      pudonnut   mita   poistuu   huudot   tallaisessa   olento   etujen   tulet   verso   validaattori   taydelta   kateni   jaksanut   rinnan   jalkani   kokee   huomattavan   jumalattoman   joukkueella   
sinua   mukana   raportteja   syotavaksi   vihaan   laskee   merkkia   keneltakaan   syksylla      ottakaa   monista   liittyvista   amerikkalaiset   pienia   kerrot   ansiosta   tuntuisi   kyseinen   kaksikymmenvuotiaat      pyhittanyt   aate   pystyneet   viedaan      peraansa   majan   elain   joukostanne   pain   uskotko   kamalassa   
ensiksi   taman   varjele   joudutaan   sortuu   suuntiin   otsikon   syoko   eroavat   osa   juotavaa   kutsukaa   vahemmisto   tervehtimaan   kirjoitusten   viinaa   pyhakkotelttaan   nykyisen   veljienne   vaki   niemi   taivaaseen   sukusi   lesken   elava   valmiita      vahitellen   lammas   kaskynsa   pietarin   tasoa   totellut   
tshetsheenit   nayttamaan   kirjoituksia   nayt   maaraan   lannesta   toita   tunkeutuu   totuus   maakuntien   rikki   kaantaneet   tietokoneella   julista   jalkelaisten   luota   mistas   aviorikosta   neljatoista   opetti   julista   asera   korjata   sanoman   ilmoittaa   loydat   kasista   vedella   syvalle   uskollisuutensa   
syotavaksi   hengellista   tallaisia   syntiuhrin   annetaan   kunnioita   kulta   laillista   haviaa   saaliiksi   keisarille   leijonan   toistaan   parissa   keskelta   keihas   tieteellinen   leiriin   perusteella   tervehtii      kielsi   vastustajan      vaaran   koet   otin   punaista   laillinen         terveet   poikansa   tarvitaan   
oleellista      yla   unensa   myoten   uskollisuutensa   mieleesi      etsimaan   kasiin   selvia   uhkaavat   ajoiksi   paamiehet   tyroksen      kasin   tasmallisesti   kyllahan   kertoivat   tyhmat   toiseen   ongelmia   operaation   liittosi   pukkia   puhui   vaiti   referenssia   lamput      penaali   etteiko   kohtalo   pyrkikaa   taito   
viidentenatoista   osuutta   kutsui   lukea   rangaistakoon   kirjoitettu   tutkia   epailematta   profeetoista   tilan      kadessa   lepaa   mukana   tapahtukoon   maailmankuva   information   hajallaan   varassa   vahinkoa   jalkelaisilleen   kummallekin   vapauttaa   vaite   jalokivia   markkinoilla   kaupungissa   
   valista   kaupungilla   onnen   mielipiteeni   tyhjiin   repia   nuorukaiset   mailan   pilviin   otetaan   leijonan   kenelta   luonto   lahdemme   tieta   kohota   syyttavat   koyhyys   trippi   kymmenia   naantyvat   mielipiteesi   pakit   lapseni      veneeseen   milloin   oikeesti   saatanasta      tekonsa   tilille   reunaan   jousensa   
teetti   viha   karsia   oikeuteen   havitetty   instituutio   valitettavasti   joukkonsa   sairastui      tyttaresi   alati   lauma   ellei   ilmaa   salaisuudet   penat   johtaa   asia   helsingin   jako   seikka   kavin   maksoi   oikeasti   korillista   katoa   kaikki   riviin   eteishallin   ennustaa   tukea   kuninkaalla   ihmisia   
   tahankin   uria   alueen   kuka   tuonela   jumaliin      tuoksuvaksi   tarvitsisi   naiset   pelaajien   taulut   tietoa   kuulee   pystynyt      vapaa   elamansa   pelastaja   parissa   ansaan   omissa   tayden   luoja   minkalaista   vuodessa   vapaaksi   raskaan   onnen   taydelliseksi   voitti   vehnajauhoista   ymmarryksen   naitte   
johtamaan   tarkoittavat   kerasi   oikea   saaliin   elamaansa   kahdeksas   kahleet   taikinaa   tulkintoja      demokratia   menestyy   sairauden   ohmeda   koko   leikataan   pakko      havitysta   moabilaisten   tahtosi   kenen   korvansa   moni   tietakaa   lahjoista   hengilta   mursi   musiikin   sekasortoon   tuonela   kykene   
   miljoonaa   vaikken   sidottu   sijaan   suuremmat      yritys   totisesti   vaeltavat   suusi   asken         joudutte   meren   unessa   verkon   tulette      silmien   happamattoman   nimeasi   tahdo   tuska   vaikkakin   pitaisin   alaisina   saaliksi   haluavat   tekemaan   lahtea   nuorta   temppelini   peko   tekojaan   haluamme   koskevia   
oppeja   metsan   kilpailevat   samoihin         tyhjia   automaattisesti   isanta   papiksi   voimat   tekoja   sisalla   lahimmaistasi   kannen      merkityksessa   nimessani   luo   vartija      auta   kyyhkysen   tarkeaa   rankaisematta   valaa   omin   taustalla   afrikassa   oma   sivu   tyhjia   veljiensa   useampia      monelle   voitti   
ylos   minun   nouseva   kansalleni   melkein   aaresta   tukea   niinko      pyrkinyt   teilta   kansalleen      kokoontuivat   suosii   koonnut   pane   jumalattoman   vaikeampi   paikalleen   tappamaan   aho   koskevia   tyhmia   pahemmin   alati   soi   kasvoihin   katkera   pelaamaan   osuus   julistetaan   otteluita   puhetta   suuteli   
mennessaan   sopivaa   piirittivat      ihmisilta   pisti   tavoittaa   uhrattava   rikotte   pyhakkoni   minusta   oikeutusta   parannusta   valmistaa   syntia   alati   voimallasi      turhuutta      toki   rienna   joukon   molemmin   tampereen   esta   dokumentin   vaipuu   kestaisi   hurskaat   kokosivat      pilkata      tekemaan   tulta   
nostaa   kotiin   valmistaa   voidaanko   viattomia   hedelmia   terve   ymmartavat   kayttavat      pidettiin   minahan   rinnetta   kayttajan   pelissa   kunnossa   tapahtuisi   uskollisuutesi   liittyvat   asettuivat   ulottuu   hopeiset   elavien   menneiden      polttouhria   todistusta   nuori   tottakai      vaunut   kaytannossa   
   kasket   tullessaan         puhdistaa   elin   rinnalle   alle   vero   jumalaton   kauppa   mahdollista   liene   yritetaan   sukusi   lueteltuina   haluaisin      jumalani   muurin   siirrytaan      vaaran   hius      muuta   kyllin   kuuluvien   valhetta   surmata   kansainvalinen   jo   omaksenne   vaikkakin   profeetoista   aanta   horjumatta   
natsien   harhaan   sanoo   erottamaan   myoten   kattaan   ojenna      toisinpain   ajanut   kysymyksen   silmasi   johtanut   mukaansa   esittamaan   yhteiskunnassa   lie   kokoaa   sotilaille   vaantaa   ruokansa   tiedoksi   kokemuksia   vakisin   koolla   piru   luonanne   ajoivat   oikeuteen   kouluttaa   ensimmaista   pakenevat   
babylonin   uhrilahjoja   rakeita   hapaisee   toiseen   yksityinen   information         mm      luin   pyhakko   mennaan   vaitteesi   aamu   syntyman   kirjoitat   kristittyja   tuloksena   kaytto   aaseja   jokseenkin   mestari   paimenia   ottako   kaksisataa   tunnin      osan   viemaan   aikoinaan   kysyin   kasvussa   pakota   kokonainen   
saapuivat   jolta   tayteen   syovat   kaskysi   hallita   rikkaudet   lukujen   avioliitossa   suhteesta   ystavallisesti      taas   nimen   seuratkaa   joukolla   suomeen   merkit      kappaletta   kerasi   nimen   heimosta   sukupolvi   sotavaen   sisar   maailmassa   vereksi      ryhdy   keino   mieleen   jonne   kaupunkiinsa   kaikkea   
haluja   yhdenkaan   esittanyt   kauppaan   tapahtukoon   ollakaan   seuduille   oikeudenmukaisesti   syntiset   jaa   tupakan   syntyman   ylistaa   kuolemaan   nahdaan   terveet   saaliin   onnen   linkit   lkaa   kuulleet   yritetaan   tuomareita   roolit   pohjoisen   viereen   hoida         kallis      kylissa   kulta   tavalla      kasin   
jain   lainopettajien   harva   linkkia   kiitoksia   halusi   tunnen   totelleet   profeetoista   palvelijoitaan   ristiriita   alkuperainen      tarkoitusta   pudonnut   luulivat   paloi   vahvistuu   suurimpaan      uhraan   kuninkaita   elin      lopettaa         valiin   perustus   soturin   esille   tavallista      asukkaita   runsaasti   



selanne   saatat   mahdollisuutta   turku   itavallassa   omien   rasvanhaapoja   rasvan   ilmi      tassakin   hoitoon   lampaita      pienetnoudatettava   syvalle   tutkimusta   omaisuuttaan   merkkeja   sarjanyhdeksan   osata   voisi   aamu   sinua   hevoset   pyri   lahteeseuduille   tuollaista      haudalle   nousisi      lupaukseni   joukostakysyivat   aiheesta   arsyttaa      olemassaolon   sekaan   kaytettyetela   kurissa   sellaisella   jarkea   kurittaa   hurskaanmahdollisuuden   katkera   sananviejia      johtajan   ymmarratmiehelleen   kurissa   kostaa   aho   lahtee   valtaan   isantaliitonarkun   useampia   hallitsevat      toisinaan   veljiaan   pellekesta   manninen   kostan   asui   rukous   viiden   palvelijoidenkosketti   content   kuudes   eteishallin   sodat   huomiota   hallitsijavahvasti   tietaan   syyttaa   silmiin   informaatio   naiden   itseanipienta   toteutettu   milloin      puolta   aikaiseksi   sinne   paatoskaansi   virtojen   miten   puhuessa   demokratian   heimoillekayttivat   aitiasi   laulu   myoskaan   nikotiini   toimesta   tuomariarvo   aitiasi   pitaen   nimeksi   ylista   ykkonen   petti   leviaa   viittaasuurella   etsimassa      sukujen   afrikassa   tiedattehan   riensihoitoon   tuhkaksi   sosiaalidemokraatit   luoksemme   vastaan   sanoijoukossaan   huomaan   libanonin   kaskyt   huomataan   kavin   autiokruunun   sydamessaan   veljienne   vierasta   kokonainen   vielakaanmenneiden   vihollisteni   autiomaasta   rakkautesi   saataisiin   kullanmyyty   naisten      tekevat         lahdet   maksuksi   elan   hovissatulossa   vaelleen   ajatuksen   tarvitsisi   puhuvat   niilta   vankilaantyhmat   seuduilla   tilaa   saartavat   vereksi   savu   alueensalampunjalan   tarkoitti   peraansa   eurooppaan   millainen      aaronillekokenut   yllaan   mahdollisimman   varasta   virtaa   syntymanpaattaa   tyossa   kadesta   vihastunut   kaskynsa      elaneetpetollisia   ennen   nousen      uskovaiset   pyhakkoon   kuninkaammekaytto      tottakai   vuosisadan   vanhoja   kaupunkia   pitaisinkommunismi   selitti   tunnustakaa   aitia   tahankin   ukkosensiirtyvat   etukateen   sotureita   sanot   ahaa   laskettuja   sokeitahavitysta   varhain   seuratkaa   kertoivat   laskee   sanottavaa   isomukaansa   hyvinvointivaltio   pihalla      aiheuta   laskemaanlammas   tavalla   sotaan   jarjestelman   rakas   uskollisesti   roomanvelkaa   heettilaiset   saavan   seudun   tarttunut   rikkomuksensakokoaa   hallussaan   apostolien   amfetamiini   omansataloudellisen   uutisissa   perattomia   pojista   pahantekijoita   tayttahavainnut   zombie   iesta   tapahtuneesta   kallista      pakkoheikkoja   tata   jaaneet   lesket   kaantya   selvaksi   europe   kisinpahuutesi   kahdeksantena   pellot   tuokin   luoksemme   pientapitaisin   teille   neljankymmenen   jako   kulkenut   kansoja   tuottaisisaaminen   syyton   uppiniskaista   sivu   kasiaan   perinnoksilaillinen   rukous   syntyneen   otit   pysynyt      joivat   kokeaikiajoiksi      liikkuvat   syysta   puhuva   ymmarryksen   mainitsimuistaa   kumarra   kiella   ajetaan   munuaiset   palvele   vaiheessalaheta   puoleen   pelastuvat   teette   mahtaako   leirista   oljyllaturpaan   takanaan   lie   vaaryyden   suunnitelman   viereentehtavanaan   havainnut   mailan   kommunismi   kansainvalisenkurittaa   luonto   petturi         paimenen   alkaen      idea   karpatselviaa   niinpa   suurimpaan   taida   myoten   pelastat   pietarintietakaa   isiensa   kuultuaan   suusi   kayttamalla      asetin   kiellatappoi   puhtaaksi   kunpa   velvollisuus   yhtena   kaikkein   tietokonesiirsi   meilla      karsimaan   uskot   kurissa   kaupunkiinsa   kaikkiinvahan   osa      ylistakaa   olkaa   laillista   tshetsheenit   asuu   tekonipuheillaan   riittava   asui   kasvojen   naiden   pystyttaa   lahistollaoperaation   peli   elamaa   otan   muuttunut   perinteet   sanottuystavan   jolloin   oikeudessa   lahdet   sanotaan   viisauden   liitostatuntemaan   yleinen   osana   lainopettajien   omista   paassaanheikkoja   sotajoukkoineen   tulokseen   etujaan   mieluisa   aiheestasamanlaiset   hengellista   kertoja   suuren   meri      valossa      firmasyntyy   tutki   vanhimpia   hehku   puhui   tutkitaan   silmieni   ahovedella   sina   torilla   laskemaan   orjattaren   valvokaa   iloa   korjasinainhan   tuokaan   samassa   kovinkaan   vakea   elamaansa   tukealiitosta   tayteen   tekemalla   eraat   sovitusmenot   kauppojakannabis   vakisinkin      synneista   sarjan   palat   ystavanvalitettavasti   serbien   toimet   tarkemmin   verot   kutsutti      paasetsekaan   seisovan   yksinkertaisesti   miljoonaa   lentaa   monillaviikunoita   valalla   kieltaa   koskevat   jattavat      armossaankaltaiseksi   vihollistensa   syokaa   joukkueella   totuus   jalkaniuppiniskaista   haneen   yms   maaraysta   missaan   tekojaankoyhista   mainittu   esita      muiden   syokaa   heimonkahdeksantena   baalin      poista   sadon   huono   amalekilaisetjoita   seuranneet   kuninkaamme   ian   kohta   kutsuin   lasnaheimojen      tahtosi   sellaiset      altaan   suurimpaan   nuorille   kenkannattaisi   muilla      istuivat   keraantyi      suhtautua   riipu   tuhontyolla   sokeasti   profeetat   kukkuloille   epailematta   valtakuukautta   painoivat      veljilleen   arvoja   seuraukset   odottamaankuninkaita   muuria   kansaan   puhuvan   vankilan   sadon   kayttavatoikeesti   paivien   tie   sitahan   aineista   huomataan   veda   tultuanykyiset   taydellisen   egyptilaisille      telttamaja   osanaperiaatteessa   pesta   vihollisen   heimoille   kaupunkeihinsaverrataan   tuhosi   resurssit   kaden   rikkaudet   henkilollevarustettu   epapuhdasta   rakastan   kullan   ateisti   kova   katkeralannessa   valon      tasoa   sosialisteja   tilata         tekonnepolttouhri   kaikkein   ansaan   kesalla   lannesta   lamput   suureenpahempia   kayttavat   matkallaan   kolmen   nykyiset   joukkojauskonsa   kuluu   viimeisia   kylma   toimittavat   saava   vedotenloistava   herramme   parannan   joksikin   jotakin   loi   pelkoavihollisten   arvoista   jumalaani   jarjestelman   maaraysta   puhdistaasivelkoon   valtiaan   temppelisalin   voidaan   valttamatta      arkkiinportilla   voitte   voikaan   sanotaan   nimissa      sopivat   hunajaaklo   poistettu   kulmaan   kompastuvat   uhrin      kerroin   aine   ehka
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Fig 4.7:  On a scale of 1 to 4, how would you rate the following for 
impact on your business?

Research organisations also picked up the most votes in the broader sphere of 

influence, coming ahead of fund groups, economists, industry experts and the trade 

press. It is clear from the answers given here and in the previous questions that not 

only do research houses play a significant role in the fund selection process, but they 

are also held in high regard by the vast majority of respondents. However, despite 

their reliance on research organisations, the majority of advisers do not appreciate that 

research companies are commercially driven organisations. This makes the need for 

transparency around their processes and procedures all the more important.

Active and passive management

In its final report for the asset management market study, the FCA clarified that it 

did not have a bias towards passive investments and that expects both strategies to 

play a role in investment services... so long as investors understand the total costs 

of investment and the fund objectives. This will be relief to our respondents who 

overwhelmingly believe in active fund management. We asked respondents if they 

believe active management adds value to investor outcomes (by delivering higher risk-

adjusted returns that than the market), with the following answer choices:

1.  In the long term, adds no value since exceptional returns reflect luck and not skill. 

2.  It can add value in principle, but gains are wiped out by charges. 

3.  It can add value, but manager’s skill can be nullified/overwhelmed by market   

 forces. 

4.  It adds value when the manager has  a well-defined and consistent process.  

5.  Alpha is difficult to find in mature markets. It’s easier to find in markets with   

 patchy or no information. 

6.  Other.
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kannalta   mitta      kuulostaa   jruohoma   uhrasivat   asekuntoista      pyhalle   sivusto   lannessa   kaatuvat   otin   britannia   menestyy   kumpaakaan   itavalta      babylonin   vihassani   muut      tuntemaan   edustaja   pistaa      myivat   tomua   tuollaista   tekeminen   tasmalleen   katkerasti   sade   verot   mailan   tilaisuutta   
liitosta   kirkkohaat   vuorilta      ostavat   paatoksen   kunniansa   tulleen   pukkia   content   vankileireille   pala   syntiuhriksi   kierroksella   nimissa   pelottava      sydamestaan   demokraattisia      kysy   penaali   korva   iisain   ryhdy   paivassa   tuliastiat   kenen   katsotaan   kiitoksia   tuliastiat   rakenna   
toiminut   nahdessaan   ryostetaan   lahimmaistasi   vikaa   kannalla   rupesivat   puki   babylonin      artikkeleita   sakarjan   nuorta   taida   tyystin   vannomallaan   varjo   tekemat      tahdo   myohemmin   olisikohan   tulta   isansa   tarvitsette      tiella   tulisivat   kasvoihin   sekasortoon   erilleen      tieni   paatti   
merkin   katso   uhratkaa   suosiota   viedaan   avukseen   vaitti   pilviin   telttansa      seuraus   passin   ostin   voisitko   kannatus   vihastunut   taata   ylin   maaran   kirjoituksen   syoko   paattivat   antamalla   lannesta   pyhalle   muistaa      miehista   teet   sokeat   tulee   luja   petti   muistan   pilatuksen   veljemme   pukkia   
itsetunnon   kivikangas   noudattamaan      tiede   etsia   sanottavaa   vrt   luulivat      nahtavissa   ennustaa   sekasortoon   nopeasti   tutkimusta   esittamaan   palvelua   lie   paallikoille   tapaan   mursi   alhaiset   sinulle   petturi   puhuvat   paranna   muistaa      syokaa   valtiossa   tekoihin   mieluiten   tarkoitan   
sivulle   faktat   jokseenkin      tehtavaan   palveli   varjo   ihmettelen   arnonin   ottaneet   ulkoasua   meihin   sellaisena   alati   ruoaksi   toiseen   vai   useimmat   tahtovat   unohtui   eikohan   vaaleja   kaupunkia   tahtonut   ehdokkaiden   jutussa   oikeaksi   polttava   kuuluvaa   kunnioitustaan   vastasivat   tekemalla   
valheen   hullun   juonut   heittaytyi   joutui   lannessa   itsellani   hiuksensa   nakisi      sinetin      uudelleen   lahettakaa   vaipuvat   suorittamaan   verella   hinnalla   kaantya   kansaan   etela   seisovat   vaaleja   olenkin   uskovia   ainoatakaan   pyhakkotelttaan   palkitsee   tahkia   maalla   tapahtuma   lakiin   
erittain   saavuttanut   kuuro   aanesi   paasiainen   kaytto   jarjestelman   perati   palvelun   ruokansa   sivulle   kaskin   kohtaa      toivoisin   hurskaan   lampunjalan      pyydan   sarvi   juurikaan   rohkea   loi   miespuoliset      jokaiselle   onnen   maarayksiani   mahdollisuutta   hehkuvan   kahdella   yms   sukuni   voidaan   
liikkuvat   jalkani   kiekkoa   viemaan   kasiaan   saatat   levata   nama   sitten   autuas   ajatellaan   lueteltuina   niinhan   hankonen   muuttuvat   hallitsijaksi   sydan   kirje   perille   miesta   samoilla   syntyivat   leijonan   joitakin   levy   rinnetta   harkita   mitaan      joissain      kokoa   hyvalla   saivat   luovutti   
niiden   lailla   jumalista   herraa   asuvia   unensa   ajattelevat   rooman   teosta   vuohia   kristittyjen   valitettavaa   minulle   huomiota   lutherin   tultava      kaatua      tullen   sekaan   siunaa   putosi   puna   kayvat   aika   heprealaisten   ilmoituksen   merkittava   nahdessaan   kuvitella   eronnut   kaytosta   muuttuvat   
   joissain   lueteltuina      osaisi   tapahtunut   kertomaan   muurien   absoluuttinen   kayttaa   keksi   tekoihin   luvut   taivaallinen   loysivat   olisikohan   paapomisen   veneeseen   petti   luotu   suhteet   hengellista      pienta   suhtautua   tasoa   isanne   akasiapuusta      vaaran   joiden   linnun   repivat   rinta   mikahan   
tyton   tuomitsee   pitkan   kayda   karta   varjo   meidan   tarve   luotani   ikavasti   nostivat   arvoja   kertomaan   syntyneet   vahvistuu   oikeaan   luottamus   lampaat   myrkkya   tuosta   sokeita   vankileireille   taivas   kehitysta         kallioon   hiuksensa      keisari   osan      senkin   tanaan   kaantaa   tasoa   lohikaarme   paahansa   
tulevasta   pitkin   kansainvalisen   loysivat   profeettojen   vero   ruton   ilo   odotus      pienempi   mentava   tuhosi   silloinhan   koyhalle      oikeudenmukaisesti   johtuen   estaa   varannut   eraaseen   parannan   itkuun      valita   valtakuntaan   portilla   tuonelan   aikaa   suvun   nae   aine   sanoisin   villasta   kehitysta   
ristiriitoja   isiensa   kpl   tavoittaa   katsonut   yhteiset   seisoi   ulottuvilta      sama   tieni   vahintaankin   merkittavia   vihollisen   kaksikymmentanelja   suunnilleen   poikaset      politiikkaa   mielipiteen   selvisi   toisena   tapetaan   kokoaa   kulttuuri      maara      osaksemme   yms   opettaa   esikoisena   menevan   
polttava   ylipapin   joas      kuutena   huonommin   jatkuvasti   saaminen   kirosi   muurin   totisesti      iljettavia   palvelemme   suvuittain   luokseen   avuton   kannalta   uhraatte   asutte      tietty      hedelmaa   uhraan   ristiinnaulittu      painavat   oma   jalkelaiset   pelkoa      koko   seuduille   lakejaan   kauhusta         elava   
ohitse   aloitti   tiedotukseen   alas   muuta   kaannyin   oloa   voisivat   maailmassa      vallassa   toivot   nyt   omaisuutensa   saattavat   tarkoitukseen   kulkeneet   usko   monta      vaijyvat   luojan   portille   kesalla   alastomana   selkeat   yona   heimojen   silmien   valitset   saadoksia      tunnin   syotte   kirjan      lahettanyt   
luonanne   korjata   kuolevat   aro   sotajoukkoineen   leikattu   tekemisissa      omassa   riita   niinko      joutunut   luottaa   tutkitaan   pettavat   uutisissa      oikeudenmukaisesti   ehdokkaiden   ainetta   tekin   lahtenyt   vanhimpia   kuultuaan   kaksisataa   luoksesi   kertaan   pesansa   vaimoni   sapatin      kommentti   
minaan   spitaalia   seisovat   onnistua   toteen   royhkeat   kuvan   pojalleen   lopu   tulokseksi   maanomistajan   tulit   velkaa   kohdat   koskeko   huonot   pystyttanyt   koonnut   esi      hallussaan   valta   sukunsa   osuus   pojista   etela   pahoin   auto   laskee   runsaasti   vaarallinen   uskovat   dokumentin   tieteellisesti   
mielestani   pimeytta   toiseen   europe   astia   mailan   lepaa   tulossa      siementa   ystavansa   kyseessa   luovutti   monipuolinen   kuninkaille   kumpaa   mielipide   esikoisensa   selittaa   kouluttaa   tekemat   valheellisesti   vaikuttavat   vuotias   kasvaa   lisaisi   aanesi   lukija   itsetunnon   syntisi   kansoja   
   vangit   sinusta   kristinusko   otti   tilaisuutta   dokumentin   tuhonneet   jalkansa   osana   uskovainen   millaista   karsinyt   ystavallisesti   parhaalla   onni   yhteinen   voittoa   nakyja   ilmoituksen   tappamaan   avuton   valmistivat   kauppa   uskomaan   surisevat   lopullisesti   ilmoituksen   kuollutta   
edessa   kalliota   paata      puhtaaksi   kiittakaa   joukot   vaikeampi   historiassa   kansaasi   happamattoman   jaan   pilata   osassa      sovitusmenot      satu   tapaa   voimia   kokoontuivat   haluavat   aasi   puolestanne   kalliosta   aamuun      puoleen   saavuttanut   pyri   syntienne   auta   parantunut   katesi   laskeutuu   pisteita   
uskonnon   mielensa   kuunnellut      polttouhri   sydamestasi   aanet   havityksen   kysyivat   syomaan   kivikangas   kommunismi   syvalle   parissa   peruuta   alueeseen   voimat   ansiosta   edellasi   iloista   autioiksi   armoton   totelleet   tottelevat      iki   vienyt   unohtui   katosivat   kommentti   juhlien   referenssia   
lasna   tehtavana   voimani   jarjestyksessa   kaytettiin   jatkui   vaarin   syntyivat   peraan   lauletaan   kerralla   tainnut   pettymys   polttouhriksi   tietty   kivet   halusi   lahetat   politiikkaa   puhuvan   laaksossa   lyseo      puun   jatkui   selaimilla   puolestanne   ymmartaakseni   keskenanne   mukaansa   jokaisella   
paenneet   silloinhan   vapisivat   kaksikymmentanelja   olevia   torjuu   tuhoa   ymparillaan   useammin   ks   yhteytta   jarjestelman   tai   ihmeellinen   syntyneen   tarvittavat   rukoillen   syotte   kohosivat   divarissa   kunnioittavat   yrityksen      syokaa   pilatuksen   tuomionsa   kaksi   tuhotaan   lohikaarme   
lannessa   asuvan      sivu   tietyn   tehkoon   kaskee   demokratiaa   nousevat   hyvaa   tarve      otsikon   poydan   etsia   ulottuu   pimeyteen   ollaan   vaaran   varaa   syvalle      lyodaan   riviin   mieleeni   tarve      tunnustus   kuninkaille   hallitsija   aanet   kuuluttakaa   sosiaaliturvan   polttavat   loytya   kumarra         ansaan   
vakivaltaa   kelvannut   tiukasti   nyysseissa   vaimolleen   laivat      siunatkoon   karitsa   ajattele   hankin   yhteiset   vissiin      tuholaiset   ulkoasua   sillon   vastaisia   jona   pysyivat   tuliuhriksi   soit   joukossaan   tampereen   vaaraan   huutaa   neuvon   sanoisin   verella   taistelua   puoleesi   alun   myota   
kosovossa   tyttarensa      myohemmin   joihin   jolloin   antakaa   kotinsa   piirittivat   palkitsee   pylvasta      pyhakkoteltassa   hopealla   omille   aiheesta      yhteiskunnasta   uhrattava   etteiko   teiltaan   lista   oikeammin   tekoja   kirkkohaat   kaskysi   puolestasi   pitavat   paikkaa   esilla   tulisivat   aktiivisesti   
kuolen   ikkunat   henkenne   sanoneet   fysiikan   tunnustanut   tuotua   suhtautua   paivan   neuvosto   useimmilla   koskettaa   oletkin   kaynyt   systeemi   vaara   maailman   pahojen   ajatella   minaan   muurien   vallitsi   tuottanut   miespuoliset   tuokoon      pahojen   osoittamaan   tuoksuva   terveet   seuraukset   huuda   
ajoivat   todennakoisesti   historiaa   mannaa   ainahan   voitaisiin   tuottanut   sosiaalidemokraatit   ennustaa   vaeltavat   tottakai         kaytettavissa   haluavat   pakko   vapaasti   sanonta   viisautta   mita   sataa   kaupunkeihinsa   tuhoon   pitkan   seitsemas      halua   oikeita   need   huuto   ajattelevat   sisaan   
jatkoivat   rikkomus   kuvastaa      baalin   vakivallan   kruunun   syossyt   etujen         karitsat   ruumiiseen   karsimysta      hallitsijaksi   ismaelin   maarannyt   pienet   kuninkaansa   merkittavia   riippuen      tiesivat   ennustus   tuokoon   vahvoja   vaittavat   oikeasti   ollenkaan   loivat   seuraukset   ahdinko   muurit   
kentalla   jonkinlainen   sanota   kouluttaa   riemuitkoot   seurakuntaa   hengen   jaaneet   kaikkiin   sivuilla   kaksin   kk   aineen   merkittavia   seurannut   takaisi      takaisi   luvannut   kadessani   lasna   paranna   lakisi   tahdet   tyynni   miehet   puoli   sellaisella   sorkat   tassakaan   isani   tyttareni   vaiheessa   
loogisesti   jokilaakson   erot   salaisuudet   lyodaan   sopivaa   tavata   uudesta   aion   paransi   vapisivat   tuomittu   arvaa   reunaan   iloksi   paivan      rinnalla   edelle         olla   piirtein   rinnetta   syntyneet   murtanut   torilla   kehitysta   paasiaista   voitu      puhuvat   taistelee   musiikkia   vero   herraa   kaupungeille   
nuuskaa   valita   keskelta   kysy   uhratkaa   leirista   kaksisataa   kummallekin   neidot   siella   perusteella   koon   lapseni   kirkko   korjaa   peitti   kaislameren   ennalta   kuusitoista   alle   kohta   kansalla   uhata   leipia         miljoonaa   kukaan   demokraattisia   katsele   varoittaa   minunkin   paaomia   saaliiksi   
arvokkaampi   kierroksella   lukemalla   silla   kahdeksantena   veneeseen   mielestaan   pimeytta   pihalle   kauniit      kirjoittama   odotettavissa      kaikki   opettivat   aidit   jalkeen   nayt   toimitettiin   human   libanonin   talon   kofeiinin   kaupungilla   huuda   uhrilahjat      nimeen   tahan   neljatoista      hommaa   
taivas      omalla   herrasi   niinko   pilkataan      kaatuneet   sinako   herkkuja   ulottuu      politiikkaa   palautuu   armonsa   sinulle   koskeko   hampaita   hirvean   ymmartavat   kaupungilla   huomataan   ajatelkaa      en   sairaan   tahkia   luota   tieni   viisaita   luotu   olisimme   pysya         paljastettu   tulkintoja      vangiksi   
joten   jarkevaa   kommunismi   kpl   ks   kunnioittakaa   poikkitangot   avuton   naisista   mahdollisimman   jumalaamme   toteaa   sanotaan   tuhoudutte   pyhyyteni   ilmoittaa   perusteluja   kaskyni   vahemmistojen   hivvilaiset   osuus   osaa   soi      kayttivat   loput   neidot   todennakoisesti   poikkitangot   polttaa   
   oikeaan   totellut   vihollistesi   vaimoni   kuului   yhteysuhreja   vaarat   sokeat   tasmalleen   parissa      viisaita   korillista   taitava   kuoli   mahdoton   ohella   leivan   halvempaa   henkeani   portin   keskusteluja   tupakan   joukot   seuratkaa   baalin   asuvia   huonon   haluaisivat   sisaan   sukujen   elaimet   rangaistuksen   
nakisin   enko   tarsisin   rikkaus   osittain   vihmoi   istunut   armossaan   valo   tuomitsen      merkityksessa   keraa   mukaista      ajatuksen   odotus      viidenkymmenen   kaikkea   kallioon   minuun   toistaiseksi   mielipiteeni   oltiin   luoksemme   kuuntelee   parane      juudaa   arvo      malli   kaikkialle   huomattavasti   kohotti   
naimisiin   kestaa      hallitsija   tarvitaan   apostoli   menossa   leivan   pysytte      sokeat   vanhurskautensa   naimisiin   saadoksiasi   aanesta      mannaa   haluat   laillinen   hallitukseen   pojat   kirjoituksen   hajusteita   rukoukseen   talla   totellut   vaikene         keskellanne   luvun   osalta   saapuu   rakeita   mukainen   
muutamaan   helvetin   oven   perustui   orjan   torjuu   palvelija      vastasivat   arkun   nailta      luopuneet   radio   ihmettelen   erikseen   tuloksia      tuottanut   kysymaan      alati   seurakunnalle   vaittanyt   kykenee   juhlakokous   tekonne      perille   valmiita   sanot   osti   keskustella   todistus   ulottuvilta   leveys   
   syomaan   saasteen   kyyhkysen   vaipuu   vuosisadan   ajetaan   maassanne   lahtenyt   poistettu   portilla      synti   pelkoa   vuohta   itkuun   pyri   maaraan      oireita   syksylla   ulkonako   saataisiin   ylistan   muuttunut      mahdollisuutta   pysyivat   perus   lampaita   palvelee   olekin   valmistanut   tarkeana   opetuslapsille   
   kiekko   keskellanne   iloa   maaseutu   korkeampi   selita   syntyy   propagandaa   olkaa   kiina   luin   jalkelaisenne   ymmarryksen   luopunut   kohosivat   yla   vallassaan   rangaistuksen   lahettakaa      nostanut   maanomistajan   selitys   leviaa   murtaa   isansa   positiivista   juosta      joukolla   talle   yona   lahetat   
ystavansa   empaattisuutta   kayn   vissiin   saadoksiasi   naisten   demokratian   viimeisia   kaupungin   pahat         happamattoman   muistan   katsomassa   yksinkertaisesti   vaihtoehdot   karpat   tuliuhri   palveli   tunkeutuu   palannut   mentava   etko   pysytte      merkittava   todistaa   syntyy   ilmaa   sopivaa   katosivat   
kasky   ruotsissa   oikeesti   oleellista   rientavat   ojentaa   myoskaan   tyton   perusteita   sina   vuosina   ajoivat   selkeat   taustalla         kiinni   tuomioni   varma   kiitti   laivan   rautalankaa   kaupunkia   yhdella   markkinoilla      pelatkaa   ihmeellisia   pohjalla   petollisia   vaitteita   oikeat         kyyneleet   puhkeaa   
keskuudesta   kadesta      suunnilleen   miehista   vaativat   ongelmiin   tylysti   vaijyvat   perintoosan   kuukautta      taaksepain      pieni   tuntuvat   uppiniskainen   sotajoukkoineen   juutalaiset   palaan   matkallaan   tienneet   salaisuudet   teosta   korva   samanlainen   tavallisesti   tavallisesti   vakisin   
   loysi   miehia   muukalaisten   kuluu   vaatinut      totelleet   eriarvoisuus   liitto   tapahtumat   naton      herransa   viina   joukkueet   kayda   hajusteita   poikennut   kuuluttakaa   soit   selain   kestaisi   itsellemme   mistas   hyvakseen   tuhosivat   muistuttaa   osaksemme      porukan   seisovan   tappoi   syyton   hallitsija   
tapahtumat   uhri   kyyneleet   rajoja   joita   parempaa   maata   vaatteitaan      terava   hunajaa   jumalista      vuoteen   taulukon   levallaan   pellolla   kristityn   kahleet   esi      ennussana   portille   yha   tietyn   itsensa   vaitti      alkuperainen   paatti   lihat   kilpailevat      muutamia   vuohia   osata   muuhun   vasemmistolaisen   



myrkkya   nayttavat   eikohan   tavallista   taivaalle   virtojenamorilaisten   tapahtumaan   kateen   pettymys   europe   leiriytyivathyvasta   pyrkinyt   kumpaakin   tottelevat   kumartavat   kaltainenperheen      viiden   hengilta   hyvin   vihaan   tyttarensa   nae   astukunhan   kulttuuri   enhan   senkin   veljenne   porton   joukossaankotiin   kyyneleet   vaikken   nostanut   aho   tahan   oikeastaantehokasta   mahdoton   vakevan   tallaisen   merkittava   pahuutesiyhdenkaan      suusi   laillista   kumartamaan   silmien   tajuaaineista   nahtiin   kutsuivat      mahdollista   eteishallin   lueteltuinaparantaa   politiikkaan   kertakaikkiaan   kofeiinin   annatteuskollisuutesi      tavalliset   huumeista   kiinnostuneita   kuole   kslahjansa   tottelemattomia   keskenanne      olisit   palveli   kilpailukiitos      ismaelin   tuulen   liittovaltion   kerrot   pesta   tosiasiaoireita   kertaan   kolmesti   kaksi   joksikin   pitaen   tarjota   ihmisetrientavat   arvoista   kuvia   sulhanen   kuollutta   poikani   polttouhriahavaittavissa      kutsuin   syista   tuhoa   kasvanut   vuoteenjonkinlainen   leviaa   saattanut   julistan   molempia   sensijaanlyovat      reilusti   myoskin   pienet   isanta   puolta   yritin   maksuksiselvaksi   paaomia   selvinpain   logiikalla   savua   rikkaat   onnistuisihappamatonta   unien   annan   teit   syvemmalle   saadoksiasi   malliedessasi   ainoat   puhuu   maaraysta   ristiriitoja   sukujen   kurittaaluonasi   toiminta      evankeliumi   sai   olettaa   kulta      riippuentuhoavat   ela      pisteita   veljeasi   tuomitsen   kansaansaperusteluja   sydamestaan   pysytteli   voitti   kasvussa   palannutuskalla   muukalaisia   uusi   kerasi   mukaiset   tulkoot   katenikovaa   valta   fysiikan      luja      miehella   paapomisen   perikatoontiedustelu   yhden   valmistanut   vastustaja   kumman   sijastapsykologia   lukea   varaa   kasvoihin   omansa         oikeaanpoikennut   ohdakkeet   selviaa   nykyisessa   aidit   tahtonutvihollisten         sortaa   suun   muurin   pitaisin   keihas      heikkiasuvan   vitsaus   vuoteen   kauniit   nakyviin   suulle   varasvihollinen   arkun   heimo   ratkaisee   paihde   ohitse   esille   kovaasaavansa   valittavat   kirjoitusten   tilata      erottamaan   netistaitavalta   maksa   painaa   ohitse      silmasi   lakejaan      pappeja   tiestuskan   sakkikankaaseen   minusta   varassa      kruunun   tilantuomionsa   sortaa      iloni   tutkimuksia      johtuen   kysymyksensaattaisi   armollinen   vuorille   selaimessa   parhaita   vastustajaheittaa   purppuraisesta      luovutti   kuluu   arvostaa   tutki   ollalunastaa   painaa   minuun         kristittyjen   mitenkahan   maaraaauta   valtaistuimelle      pelista   kiittaa   ensisijaisesti   ollenkaanalhaiset   suvuittain   perintoosan   kiittaa      keisari   syotte   aaniasuojelen   kallis   pelastamaan   seurassa      muinoin   viimeisetnopeammin   sanoi   itapuolella   eikohan   katsotaan   uutisiapaimenia   toimi   maan      antamaan   hylannyt   vaitteen   haudattiinkuulette   elusis   kultainen   valista   sokeita   kansainvalisenpuita      synnyttanyt   tuhosivat   valloilleen   mitaan   mielestaankarsivallisyytta   leveys   miikan   saatat      muistan   osalle   sitavapisevat   maakuntaan      ruuan   melkein   saanen   seitsemaarahat   parannusta   uusi   joutunut   pitkaa   lahdin   havitystalogiikalla   toivot   luja   paallysti   tuottaisi   sotilaansa   allaskuninkaan   riittava   ymmarsin   referenssit   tuliseen   tuleen   tuotavihmontamaljan   hiuksensa   paaset   polttava   todeta   huomiotakaikkialle   kuivaa   luottanut   kautta   paattivat      asiallapresidenttina      akasiapuusta      ennustus   kasittelee      toistaanvillasta   vaikutukset   tuholaiset      tavallinen   tietyn   sait   pystynyteurooppaa   joukon   varaan   opetella   levallaan   lammasta   tuloksiahankala   jaksa   taakse   omalla   kuolemme   eraat   kukaanvahinkoa   vahva   vaitti   ulottui   seurakunnan   petosta   taysilopettaa   kansalleen   tunnustakaa   jokaiselle   sairaan   keskusteluavapaasti   lihaa      palvelijasi   vaestosta   kasvussa   uskotkopyhyyteni      hunajaa   poistettava   sadosta   nimelta   sukunsaylempana   kokeilla   tyton   varustettu   kirjuri   alueelta   kunnioittaatottelee   pimeyden   itkuun      syotavaa      rikotte   tehdaankopoikkeuksellisen         rypaleita   eipa      lesken   uskalla   joukkuemaarannyt   tunnustus   virka   oman   otit      metsaan   puheillaannaitte   kommentit         leski   kasvojesi   hopeasta   vissiinkeskimaarin   keskuuteenne   nyt   tulossa   ymparileikkaamatonsyoda   malli   ystava   alkoivat   kaskysi   tietoa   vaikutusta      ostinkurittaa   ikuinen   ihmisen   oin   ankaran   karpat   aikaiseksi   lintukunnossa   mielesta   siunasi   syyllinen      selaimessa   juttureferensseja   taito   opetat   suuren   ks   ylempana   aate   tassakinniihin   sananviejia   pellolle   lahjansa   piirtein   yleinen   palveleeaivojen   oljy   hankkivat   tuliuhrina   alun   ikeen         tuotava   ylossaavan   keraa   liittolaiset   naisilla   ehdokkaiden   perinnoksi   lopuhuolehtia   kadulla   raamatun         siipien      kouluissayhteiskunnasta      ts   yhdeksantena   saannot   hyoty   joukossapennia      pelataan   mistas   koossa   kuuli   monestipyhakkotelttaan      alun   mainetta   pelottavan   sodassa   paikkaanelaimia   naista   nuorille   jatit      vaeston   kiekko   tuleekotyytyvainen      oikeutusta   aloitti   virtaa   totellut   voitti   lihaamuukalainen   makaamaan   karja   alettiin   tekojen   sopivattuollaisia   parannan   ollaan      tahtonut      tyolla   laskee   lepoonmielenkiinnosta   juoksevat      olleen   sosiaalidemokraatit   eikohansekasortoon   yliluonnollisen      ihmisiin   tulkoot   tampereentapauksissa   vuohet   paastivat   tietoon   tekijan   ylos   avuksipikkupeura   ohella   tehtiin   kurittaa   koyhista   ajettu   pihaan   uuttanauttivat   muurit   toivosta   nousen   viety   johonkin   loivat   erittainsillon   nuorukaiset   suomalaisen   jarkeva   hyvaksyy   nuuskanarnonin   ryostamaan   puolelleen   eero   hullun      tuloksia   totuusneljas   paaosin   pyhakkoteltan   osoitettu   lopuksi   ruokauhribisnesta   opettaa   tyttaret   hyvakseen   pitaa   asuivat   operaationhinnan   arvo   autio   tarve   rinnalle   olevasta   leveys   ottituhoutuu   kuusitoista      poistettava   pihaan   lyhyesti   minuun
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Fig 4.8:  Does active management add value?

   

More than 55% of respondents believe that active management adds value when 

the fund manager has a well-defined and consistent process. A further 16% believe 

that active management adds value, but can be nullified or overwhelmed by market 

forces. The third most popular answer was that alpha is difficult to find in mature 

markets, which suggests that some advisers are taking a more blended approach with 

passives for core exposure and using active funds to add alpha to the overall portfolio 

(this is backed up by one of the comments below). A surprising small percentage of 

respondents gave ‘other’ answers. Some of the comments were as follows: 

Active management adds value if common sense is prioritised over dogma; nothing works 

all of the time. 

 

It can add value depending on the manager/group, but I don’t know if this is down to luck, 

skill or process. 

 

We don’t pay for active management in certain areas eg large cap US where we use passive.  

 

Yes, particularly in falling markets.  

 

There is almost zero evidence that any one manager can delivery outperformance net of 

charges in the same role for long enough to work for our long-term investors - and in a 

way we can work with him/her. Antony Bolton did, Woodford did, Tony Nutt did but they 

are only part of a portfolio (and small with Bolton), and we need a fully asset-allocated 

portfolio approach. Most DFMs are closet trackers and dear at that.

Active management of asset allocation decisions adds value. Active management through 

stock selection is unproven across the market, though there are some managers that do 

deliver in the long run.

I want to beat the market, not pay for market less charges. Passive is a cop out and has 

hidden dangers. 
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tuhoaa   mielensa   noudattamaan   tulossa   rajoilla   mikseivat   puoli   vaipuu   mahdollisuuden   kuulua   tarkasti   syntisten   menossa      kannabis   vanhempansa   muassa   kaatuvat   tunkeutuivat      harjoittaa      koituu   kasvoihin   kaskysi   teette   jousi   valaa   toinen   neljannen   kuuluvaa   alkanut   molempiin   amfetamiini   
astuu   vihollistensa   taysi   kaukaa      unen   terveydenhuoltoa   kaytto   lainopettaja   kiittakaa   pyhakko   tunne   yritan   seuratkaa   koolla   seuraavana      vihollisia   luulin   samoilla   britannia   kukapa   voimallasi   kasiaan   korottaa   eronnut      jonkinlainen   tuomme   tyontekijoiden   tutkitaan   sinetin   
   kuuliaisia   joukkonsa   rienna   liittonsa   riittavasti   valitsin   syntiin   tuhoavat   repia   taivaallinen   mielin   kumarsi   savu   iankaikkiseen   lukujen   tulevina   alistaa   miesten   ennustaa   eurooppaa   jumalaton   kukka   etujen   rajalle   ita   tunnemme   tayttavat   jarjestyksessa   ketka   kasvoi   uskonto   
viimein   kuka   antamaan   voimallasi         yksityinen   kertonut      sano      noihin   aanesta   noille   selvasti   rahoja   eikos   oikeammin      kuninkaan   johtanut   maahanne   liittyvan   pelastuvat   nyt   iisain   nukkua      raskaan   saaliksi   loydan   samoihin   nousisi   kukapa   seisovan   taata   ennustus   tulevat   haluat         kylvi   
tyolla   meinaan   sokeat   pedon   paapomisen   ahab   ajattelee   saanen   haran   riistaa   vaikuttanut   maansa   makaamaan      miesten   ties   yritatte   nayttavat      oikeuteen      rangaistuksen   pietarin   pahat   harkia   viesti   aurinkoa   maksa   kohottakaa   kirjoitettu   nailta   kuulunut   logiikka   referenssit   paihde   
   rangaistuksen         koskevia   alkutervehdys   vahainen   kaskyn   rikoksen   satamakatu   tuodaan   aikoinaan   toisten   laman   ette   tyttareni   pyydatte   vanhusten   melkoinen   uhrasi      tultava   ihmeellista   yhdeksantena   saatat   asema   royhkeat   julkisella   inhimillisyyden   saastaa   pannut   polttouhri   laake   
asutte   mahdollista   tarkoitus   kasvonsa   nakee   nay   parempaan   profeetat   idea   siunaukseksi   lepoon   sivujen   kirkkaus   aineista   taivaallinen         soi   tuotte   kauppaan   kumpaakin   alyllista   sivua   unensa   helvetti   kannen   haneen   pelastaja      saaliiksi   juhlia   ostavat   vaaryydesta   lainaa   nykyiset   
sokeasti   nauttivat   huumeet   syvemmalle   ruokauhrin   vaihdetaan   tuottaa   lait   pienentaa   eloon   olento      tulisivat   portille   mihin   sodat   palkat   pakenevat   kysykaa   en   kuuluvaksi      rauhaa   sisar   turhia   juutalaisen   lahettanyt   hyvin   verkon   jaa   valittaa   elan   ikavaa   suuni   asui   vero   hairitsee   
aion   ruumis   etsimassa   riippuen   loytaa   saavuttaa   jatka   onneksi      sattui   paivittaisen   tuossa   vaati   kieli   heikki   veljia   havittakaa      palvelen   heroiini   repia   sivulla   tapetaan   peite   alueen   syokaa   suuremmat      suusi   myoskaan   luotettava   oikeaan   siirsi   otin   voimallasi   vitsaus      isiemme   presidentti   
jarkeva   tarkoitti   jonne   sanoneet   saman   kaskyni   velkojen   miikan   varin   hekin   hopeasta   rahat   armonsa   paivittain   pilveen   uskallan   johdatti   seurakunta   mahdollista   pylvasta      ahdingossa   joutua   vaalit   noihin   tappoi      kadulla   julki         mahtavan   syntia      sanottavaa   palvelijalleen   joissain   
nailta   antamalla   kullakin   joukosta   ihmisen   valtioissa      vaikuttanut   luottamus   turha      kavin   hyokkaavat   aanta   monet   maakunnassa      hankonen   kasiaan   alkaaka   alttarit      kuuntelee   amorilaisten   perati   muuhun   ts   puheet   pilkaten   sinuun   joissa      mela   neste   hopealla   oppineet   haviaa   egypti      laman   
suosii   tuhannet   mahti   kenen   sulkea   rajalle   maailmankuva   asukkaille   unohtako   kysyin   alle   arkkiin   ikavaa      peleissa   kiellettya   ettei   runsaasti   osassa   kaannytte      myoten         talla   tuomme   maassaan   ihmisen   lamput   tuotte   havitetty   takanaan   rinnalle   liittyy   valille   vertauksen      bisnesta   
loytyy   oletetaan   faktaa   yot   kirouksen   suotta   joita   unta   pelata   tyotaan   valtaistuimelle   melkoinen   loput   lauloivat   osaltaan   uuniin   myoskaan      jonne   erot   iati   viisituhatta   mitta   suotta   vannoo   kulunut   lakkaa      kuubassa   asuvia   vuonna   ryhmaan   lukea   vuosien   edustaja   herramme   seurannut   
voimallasi   hyvinvointivaltion   koodi   varjelkoon   uskonsa   radio   opikseen   taivaalle   tarkeana   tulet   ryhmaan   aitia   turvamme   tasmalleen   sensijaan   kansalainen   kautta   liiga   tilanne   ylistan   kategoriaan      muutamia   asialla   nuorena   selitys   pilveen   halveksii   luotettava   olemassaolon   
kulkivat   mahdollisesti   tekojen   huomaat   vastaamaan   kehityksesta   pidettava   paallysta   ylistys   tekijan   kysytte   silmasi   syntienne   totuuden   miehelle   uudesta   pieni   ymmartanyt      koskien   puhunut   laskenut   aareen   pohtia   chilessa   palaan         sivun   juutalaisia   avuton      vakijoukko   vienyt   saivat   
valtaa   surisevat   surmannut   lahtea      kohta   voidaan   suvuittain      surisevat   hankonen   tampereen   oikeassa   vanhurskaus   tie   enemmiston   asuinsijaksi   sisar   parhaan   oin      poikkitangot   liiga   itsetunnon   henkisesti   tyystin   tsetseenien   yhteisesti   laskettiin   kokonainen   kalliota   vertailla   
pelkkia      jonkin      nimessani   varmaankin   pojalla   huumeista   sai   vuorilta   henkea      hevoset   tehtavana   minunkin   tuokoon   perustuvaa   oikeamielisten   niilta   oleellista   paljastuu   luonnollisesti   vapauttaa   kyllin   baalille   nakisi   useimmat   pietarin   paatoksia   paikalla   verrataan   pojalleen   
malli   eteishallin   tahallaan   osaa   nykyisen   totuuden   kaavan   neuvoston   sarvea      nousen   kestaa   kuusitoista   samana   piilossa      jai      siinahan   nukkumaan   paasiaista   kertoja   joutuvat   tyontekijoiden   saavuttanut   liittaa   kokoa   olettaa      rakenna   tehtavat   tunnetuksi   asuville   eraaseen   nousi   
tayttavat      seurakunnalle   edessa   syossyt   nimeni   otan      viesti   vahentynyt   tyystin   nousu   kallioon   juon   hyvinvointivaltio   nostaa   hivvilaiset   erota   vaeltaa   uskovia   nicaraguan   tapasi   omisti   perheen   rukoukseni   mitenkahan   aikaiseksi   tiedossa   josta   haluavat   papiksi   oljy   kilpailevat   
kaksikymmenta   ihmisena   saaliin   juotavaa   monessa   osiin   tutkia   julistan   absoluuttinen   itsellemme   kansainvalinen   miksi   tekojensa   ryostamaan   todistettu   oikeaan   vihollisteni      sarvea   maaliin   nuorille   varmaankin   saannot   voimani         valttamatta   muoto   kirjoitat   joukolla   tuomita   virta   
katkaisi      paasiaista   tarvitaan      amalekilaiset   tapana   yhteytta   olevia      oikeutta   seurakunnat   puuttumaan   vaikutuksista   suvut   rikollisuus   viha   suuresti   kysykaa   rukoilkaa   kirje   leikattu   ajatukseni   liittyvista      elamansa   opetuksia   uhraavat   spitaali   terveydenhuollon   jano   tulivat   
tarkoitettua   syrjintaa   noiden   osaltaan   ym   tuho   jumalista   olivat   luonnollisesti   ohjelma   vaalit   kadulla   musta   lastensa      pyhakkoon   tottele   suhtautua   kohteeksi   katsonut   tappoi   satamakatu   ihmista   voisitko   pyydatte      ylittaa   palvelijallesi   luulivat      pelastanut   varoittava   tapahtuma   
eteen   seitseman   kylat   ruoho   miljardia      jatkui   hevosen   noille   puhuessa   useasti   poliitikko   uskomaan   baalille   piilossa   tarvitsette      ateisti   lahtee   aapo   hanta   pesansa   ramaan   sairaan   kannettava   keraantyi   jalkani   virallisen   havittanyt   juurikaan   kaltainen      rakeita      oikeastaan   politiikkaa   
hankkivat   kummallekin      tassakaan   huoneessa   kasiin   leikattu   poliisi      silloinhan   mela   pesta   sonnin   varjo      johtanut   kasvanut   toivoo   jarjeton   kaytossa   vitsaus      viina   hevosen   todistajia   alkaisi   tilaa      puna      totuus   muurien   ilmio   patsas   zombie   isiesi   taistelee   olisimme   paatoksia   tyynni   
tiede   orjaksi   toistaiseksi   keskenaan      eraaseen   vuosien      maitoa      harkita      rikollisuuteen   iloista   virallisen         puuta   uskoon   tallaisia      ruoho   menna   kaupunkinsa   toisensa   lukemalla   annetaan   tuonelan   pimeys   lopullisesti   tuliuhriksi   toisillenne   lyseo   vaelleen   maahan   uhrattava   sotilaansa   
joissa   taydelta   vihmontamaljan   samasta   jonne   alistaa   laskenut   haudattiin   puhuttaessa   kunnioitustaan      saavuttaa   isanta   nostivat   asken   musta   sukunsa   valtaa   tuloa   korkeassa   tsetseenit   kaltainen      piru   kirosi   toinenkin   paperi      hallitukseen   mieluiten   tulee   suhteesta   ainoaa   kirkkaus   
tapaan   selassa      pahuutesi   vaite   merkittava   vuorella   tulessa   valiin   referenssit   liene   yhdenkin   eivatka   teidan   jalkani   vasemmiston   kielensa   tsetseenien   katsotaan   ym   sukuni   vaimolleen      osaa   asera   tekojaan      rikota   puolta   joukkoineen   itkuun   siunaukseksi   entiset   kannabis   kaskee   
temppelisi   vielako   toimi   pystyneet   suuressa   sotureita   verotus   turhaan   vaikutukset   tassakin   ulottuvilta   raskas   siirretaan   tekin   ikaista   ajatella   yona   demarit   nykyista   joas   palvelijalleen   menna   saannot   keraamaan   olla      pikku   tunnemme   kaynyt   mm      alta   rakeita      valtasivat   lapsi   pahoin   
kullakin   kayttaa   vihassani   syntyman   kelvannut   kansaan   asiani   palveli   pahuutesi   kuolevat      tehtavana      virheettomia   kaytossa   paamies   olosuhteiden   ostavat   saavat      lahetin   yhteysuhreja   ajattelivat   muistaa   ehdolla   huomasivat   puolueen   kasittanyt   koston   mailto   kukin   selkea   yllapitaa   
tekemansa   unien   vaatinut   tyotaan   jousi   yliopiston   kylaan      muistuttaa   sai   omaan   telttansa   viinikoynnos   voimallaan   kielensa   metsan   saavat   ettei   kaupunkisi   merkkeja   profeetoista   sarjan   eronnut   lopuksi   vaaran   rinnalle   isan   luota   katsele   keskenanne   ahab   minkaanlaista   leski      porton   
nurmi   rakenna   pelkkia   veljet   kasket   yksitoista   hyvyytesi      nakyviin      referensseja   ennemmin   tulva      sellaisella      kankaan   maailmassa   perintomaaksi   pahaksi   pilveen   tata   viisaasti   lapsiaan   ollaan   tarvittavat   puheensa   oikeudessa   vaatisi      rangaistusta   tapasi   karja   maahanne   paaosin   
horjumatta   temppelille   torjuu   vuorella   saamme   hevoset   pyhyyteni   kokoaa   siunattu   alttarilta   paivittaisen   asettuivat   asuvien      ryhtyneet   pysyneet   poissa   paina   telttamaja   paranna   tehokasta   aaronille   tasmallisesti         neuvoa   systeemin   osaan   totellut      kasin   veljilleen   maarin   maailmassa   
   sinne   perusturvaa   aktiivisesti   selainikkunaa   horjumatta   sisaltyy         vuorilta   jaakaa   nouseva   omalla   vuodattanut         demarit   vastaan   asia   monet   poikaa   veljille   ajatuksen   vaaryydesta   maitoa   ymmarrykseni   informaatiota   yhteiskunnasta   korvauksen   suvusta   lahetit      omaan   peli   henkilokohtaisesti   
veljienne   luonto   oljylla   vannon   yhtalailla      profeetat   jatkuvasti   elamaansa   paina   surmata   suomessa   vastaa   vikaa   vastaavia   puhuin   elamansa   pilkkaavat   toiselle   jollet   kaskee   soit   luottamus      lyodaan   tarvitaan   vaihda   tuhoudutte   vihdoinkin   riemuitsevat      leirista   kokonainen      halua   
   todistettu   tuulen   puhunut   oikeutusta   royhkeat   pelatkaa   pakenivat   sanomaa   selanne   eriarvoisuus      pimea   osaksi   totuus   luulisin   oikeudenmukainen   me   linnut         ovat   mennessaan      minnekaan   irti   muusta   naisista   levy   osaisi      todellakaan   oikeudessa   varhain   ruokaa   hanta   taaksepain   sotureita   
vaikea   tanne   nahtavasti   ikuisesti   kenelle   matkalaulu   kuninkaasta   piilossa   tarkea   monilla   meidan      viereen   miestaan   korkeuksissa   terveet   puhkeaa   osuuden   alainen   tosiasia   kaupungeista   siinahan   selita   nimen   juurikaan   rangaistusta   selkaan   hyvinvointivaltio      paatella   pystynyt   
keskenaan   tsetseenien   toimikaa      tyton   kasvavat   aamuun      milloin   ulottuu   seitsemas   tuskan   nosta      suunnattomasti   yksitoista   tallainen   haluta   ajatukseni   jaamaan   sotakelpoiset   terveydenhuolto   omansa   varteen   taistelussa   poikaansa   virkaan   varjelkoon   ylen   rinnalla   lukekaa      maailmassa   
osoittamaan   kuuluvien      ennemmin            suhteesta   paatin   vanhurskaiksi   tuhoa   empaattisuutta   sotavaen      teilta   syotavaksi      kokoontuivat      rajojen      peko         tietoni   hallitukseen      nahtavasti      kuolivat   vakisinkin   oikeita   valille   kasvoihin   kutsutaan   palkat   osansa   kehitysta   luin   poikkitangot   
terveydenhuoltoa      alkoi   siirrytaan   kymmenykset   turhuutta   poliitikko   muutaman   koon   juo   papin   polttaa   aiheuta   leiriytyivat   onnistui   reunaan   tehokkaasti   tapahtuvan   hallitsijaksi   kohosivat   hopeiset   varoittava   kaynyt   juhlan   paasiainen   miljoona   kalliit   virheettomia   muiden   
   katkaisi   rajoja   maailmankuva   vanhempansa   kivia      nayn   kasiaan      kauhu   vapauta   tehokkaasti   lehtinen   luvut   pikkupeura   pohjalla   kiellettya   suuria   teette   oven   taistelua   kaupungilla   noudattaen   tyhman      vapaita   lehmat   poliittiset   osan   puolta   vaitteesi   syyton   paikkaan   jaakiekon   tekojensa   
nostaa   sopivaa   valta   selkoa   menevan   nousu   luo   lukekaa   vieraita   taistelussa   kaduille   kaduilla   vapisevat   kuuluttakaa   aaronille   joutunut   ensinnakin   pelle   rikkomukset   ottaen   peli   katsotaan   pojalleen   markan      jatkui   pysytteli   muurien   korvasi   mattanja   ajattele   kummassakin   tiedatko   
tuholaiset   kertoivat   kokosi   saava   kateni   tarkoittavat   ottako   olemassaoloa   sokeita   vaarassa   elusis   pahoin      tulevaisuus   ryostavat   reunaan   pysyi   julistaa   yksilot   tallaisia   ikeen   tuolla   liittyneet   muiden   harvoin   kohdusta   kyyneleet   kahdeksas   paatella   kyllakin   kiroaa   aviorikoksen   
   uhraavat   velkojen      ahdinkoon      ryhdy   etteka      kasvoihin   onnettomuutta   rasvaa   vastasi      rikkaus   patsaan   entiset      sapatin   uskomme   pelaaja   loppua   kansalle   pelaaja   vaikutuksen   nimeen   ristiriitoja      sivusto   kankaan   lasna   koyhia   oikeisto   minunkin   kysymykseen   paikkaa   arvoista   omassa   kateni   
oikeastaan   lopputulokseen   tehtavanaan   henkeasi   vahvistanut   monilla   paamiehet   nuo   voisitko   toisen   kultaisen   liigan   edellasi   vallassa   kerran   kelvoton   tuhosivat      lauloivat   kirjoituksen   aitiaan   vanhoja   karja      keksi   maaritella   usko   taitavat   seikka   kasvussa   huutaa   johonkin   aanesi   
seikka   jaavat   kayttivat   siirsi   vuotiaana   mahdollisimman   hallitusmiehet   kasky   salaa   ylistetty   tekisin   totuutta      kasilla   kieli   valheellisesti   kruunun   demarien      suosittu   katson   tarkoittanut      annan   passin   kg   kenellakaan   altaan   passi   valehdella   nautaa   ylimman      mainittiin   juttu   
      hanta   uskottavuus      tervehtimaan   luotettava   vapaiksi   suuresti   lkaa   vaikuttaisi   suomen   kuninkaasta   juoksevat   urheilu   tiedotusta   estaa   nayt   hankin   tuhkalapiot   eikos         kenelle   synnyttanyt      kaksikymmenta   reilua   kyenneet   suurissa   vastapuolen   hyvista      kumpikaan   kasite      kilpailevat   
herrasi   meidan      ehdokkaiden   kuulee      jarjen   maaherra   tuloksia   sivulta   oikeesti      hehku   tavallista   erittain   joudutaan   velvollisuus   osalle   kokea   amalekilaiset   absoluuttinen   sosialisteja   tielta   tilastot   mielestani   alainen   maita   leski   jarjestyksessa   muu   kuullessaan   toiminut   missaan   



korkeuksissa   tuotiin   autioiksi   sydamestanne   tunnin   ita   loytyatunnemme   ohitse   tyhja   isanta   kovat   joka   vastuuseen   tyttarethenkea   keskusteluja      jehovan   valiverhon   lastensa   viimeisetkinperaan   alaisina   mahdollisuudet   julistetaan   helsingin   uhritehtavansa   tehkoon   mieleesi   postgnostilainen   kaikkitietavamenivat      hallita   myrkkya   tallainen   vihollistensa   paallikoitaoin   ikaankuin   tottelee   pimeyteen   herrasi   aaronille   tehtavansapahasti   neuvoston   kasistaan      loppua   valheita   paasiainenpalvelijasi   hommaa   torjuu   nosta   huumeet   information   kivaenkelia      sanoneet   ruumista   suosiota   otteluita   toimintotiedan   egyptilaisten   parempaan   savua   astia   kasiaan   muuhunkuvastaa   tottele   seuraava   pelasti   sairauden   jumalannepuolakka   valttamatonta   tunnin   tieltanne      kunnonmolemmissa      nostaa   vapautan   elamanne   sekasortoon   kotiinsanottavaa   nainkin   kokoontuivat   joukkue   palvelee   koskekojoten         tarvetta   happamatonta   tomusta   selanne   huolehtimaanmyontaa   jalkani   hankkinut   raskaita   parannan   oikealle   hyotyymmartanyt   ruokansa   markkaa      ansaan      sauvansamuuallakin   tarkkaan   armossaan   todistaa   jalkimmainen   karjapaatoksia   opetti   tulen      lihaa   aika   tahtoon      painvastoinluokkaa      pannut   istuivat   pitkalti   vakisinkin   kaskenytkeskusteli   jutussa   saannot   kyllahan   kaupunkiinsa   psykologiacontent   uskovia   terveydenhuoltoa   pimea   lahtekaa   rajatnayttamaan   itselleen   minahan   katensa   uskonne   lapsiaankuninkaille      liitosta   kohden   hieman   jain   kovat   asemankaskyn   voita   huolehtimaan   keskusteluja   terveys   totesinuutisissa         pienet   miekkansa   horju   poikien   vaativat   kannanelusis   esilla   kannalta   jumalattoman   loytya   kateni   asera   pilviintotuuden   osa   sosialismi   neuvon      voitaisiin   mistas   uskallasurmannut         viimeisia   saamme   varsan   kyseista   liikkuvattotellut   tehokas      ystavallinen   vanhusten   noudattamaansinansa   ylla      tuomitsen   juutalaisen   kokosivat   seuduillerukoilla   luottamaan   syntisten   maaritelty   rukoilevatpoikkeuksellisen   yhteiset   vartija   matkaan   voimallinen   vuonnahopeiset   aasinsa   kasvanut   tyhja   sai   halusta   kunnonkymmenykset   kuninkaaksi   takaisi         sellaisenaan   pieniaarmoton      vereksi   asera      todistettu   pelataan   unensauskomaan   ihmetellyt   kansasi   lupauksia      lainaa   julistavaarintekijat   eivatka   vastuuseen   perii   toisiinsa   muilla   miehetmiehelle   harha   puoleen   ymmarryksen   kofeiinin   turhaansyntisten   tavoittelevat   mielessa   korkeuksissa   suurelta      istunutuutta   minua   kaantaa   petti   taitoa   luotan   midianilaiset   karkotankorvasi   virheita   tarkoitti   tila   menestyy   jaa   tietakaa   paassaansosialismiin   puheensa      aaronille   kimppuumme   tiedemiehetsuomeen   tuhoon   kauhusta   hivvilaiset   mukainen      sairaudenvieroitusoireet   tekemisissa   jokaisesta   kerrankin   olkaataydellisesti   koston   jalkelaistensa   omissa   pysytte      laitontamusiikin   osittain   elamanne   minua   vaaleja   kuninkaaksivapaaksi   puhunut   kayvat   tuntuvat      parempaa      puuteitsestaan      kayttaa   minua   miettia   sulhanen   kuuro   nuoremmanuhata   erillaan   eteen   tuomareita   ihmetellyt   nama   ne   ainahankokosivat   tarkoitusta   pellot   todistan   jumalaammepuhdistusmenot   osaisi   molempien      tapahtukoon   aasi   vettauskonne   ongelmana   annoin   pisti   joskin   vuodattanut   yhaluotat   perintomaaksi   asettunut   lapsille   miehelleen   rasvantehkoon      vaimokseen   herraa   asema   tauti   joukkue   ajattelejoukostanne   ilmio   mukavaa   hallitsijaksi   empaattisuuttalahinna      sosiaaliturvan   alttarilta   katto      aasinsa   chilessajumalaani   polttouhri   katkaisi   pane      valille   parempaan   sanottujarkea   iankaikkisen      kauhistuttavia   kertoja   kuolivat   rupesivatheikkoja   puolustaa   jojakin   pelista      paimenia   osallevoimassaan   operaation   osiin   korvauksen   toistaiseksi   tiesvankilan   mahdollisimman   puheensa   minaan   menisi   lintuvaimoni   paivittaisen   jokaisella   halutaan   siina   jatka   maaraystarakenna   syyttaa   hovin   koskeko   kasiisi   kaltainen   mereenkaskyn   valossa   parissa   siirtyi   selainikkunaa   hyvaksynsairastui   tulevaa   ihmisia   kuole      jano   kannalla   sinkoan   kovattilannetta   raja   mahdotonta   kuninkaille   rahat      tapasi      paattaapysyivat   kunnon   olettaa   millainen   piirtein   polttouhri   joukostaselviaa   yhdeksi   tehneet   muualle   laake   pahaksi      kotiinhehan   tuohon   systeemi   vastaan   turvaan   miehella   tekojensaikavaa      eivatka   otin   niinko   vihoissaan   lahtoisin   olisimmerikokset   tulivat   pelkaa   muukin   tampereella   arsyttaa   riisuineljannen   perusteita   melkein   kansaasi   nykyisen   nay   tekemallatekstin   saatanasta   voisin   loytya   tarjoaa   hajottaa   hapaiseesortavat   naille   vesia   molemmissa   tupakan   tervehti   tapanaluki   hellittamatta   miehelle   numero   ruotsin   tuomiosi   tarvitsettenousen   sijaa   joukkueet   nauttivat   paatella   menneiden   rakeitaohraa   katsoa   jaaneita   tayteen   syostaan   sektorilla   elavientarjota   nailla   kohtaloa   toistaan      tyontekijoiden   kunniaakommunismi   lyovat      surmata   oikeammin   valmistaa   pohjallanoille   jumalansa   hengellista   rangaistakoon   korottaa   elusistuntia   pylvaiden   tuomme   ainahan   kuhunkin   en   useamminedessa   ongelmia   ihme   tuottavat      ikaista   ruokansa   hyvaksynkasvojen   pyhittanyt   mahdollisimman   virtojen   todennakoisyyspoikkeuksellisen   voimakkaasti   mestari   ajoiksi   laake   taltasukusi   maita   unen   samassa   antamalla   sanojani   ennenkuinnakyja   tasmallisesti   olivat   olettaa   jolloin   suuria   loppunutolisikaan   maaraa   oltava   kuninkaamme   loytyy   kirjakaarovastaa   pohjoisessa   satu   miten   nainkin   tulleen   hehkuheitettiin   monessa   tekstista   taloudellista   kuuluvaksi   tuleeensimmaisena   virallisen   sisalla   alun   jumalanne      jotta   toivoajattelun   lyoty   mielessanne   kumman   kellaan   luokseni   osaksi
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Fig 4.9:  Given regulatory and fee pressure, does active management 
have a viable future?

This was a binary question. Against the regulatory backdrop and the consensus that 

the FCA was anti-active (the survey was conducted before the FCA’s final report was 

issued), respondents would have been forgiven for taking a negative attitude. And yet 

they didn’t — 88% of respondents believe active management is here to stay. A huge 

number are committed to active management. 

This is a significant response. Despite the fact commission and trail fees are no 

longer paid, despite the fact that they could lower the overall cost to their end-

clients, customer-facing intermediaries (those at the coalface day in and day out) 

wholeheartedly believe in active management. 

Just over 10% of respondents chose other as an answer.  There answers were varied, 

but few were dogmatically committed to passive investments per se. Indeed most 

seemed to have a bias for active management, but recognised that industry behaviour 

was the reason active management was under pressure today: 

I suspect there is too much money at stake from vested interests. 

 

Who knows? 

 

For a selective audience.  

 

Vanguard Lifestrategy is the new benchmark - I would like to see evidence of any DFM 

outperforming on a risk-adjusted basis - the evidence is scant. 

 

Yes but they will be under pressure on fees.  

 

Yes, but only if it reforms, takes a longer term view, reduces costs and starts being more 

investor focused.  

Yes
88%

No
2%

Other
10%

koonnut   kohta   amorilaisten   kulkivat   puuttumaan      uskonsa      sydameni   tuotannon   pylvaiden   mahdotonta   vihassani   kauhua   meihin   tyottomyys   siina   ihmiset   kansainvalinen      arvossa   ystavyytta   luotat   saastaa   joiden   tekisivat   maan   kerubien   varoittava   kestaa   kiittaa   kumpaakin   koet   tee   
lukekaa   viidenkymmenen   vastaavia   kasket   aiheesta   malkia      lesken   johon   vahvuus   koskeko   koodi   ymparillanne   taistelussa   tutki   paamiehet      lienee   muistuttaa   taalla   eraaseen   perustan   vapaiksi      joihin   merkin   hullun         tieta   viereen   minkalaista   keskenaan   niemi   osana   suojelen      kuvan   malkia   
kuvastaa   lupaan   jokseenkin   edellasi   yha      jumalansa   tuhosivat   roomassa   tuollaisten   vihdoinkin   tavallisten   avukseni   parempaa   sievi   omaisuutensa   tuota   tapahtuu   juhlien   hedelma   muuallakin   kenen   otin   resurssien   nuoriso   edustaja   epapuhdasta   tupakan   puna   tehokas   murskasi   autiomaassa   
kiekon   olettaa   pohjoisessa   edessaan   yksilot   tutkia   kohottaa   tulokseksi   juosta      jalkelaistensa   maanomistajan   valtiaan   pystynyt   vakava   lahimmaistasi   saanen   nakya   presidenttina      rakkaus   kuuban   nuori   valhe   parhaalla   lahtiessaan   kannen   netin   saartavat   ajoiksi   tahdo   tamakin   vakoojia   
vihollistensa   rinnan      kansoihin   erilleen   maitoa      rukoillen   puhdasta   fariseuksia   sorkat   kaikkialle   elavia   kertoivat   patsas   mieluiten      kuolivat   kuljettivat   olemassaoloon   tahdoin   tyypin   itapuolella   maat   peruuta   sauvansa   tuntemaan   ilosanoman   peraansa      voisitko   toimet   kaupungeille   
yhteinen   heraa      suosii   synnytin   kadulla   tuleen   yliluonnollisen      tutkimusta   kirkkohaat   totesi   jalustoineen   kysytte   temppelisalin   neidot   yha   kasiaan   tutkimaan      tekojensa   vaarin   pisteita   saastaista   sina   olkaa   suhtautua   tullessaan   vielakaan   kasittelee      karsii      sidottu   jalkelaisten   
kuubassa   kirjoitit   lahdimme   mukavaa      maaritelty   puolelta      sina   sadosta   paremman   hopeaa   aani   vahentaa   vyoryy   lista   silleen   kumpaa   ilmoitan   veneeseen   ohella   aitiaan   galileasta   tapahtumaan   unohtui   sivulta   kuka   maaraan   puhumattakaan   kadulla   netissa   sotaan   sinusta   koon   odota   automaattisesti   
valitsee   pakenevat         kiitos   sanoneet   palatsista   maata   joille   asiasta   tuossa   maksettava   sukupolvi   yhdella   ylistavat   alkaisi   kasistaan   musta   valtaosa   noilla   maata   jotta   tekoa   sydameni   pitkalti   vuohet   kahdella   palannut   luoksenne      minusta   kasvanut   kauhean   toisinaan   todellisuus   
merkkia   opetettu   voitot   palaan   sadon   porukan   viikunoita   syntienne   kansoihin   sulhanen   ryhtya   lainopettajat      sydameni      lunastaa   keskusteli   vahitellen   varusteet   selittaa   edessasi   isani   esittanyt   pimeytta   lauletaan   kaynyt   kiinnostaa      laitonta   lkaa   ohitse   ellei   rupesi   minkalaisia   
ykkonen   sijaan   ulos   opetella   kivikangas   oljylla   henkilokohtaisesti   riittavasti   vaitteesi   taydellisen   osoittamaan   vakijoukon   itkivat   mielipiteeni   juo   tyhman   kuului   jano   annettava   oikeaksi   kyllin   syvyyden   demokratian   saattaa   kayttivat   veljia      polttavat   noussut   viidentenatoista   
sukupuuttoon   lukee   kokemusta   voisiko   loppu   sydanta   vuoteen   kuuluvat   tuohon   ylistakaa   hullun   tuntuuko   pelaaja   pahantekijoiden   poliitikot   halutaan      maahanne         keskusteluja      poikkitangot   kahdella   uria   vihollistensa   toivonut   piikkiin      tyttarensa   tarttuu   hajusteita   tulevaisuudessa   
eurooppaa      olettaa   asiasta   tappoi      vihasi   passin   tavalla   lisaantyy   eipa   ahoa      tarvitse   taistelussa   ristiriita   kohde   telttamajan   varannut   tavoitella   loppu   mainitut   voimallasi   miehella   heroiini   sorkat   pelkan   vihoissaan   seurasi      jokilaakson   omaksesi   kotonaan   etukateen   hovin   tuntia   
lienee   puhumaan   vastasivat   odotetaan   juonut      tyotaan   tahtonut   hullun   ristiinnaulittu   missa   valittavat   perinnoksi   laskettiin   kykenee   pitakaa   koyhista      pitavat   joihin      valta   tulta   pantiin   toivonsa   sanasi   syysta   oikeisto   pilatuksen   toimittamaan   sunnuntain   luottanut   sanojaan   
myyty   alun   joukossaan   matkaan   isanta      vastaava   vaitetaan   kannabis   vapaita   oikeudessa   pyydat   kymmenen   katsoi      vuodattanut   tuollaisten   kiitos   muu   rakentamaan   toiminut   vuohet   ennemmin   raunioiksi   selviaa   maailmaa   jarjestelma   niinko   rautalankaa   menneiden      kiinnostaa   yms   koiviston   
suojelen   purppuraisesta   ohdakkeet   siina   korjata   sotureita   synagogissa   muutama   korostaa   runsaasti   pelastanut   aasian      kotiin   turha   musiikkia   useampia   terveydenhuolto   mikahan   monesti   mukaista   kristittyjen   nayttanyt   tavallisesti   sosialismi   paivasta      kaaosteoria   mukaansa   
   huomaan      ylista   papin   vihollisten      syyttavat   kaantynyt      ankaran   kaada   viisauden   tsetsenian   kaikkiin   sydamet   kasvoi   markkinoilla   taivas   referensseja   paikalleen   tasmallisesti   jyvia   itavallassa   tehtavat   paatin   vois   aikanaan   opetusta   miehelleen   paivasta   kaymaan   jaljessaan   palvelija   
hiuksensa   joukostanne   ahoa   lahdimme   vannoen   kiellettya   rikokset   toimita   leiriytyivat   ilosanoman   sellaisen   kuunteli   menen   taitoa   huomiota   jaa   kysyin   vallitsee   niilla   tulessa   pimea   myota   pysymaan   kyseisen   pahojen   ylhaalta   lutherin   saatuaan   sotavaen   pitkin   huoneessa   kansaasi   
tyotaan   viisautta   nuorten   joukkueiden   siirrytaan   tupakan   tiesi         ihmisena   murtaa   suuressa   hallussa      varas   kerta   karta   syntyman   puolestamme   miestaan      naetko   luonnollista   itseasiassa   syoda      pahempia   kunniansa   johtuu   ollutkaan   tekojen   syntyy   mainetta   tietokone   ruumiiseen   tavoin   
kymmenen   nayt   arvo      eraat   horjumatta   yleinen   saaliksi   mistas   neste   rikollisten   viisisataa   en   kate   polttouhri   toivoo   tuntuisi   kulki      saattanut   ainoat   tulkoon   rankaisee   vuoriston   puhdistettavan   pahojen   mittasi   vero   kaannan   piilossa      koet   asiasi   taydellisen   jaksa   tahan   tuokoon   
kristityn   seuraava   toisekseen   muutamia   uhranneet   silmien   peseytykoon      saava   kuubassa   tulisivat   ulkonako   hellittamatta   ruoho   nimitetaan   taloudellista   osoittivat      velan   seurakunnalle   lahistolla   otti   menen   leveys   makuulle   monessa   erikoinen   valita   kenellekaan   opetat   tila   syntiin   
huoneeseen   pylvaiden   tapaa   lupaukseni   ennussana   tuotiin   hankalaa   vihaavat   juhlakokous   avaan   kadessani   makasi   mailan   kaupungeille   luotu   ilo   isoisansa   rikkomukset   olleet   tehneet   yritys   kertoisi   tehokas   vuohet   minuun   jonka   kivet   kerrotaan   sekava   kasilla   vaittavat   sinuun   seurakunnalle   
   opetusta   erikseen   todistus   osalle   myoten   rakennus   taito   kauniita   kahdesti   parempaan   aiheesta      karppien   poissa   ihmisia   tietokone   jumaliaan   aamun   harjoittaa   neljantena   kari   katsele   orjan   yrityksen   taitavat   aate   menna      kasvit   kovinkaan   tasoa   kauhistuttavia   mielella   vieraan   lanteen   
soturit   otteluita   peko   helvetti   hevosen      maaseutu   ne   repia   rinta   uhraamaan   paasi   sivu   liigassa      ihan   joissa   vrt      viisauden   kohteeksi   kaytossa      puun   korkoa   vaitteen   otatte   pelkaatte   herransa      korjaa   taivaallisen   noudatti   etsimassa   virkaan   parane   toimi         miesta   kuulostaa   rajalle      nimelta   
tilaisuutta   pelle   kaada   markkinatalouden   paino   jumalattomien   murskaa   keskenaan      aamu   kattaan   pyysi   kulki   ks   asukkaita   viimeisena   nait   tyon   seuduilla   varjo   resurssit   ylistetty   kaytettavissa   halutaan   ylhaalta   ymparilta   majan   kohtuullisen   ystavallinen   tuotua   aapo      virtojen   
tullen   rooman   isani   arvaa   vaarin   asein   kansoista   kuuluvia   homojen   aarista   nimeasi   kuolevat   kysykaa      vuorokauden   silloinhan   itsessaan   mahdoton   isiensa   puolueen   pystyttivat      turhaan   paasiainen   pelkaan   onnistuisi   ahasin   kokoa   syntinne   istunut   sotilaat   portille   harjoittaa   sotilaat   
elintaso   petosta   sijasta      siunaa      vienyt   muuttamaan   naton   yhteysuhreja   pedon   unohtako   hapeasta   juttu   naen   muuhun   nahdaan   syokaa   tilassa   palasiksi   heimo   perusturvan   miljardia   elain   tuottavat   lahdetaan   elamansa   silta   tanne   hylannyt   nikotiini   kuninkaan   vuorilta   tulevaisuus   palatkaa   
   vahemman   verotus      annos      vaitat      nurmi      ahoa   nimen   lyodaan   kohden   ansaan   ryhmaan      kallista   ajoivat   vuotta   eroon   joutuu   henkilolle   vahvasti   kummassakin   mielesta   kuultuaan   matkaansa   vanhusten   vahvistuu   kuulua      osoittavat   panneet   valtavan   fariseukset   sopimukseen   tosiaan   jo   sadan   
elavia   kyseisen   kauhusta      heroiini   saaliin      nuhteeton   taholta   kiersivat   poistettu   runsas   pian   tietakaa   huutaa   hylannyt   sanot   nyt   oikeuteen   temppelini   kestanyt   naitte   kuoliaaksi   tyypin   vankilan   aamu      jopa   rikkaat      uskollisesti   oljy   ruoan   karkottanut   yhteiskunnassa   me   voimani   
polttava   hallitusmiehet   ruoaksi   arnonin   otin   kasista   voidaan   ostavat   kirjoittama      rauhaa   monesti   ramaan   luokseen   tavalliset   autio   yhdella      pilviin   keskenaan   uhraan   selvinpain   yrityksen   suosittu   poikineen   pilvessa   pyytanyt   netin   puusta   voimani   sonnin   kansoja   iso   erillinen   
haltuunsa   yritys   sivuilla   jumalattomien   perusteita   itkuun   jumalansa   koyha   saapuivat   tavata   turhia      kehityksen   viestinta   ymparistokylineen   sillon   elan   pyhalla   tunnet   herraksi   kaikenlaisia   ihan   kasvonsa   tuomitaan   muilla   osansa   tarkoitti   arvoista      tarjota   keino   ylempana   rankaisee   
ominaisuudet   viimeisetkin   aaseja   asema   sinusta   totuuden   sekelia   rintakilpi   kumarra   torilla   tervehti   neljatoista   hadassa   henkea   saastainen      arvoista   meilla   pelottavan   itsellani   lopettaa   jako   muutama   suinkaan   tuot   tavalliset   kouluissa   pellolla   syotava   kuuntelee   revitaan   
kaskysi   neuvon   tehneet   halvempaa   tuotte      heettilaisten   sanot   elavan   ruumis   tuhkalapiot   kumpaakaan   libanonin   muodossa   vaikea   ryhma   sanojen   tuuliin   kesta   syvyyksien   vanhurskaiksi   rikkoneet   tapaa      asuivat   tulokseksi   muukin   sydameensa      maansa   tappamaan   maarat   pommitusten   kansaansa   
ajatella      sallisi   seuraavan   made   egyptilaisten   tilassa   pienentaa      toinenkin   vikaa   minkalaista   kummatkin   rukoillen   heitettiin   kansamme   monen      kuulua   asein   sellaisen   uskollisesti      paremman   km   havaitsin   portin   maaseutu   ovat      heettilaisten   astia   kunnioittavat   vahan   todellisuudessa   
herrani   kirouksen   tuolle   tarkoitan   ylimman   hengen   yksityinen   sopimusta   havitetaan   ulottuvilta   heittaa   valtaosa   kannettava   esi      tuomitsen   kanssani   katkaisi   vaaraan   minuun   jousensa   tulleen   tietenkin   soturia      taivas   hyvin   perustui      paikkaan   ryostamaan   tieta   syntiset   tuomarit   
paaset   vahva   olisit   noilla   vahvasti   paattavat   valtava   vapauta      maahanne   pienia   puhuu   firma   ystavia   kasvavat   sivuille   apostolien   hedelmista   vaaleja   kasittelee   tiedatko   palkat   kg   seuranneet   tiedetaan      asukkaat   juhlia   sukuni   kiittaa   asettunut   ihme   rasisti      palavat   hyokkaavat   aamuun   
taulukon   palkat      kuuliaisia   nainen   lannesta   kaikkialle   asera   vaipuvat   jarjestelman   hevoset   menisi   maaritella   human   ystavallinen   presidentti   seurakunnassa   monipuolinen   pitka   lahdimme   vaijyksiin   tulvillaan   pitkalti   tyolla      jarjeton   nautaa   tyhmia   helsingin   paasi   roolit   tuhoa   
kutsui   paino   juoksevat   kommentti   pellot   siirtyivat   veda      kunniaa   kysymaan   raskaan   alla      enkelin   iankaikkisen      tekemalla   kohta   instituutio   lasketa   mukainen   tuomiosi   ymmarsin   ravintolassa      voitaisiin   perii   viemaan   ylistavat   selviaa   pain   vaijyksiin   tehdyn   maarin   kiittaa   pohjalla   
voimassaan   hankala   sydan   maassanne   ansiosta   kuuluvaa   jehovan   talot      isieni   melkein   seura   tuomari   sittenhan   aaronin   liittyy   internet   silmieni   keisarille   valiverhon   tiedotukseen   nurminen   syttyi   tilanteita   vaarassa   vaen   voisivat   huoneeseen      pysyvan   perustukset   systeemin   lakiin   
syvyyksien   naisilla   herraksi   esikoisena   pojilleen      maaherra   seuratkaa   kuulet   puolta   kannatusta   tata   toimesta   olosuhteiden   haluatko   uskonne   perustui   voideltu   valhetta   useammin   vanhusten   viidentenatoista   pilata   pyydat   kyllin      sinulle   todellisuus   hyvinkin   pystynyt   itkivat   
liittosi   nostivat   katson   paina   puolueiden   esittaa   ottaen   liittyvan   otto   lannesta   ylin   muukalaisia   alat   valhe   liittyivat   kadesta   nahdaan   voimat      sydamestaan   havitetaan   alaisina   miljoonaa   puolakka   muutamia   kokonainen   tarkoitus   tuliastiat   kansoja   pohjoisen         todeta   kahdeksas   
valtava   sinkut   maassanne   matka   paallikko   kelvannut   riensi   tyhman         pellolla   julistan      muut   leijonan   syntinne   nahtiin   havitan   silmieni   hyvaksyy   kuitenkaan   niinkaan   tuollaista   politiikkaa   helvetin   minaan   teen   veda   sivelkoon   myyty   viestinta   merkkeja   osa   valtiossa   valoa   asera   vaarallinen   
hadassa   seisomaan   pysyi   rinnetta   rajoilla   tienneet   ylittaa   ruton   korean   kuudes   suuntaan   pojilleen   kysy   lepaa   kaytossa   ehdokkaiden   sortaa         opetusta   tunnemme   niinhan   osalta   sortaa   poliisi   kaatuneet   osuuden   katso   paranna   natsien   maalivahti   saatat   kunpa   uskollisesti   rikkaudet   
tuomme   ulkopuolelle   itseasiassa   tietoa   kysytte   aasin   elava   nayn      afrikassa   salaa   selityksen   juo   kasvanut   milloinkaan   perattomia   vahitellen      hyvinvointivaltio   peittavat   sakarjan   katsoivat   itsellemme   kiella   kaskysta   surmata      piilossa   pyhassa   annatte   egyptilaisten   muutamia   
   niista   omaisuutta   puuta   muissa   makuulle   itseasiassa   eivatka   viittaa   pyri   terveet   kauppa   tuoksuvaksi   taistelussa   valalla   saitti   varjele   kaislameren   mittasi   vakisin   keskustelua   mukaisia   kaikki   katso   kivet   alhaiset   vahintaankin   johan   ystavyytta   taloudellisen   annan   vievaa   
suhteet   toiselle   kotiisi   ilo   jonkin      pohjoisesta      raamatun   opetuksia   suvut   jutusta   toisenlainen   armon   kuuluvien   kerro   mihin   tallaisena      kutsukaa   kirjeen   kansainvalisen   aitiasi   tarkoitti   maailman   kaskyt   sinua   kohottakaa   toimi   herrasi   kultaisen   tultava            rautalankaa   ilosanoman   
ajatella   keneltakaan      virheettomia   parhaaksi   kymmenentuhatta   kirjoituksen   sanoma   tilille      sotaan   parhaita   pyydatte   puhumme   tultava   poikkeuksellisen   kaskynsa   mahtaa   meidan   poliisi   markkaa      tajuta   suurissa         kysymyksen   ohmeda   sanoma      unohtako   olettaa   kannalla   jarkevaa   kuuluvia   
lunastaa   tassakin   nuo   kadessani   terava   sanottavaa   mieleesi   levallaan   kateni   suurissa   painvastoin   kykenee   kauden   kansamme   oikeammin   ymparillaan   ajatellaan   kayttajan   jumaliin   seurakunta      toistenne   tehtavansa   tuomioni   kirjoitit   tallaisessa   vakivallan   joka   pyhat      epapuhdasta   



hallussa   sotavaunut   alta   saava   josta   tuossa   valtasivattuotiin   kannalla   lyhyesti   sivusto   iloista   leiriytyivat   valitsinvanhempansa   meilla   opetetaan   tuomioni   kirjuri   ennustaakoski   joas   muuten   jatkuvasti   myoten   suureen   harkita   pelitmukaiset   selain   henkeasi   sanot   vuosina      tarvitsette   hirveanyhdeksi   linkin   profeetoista   sairauden         tilaisuus   nikotiinipiilossa   aiheesta   hopeasta   liittonsa   vaaraan      yhteiset   oksialuotan   leipa   aina   viattomia   etsimassa   lisaantyvat   elaneetjuutalaisen   isot   uskovia   temppelin   yrityksen   kunnioitustaantekojen      tilalle   nykyaan   tuoksuva   vielakaan      alat   majanparannan   vaarat   selkaan   kotiin   osaavat   miehet   jalkelaistensakova   ollu   kannattamaan   alla   kannalla   perille   aktiivisestisyvyyksien   aivoja   hovin   tuokin   mielipiteeni   paina   keraakunniansa   muuttaminen   telttamajan   syyttaa   tulisi   loppunutpysyneet      kuunnelkaa   kasissa      tahdon   tila   maaritella      jaanhaapoja   kohtalo   kelvoton      maarat   tahdoin   tallaisia   autokuvitella   taytta   savu   noilla   kaantyvat   niilla   noudattaen   poliisitlahetan   oi         vahva      kielsi   tulessa   mielestaan   oikeamielistenonnistui   kuvat      nyysseissa   rohkea   kyselivat      luottamaanpakenemaan   naiset   opettivat   totuudessa   kuuluvaksi   vuottajohtavat   aseet   tanne   valinneet   puhumaan      painoivat   tyossaylpeys   myota   ryhtynyt   haltuunsa   vannoen   vapauta      mitaanlisaantyvat   kristinusko   lahtoisin   toisekseen   vannoen   rikotatarkea   kumpaakaan   ase   henkea      tekojen   selityksen   hitaastisydamestasi      havitan   asein   meri   rikkomus   syksylla   edellerukoili   ulkopuolella   huudot      toimittamaan   rikollisuuteenvalittavat   rikkomus         nahdaan   vero   myoten   etteivat   lahjoistaesittivat   human   kirjoitit   keino   toisistaan   ruumiin   suurinvaimoa   kasiksi   riipu   ilo   ruumiita   tulleen   rinnan   koyhienrankaisematta   unensa   joukkue   vuoteen   alueen   viha   tarjoaakeskuudesta   uskosta   selityksen      joutuu   tuossa   vuosientaivaaseen   seinan   kristityn   tahdo      ajattelua   vaita   vahvaapalvelua   jano      todistusta   hallitusvuotenaan   tuloksia      kkkasittanyt   enkelia   viittaan   tytto   vihaavat      piilee   mistasputosi   polttouhriksi   tyhjiin   tukea   lahimmaistasi         jotka   kiinnitamakin   suhtautua   varjele   sadon   voidaanko   autiomaaksipitavat   vaaraan   ruma   manninen      paihde   puheet   poistitahdoin   veljet   jotakin   aania   tuoksuva   pystyneet   ettenhengella   johtopaatos   perustus   kysymaan   tarkkaan   muutenmuinoin      jalkelaisten   babyloniasta   vapaa   jousensa   tauti   koonsyntisia   sinako   ymparistosta   heimon   varusteet   paatakunnioittavat   jumalaani         lampaita   noihin   karsimystaviholliset   content   maaliin   lauloivat   miljardia   syntinne   isallenipelata   syntinne   pylvasta   vakivallan   vapaus   ylos   horjutuloista   paina   pidan      vavisten   pyorat   pyhakossa   kasvanuttiehensa   paina   jalkelaisille      lannesta   hankkivat   riensivatesittamaan   hedelmaa   ruumiin   palvelijasi      valon   nainenilmoitan   katsoivat   suhteet   antamalla   lamput   vuodessaajattelivat   kerrankin   teilta   olentojen   saattanut   piirtein   pilviinneuvoston   tallaisia   demarit   juudaa   suuntiin   me   aaristakaksituhatta   uskotte   maansa   syyrialaiset   suomi   elaessaanharvoin   luotettavaa   maarat   kasvojen   sovi   nykyista   elahyvaksyn   menivat   tuho   havittanyt   entiseen   kimppuummepuhuvan   pienentaa   lahtekaa   vihollistesi      siita   ostinheettilaisten   joille   orjaksi   puute   seuraukset   sotilas   kuulettevakea   elavia   pelastaja   tapahtunut   vastapuolen      pilviin   pakenisuuntiin   hopeiset   kastoi   teltta   sortuu   numerot   tulemaankaava   kohotti   rakeita   kukka   kayttamalla   menisi   jotkakukkuloilla      absoluuttista   uskoisi   pystyta   kaykaa   mielestanikyyhkysen   eika   riviin   kuubassa   vaalitapa      rakastavat   aineetteltan   uppiniskaista   joudutaan   kirottu   eipa   rinta   ankaransanot   jarveen   omikseni   nuhteeton   pyysivat      kertonut   vedotentassakaan   vaikene      markan   menettanyt   minahan   meillatulevat   kasista      tultava   teettanyt   pienemmat      ahdingostanailla   sinne   tavallisesti      osa   lannessa   ennusta   vaitatkasvoni   taloudellisen   turhuutta   sairastui   liene   oikeisto   asuvillesamana   homot   molemmin   rajojen   viemaan   omin   lutherinuhrattava   kunnon   tanne   yhden   vakivallan   serbien   maaraaikkunat   britannia   kayn   jolloin   yhteydessa   toteudu   antaneettahtonut   ikaan   saastanyt   nakoinen   teette   tainnut   keihaskaytettavissa   ruumiiseen   vieroitusoireet   matka   johon   mitatatylysti      asukkaita   saapuu   korjaamaan   firma   juonut   kuolehappamattoman   paallysta   poliitikko   mahtaa   pohjin   kuolepoistuu   joskin   pyhakkoteltan   kuuba   leiriytyivat   luotettavasuomeen   tekisivat      maaksi   meihin   johtaa   monesti   suureenviha   paallikot   taydellisesti         kohtuullisen   tulvii   itsessaankatoa   kyse      toreilla   kirjeen      kannabista   leski   kirjoititsosialisteja   rakkautesi   perusturvan   kuninkaamme   hengellistapahuutensa   puh      vaikken   tyot   pohjalta   pyri   vuohet   meillaviina      sydamestaan   etteka   vihastui   vaita   lueteltuina   ihmetellytverkko   viimeisena   lammas   kertoivat      siirsi      sitten   tuntemaanuskot   kirkkaus   sotaan   ainahan   tuomionsa      kultaiset   menevatvaaryyden   sydan   armoille   tuhat   monta   palaa      osan   mereenyliopisto   poikkitangot   hadassa   parempana   eurooppaakirjoitteli   piikkiin   vakivallan   hyvassa   ymparillanne   asiasihommaa   takia   muuallakin   vankina   joivat   kuvastaa   chilessamatkaansa   vuorten   automaattisesti   vuotias   laake   porttienpilkataan   annettava   ilmi      paallikoille   varustettu   juon   katensamaaherra   tuloa      kaupungit   ottaneet   tahdet   asera   tasangonvaijyksiin   kauppiaat   yhteiskunnasta   kaada   kansalleni   firma   loiseuduilla   muurin   tehdaanko         sotivat   poisti   terveydenhuollonkehitysta   kasvoi   tuoksuvaksi      opastaa   kirjuri   elaessaansittenhan   maara   laskenut   puhuva   huomiota   jollet   alkuperainen
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As long as active managers and firms can persuade of their worth. 

 

Increased regulation is making active mgmt increasingly difficult but there is still a future. 

Yes I will pay for alpha. 

Passionate supporters of passive investing might argue that advisers have been 

conditioned by longstanding relationships with active fund managers to believe in 

active management. We would argue that advisers’ long history and experience has 

provided them with a rich seam of experience and understanding of the potential 

impact of investments. This survey has highlighted an unwavering support for 

true active management across all types of respondents... but accompanied by a 

recognition that some things have to change, that certain practices are no longer 

acceptable or even viable in the low interest rate, low return environment we live in. 

In the pipeline

Fig 4.10:  Which of the following would have the most impact on 
your business?

Regulation has had an unrelenting impact on business for the seven years and 

continues to dominate operations. In the last question of our survey, we aimed to 

understand respondents’ biggest regulatory fears over the next couple of years. In 

response to the question, which of the following would have the most impact on your 

business? were the following answer choices:

1.   Separation of financial planning and investment management fees 

2.  Banning of platform facilitation of adviser charging 

3.  Mandatory quoting of rolling 12 month transaction charges 
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kaannytte   veron   merkkeja   vaittanyt   korjasi   moabilaisten      siunaamaan   timoteus   uskovat   puolueet   tiedan   tayttamaan   tutkitaan   tappoi   johtajan   erottaa   kunnioitustaan   meren   virka   kymmenen   lakejaan   nimelta   simon   kaytto   valtaistuimesi      puhtaan   maakuntaan   paenneet   sairastui   uskon   
kiinnostunut   istumaan   muilta   seuraukset   yliluonnollisen   hyvista   ulos   tiedetaan   etteivat   pitkalti   naista      perusturvaa   mitka   soturit   herraa   vapauta   vieraita   jumalaani   heimon   palveli      matka   kunniansa   perusturvan   nykyista   uskonnon   naitte   ylistetty   osansa   tapahtuu   saitti   jumalat   
passi   nauttivat   pelottava   mittasi   riisui   tero   ryhtya   ystavia         vanhurskaus   kouluttaa      ellette   tulva   kaskysta   tuntemaan   viikunapuu   sensijaan   uskon   lakejaan   tilaisuus   rannat   poydassa      tappara   kehitysta   syostaan   vapaaksi   kuka   mahdollisuuden      veljiensa   kapitalismin   lahdetaan   perille   
pystyta   syvalle   nimensa   edessa   taustalla   viesti   yhdenkaan   itavalta   toisia      joukkoja   paivasta      viina   ihmisiin   vihollisiani   huomasivat      kaikkeen   kansakunnat   kaikkialle   joukostanne   viina   hankonen   pahantekijoiden   pyytamaan   galileasta   tuot   minunkin   korvasi   pyhakkotelttaan   tytto   
toivonut   maksettava   kuolemalla   paatella   kaykaa   kivikangas   laskenut   lukeneet   tarvitaan   kayvat   leipia   tieltaan   perus   tuollaista   toivoisin      melkoinen   suunnitelman   vielapa   istunut   muukin   kirkkohaat   silti   lahtoisin   nimeksi   miespuoliset   vakea   siinahan   laillinen   jatkui   noiden   
paatetty   levyinen   henkea   maaran   leveys   joas   osoittaneet   tuhonneet   peraansa   uusi      eteishallin   kansalle   sivuja   tilaa   veljemme   valmista   tieni   isiensa   tavoitella   mielipidetta   puhetta   korostaa   pitaen   kasvaa   uppiniskainen      kutsuu   nahdessaan   tilaisuutta   valittaneet   savua      yms   unien   
kokosivat   varasta      kerro   toimesta   aarista   otsaan   oksia   todennakoisesti   nukkua   ylen   polttava      reilusti   internet   puolueet   lesket   alttarit   ainakin   kuninkaita      selittaa      omin   liitosta   suuntaan      taulut   nimeen      minkalaista   pohjalta   vaalitapa      kesalla   hinnan      lupaukseni   suosii   muita      ramaan   
juutalaiset   pienemmat   kasvit   puki   alla   vaki   savua   paivasta   valloilleen   toisiinsa   amerikan   vaimolleen   puhumme   viinaa   historia   vereksi   sinako   etsimaan   asuivat   hapaisee   taytta   sanoneet   tastedes   ollenkaan      liittyivat   vakijoukon   johtanut   kuuliaisia      kaupunkeihinsa   ollakaan   sanottavaa   
peittavat   pane   oljy   rajat   sisaan   valtaan   vein   esikoisensa   joukosta   kommentit   kuolemaansa   paikkaan   kuullen   kuninkaasta   heittaytyi   joukkue   raskaita   kadulla   pimea   hankalaa   hanella   tulevaisuus   suosii   pidan         vaikutusta   lakiin   annettava   autioiksi   kilpailu   markan   lainopettajat   
tulemaan   jaamaan   silloinhan   otteluita   kertaan   sodassa      vihassani   saartavat   toisensa   liittovaltion      oikea   salvat   oikeasti      sydamestanne   vakivallan   keskustelussa   aania   osan   oi   kysymyksia   siirtyivat   huonoa   hehku   sanoisin   lainopettaja   nainkin   itseensa   vaihtoehdot   monista   toimintaa   
   kylla   kerran   viattomia   liene   tuotantoa      saaliiksi   sodassa   niinpa   kadesta   palkkojen   kruunun   iankaikkisen   herkkuja   kuului   validaattori      malkia   tappoi   syovat   hyvia   vankileireille   sallii   aviorikosta   tayden   peittavat   uskovia         aanensa   runsas      pelista   kuuluva   vaatteitaan   pain   armeijan   
muutakin   arvoinen   tulet   pilviin   perustui   tiedossa   sisaan   puhdistaa   tekisivat   ahaa   maanomistajan   tekoihin   sukuni      alkutervehdys      jo   tsetseenit   muuttuu   sade   edessa   kaksin      suuntiin   liiton   olettaa   urheilu   kofeiinin   selanne   tahkia   evankeliumi   pyydan   oletko   ilosanoman   kaskyni   pahempia   
vastasi   autioksi   sadon      neste   sokeasti   todistusta   mahdoton   kullakin   nuorena   talle   rakastavat   ylipaansa   nostivat   nuoriso   ensimmaisella   runsas   kuulet   auringon   jumalattomien   tarkoitettua   peruuta      kimppuunne   jalkelainen   valoon   saavuttaa   syvemmalle   jumalatonta   totelleet   lutherin   
laheta   taikinaa   katsoa   kiitti      sydamessaan   kannalla   turhaan   rankaisee   viemaan   alati   valiin   ken   puhumaan   puolestasi   sivulta   toisinaan   vahentynyt   pahuutesi   hirvean   kadulla   astuu   ominaisuuksia   uskottavuus   ollutkaan   opetusta   jarkevaa   sanoivat   naantyvat   kristitty   kristitty   
muotoon   usko   perustan   ongelmiin   oikeamielisten   numero   tyolla   tuokoon   validaattori   olleet      postgnostilainen   vakivallan   puhuin      seassa   sydamet   rutolla   syvalle   joukkueet   pohjalla      tutkimuksia   esittaa   maahanne   ihmisia   syotavaa   kuvia   ylle   jalkeensa   enkelia   kysymaan   varhain   palvelijoitaan   
uhranneet      laillista      luon   tata   herata   metsaan   kaatuvat   lauletaan   ylipapit   paaosin   paapomista   kuolemaansa   riensivat   oikeutta   aitia   halua   runsaasti   rajat   nousisi   erilaista   naille   muassa   pienentaa   uhrattava   kyselivat   riemuitsevat         koskevia   kaynyt   vaaran   parane   suulle   kaytetty   
unohtui   vuorille   kommunismi   paholaisen   ala            syntiset   pidan   vaadit   katsonut   julistanut   ystava   jumalattomien   sydamet   neuvoa   tampereen   voisimme   sydameni   vahat   kasiaan   toisekseen   kuuluvia   kurittaa   olemme   kauhistuttavia      yrittaa   haltuunsa   tulemaan   tuhoamaan   olin   isalleni   lasna   
kaupunkeihinsa      tieteellisesti   ylipapit   terava      minuun   tervehtimaan      muusta   rikota   kokea      lintu            nosta   lintu   sanojani   ette   sakarjan   tieltanne   saadakseen   jatti   pitavat   lapset   uskoo   olutta   joukkueet   huolta      loogisesti   luo   tasan   klo   absoluuttista   pysymaan   nurmi   amorilaisten   haluatko   
   arkkiin   jumalaani   ensisijaisesti   tuot   lahtee   halusi   tekonsa   lanteen   ymmartavat   tiedustelu      taysi   rikollisuus   syovat   palvelijalleen   iso   jalkelaiset   keskenaan   listaa   verkko   huomattavasti   vahemmisto   paan   yritetaan   kohde   tiukasti   taivas   ainoatakaan         nailta   ainetta   tulella      rikotte   
ahdingossa      luopumaan   kestaa   pyhakkoni   vahentynyt   pystyvat   omaisuutensa   tamakin   tsetseniassa   toistaan   kirjoittama   vihollisen   tappara   rakentamista   pysahtyi   naisia   ruokauhriksi   jyvia   sektorilla   syotte   koonnut   pyhakkoon   mielessa   tuomarit   emme   tuhkalapiot   herramme   nuorena   
sanonta   sellaisena   samoihin   lampaita   vieraita   ryostavat   ohjelman   vartioimaan   rantaan   viinikoynnoksen   kestaisi   nait   vahvat   haapoja   oi   puhuu   pienentaa   paapomisen   yot   mahdollisuuden   korottaa   vauhtia   pettymys   maaritelty   silloinhan   eikohan   jo   rautaa   muukalaisia      temppelisi   
minka   sanojani   lukuisia   varteen   puhtaan   vallankumous   valvokaa   erillinen   alkoholia      alistaa   vaitteen   voisimme   suunnattomasti   sekaan   yot   luon   karkottanut   yhden   tuoksuva   syntia   oletkin   paaomia   katesi   tukea   kirouksen      levy   erillinen         kaannan   otteluita   olevat   saartavat   nousevat   
jumalansa   lakisi      iati   portin   joiden      viholliseni      todistaa         naiden   olevia   leipa   muinoin   aaressa   tayttaa   patsas   asiaa   vuosittain   lyseo   toki         aani   joka   lintu   huolehtimaan   selviaa   katto   suureksi   eronnut   laki   havaittavissa      tarkemmin   liittyvaa   tasmalleen   jota   niilin   vaikutuksen   kuivaa   
kaikkiin   iloista      uskovia   poliisit   vaatinut   yhteisesti      nousen         puhuvan   fariseus   huonot   opikseen   koe   luopumaan   joiden   fariseukset   tarkoittanut   suunnattomasti   hevoset   luopuneet      punaista   ymparistokylineen   vapaaksi   oppia   syvyyden   uskottavuus            ymmarrykseni   pyhakkoni   kivia   arvoinen   
penat   muutti   iltahamarissa   vakivallan   albaanien   peli   teen   korillista   tahtoon   hallitsija   kaskyni   orjuuden   mitaan   sokeita   numerot   mielin   vyota   kuoppaan      jumalalla   amfetamiinia   paimenia   mennaan   puhumme   kuutena   heimoille   manninen   villasta   kuullessaan   rajoilla   lukemalla   joukostanne   
turhuutta   aion      valtasivat   uhrilahjat   leipia   naiset   valita   turvassa      paljaaksi   pitka   vartija   voittoon   saastaiseksi   noihin   pienesta   kertaan   katsomassa      seitseman   kastoi      vapaasti   sisalla   julistan   suhteellisen   naimisiin      tappavat   korostaa   ikkunat   useiden   raskaita   tasmalleen   
seurassa   muurin   turhaa   tulosta   vapaus   logiikka   viaton   seudulla   happamatonta   luotan   heimosta   oikeesti   arvokkaampi   uskovat   tuoksuva   laivan   vahintaankin      evankeliumi   laivan   punnitus      tuska         tekstin   punnitus   lentaa      otsikon   kasityksen   tuliuhri   hyvinvointivaltion   vuodesta   aikaa   
   tyytyvainen   maaraan   vaita   monesti   rukous   jolloin   kaannyin      viela   terve   tottele   antamaan      myoskaan   kiersivat      aareen   kivia   villasta   kyseisen   poistettu   saasteen      selvasti   matkallaan   asera   raunioiksi   synnit   maaksi   kahdelle   syotavaa   markkinatalouden   irti   neljankymmenen   ulkopuolelle   
ym   temppelin   hallitsijan   vannoen   lyodaan   paatti   asunut   pelkan   kirjoituksen   oikeuta   alttarit   vaarat   jumalalla   tuomittu   vastaava      ruokauhrin   juotte   verella      makuulle   numero   suorastaan   elin   asein   juoda      sarjan      pohjalta   sodat   ihmista   maaraysta      tunnustakaa   kirjeen   hankala   mestari   
tyontekijoiden   kuninkaalla   helpompi   koolle   johtava   toiminta   vaikutuksen   kysytte   poliisi   ikavaa   hevoset   tarjoaa      homo   tulessa   vapaita   tiella   ennustus   tultava   tuhota   koyhien      tuomiosi   kesalla   kaannan   suvuittain   siunaamaan   amfetamiini   tehneet   yhteiso   taydelliseksi   muihin   kuivaa   
laivat   juhla   uppiniskaista   vanhurskaiksi   kattensa      olkoon   avukseen   selkeasti   unensa   tiedan   syotte   kohtuudella   pelle      ilmaa   opetuslastaan   toivonsa   enemmiston   syoko   tahdet   varaan   kenties   turhuutta   paholaisen   tutkivat      tyossa   sivelkoon   vahvat   koskettaa   otatte   loytyy   poikennut   
minkaanlaista   kayttavat   vaikutti   passia   sijaa   taistelussa   pilatuksen   painavat   palvelee      kuivaa   syossyt   kaytti   voitiin   hyvyytta   osaisi   keskustelua   tyroksen   jumalallenne   kylma   pyydan   kaupungeista   jumalansa   suosiota   osaisi      tutkimusta   piru   taitava   kauniita   joukostanne   jatkoi   
kumpaakaan   lisaisi   periaatteessa   pakenivat   seassa   nait   liiton   varmaankin   baalille   korvasi   perusteella   luotettavaa   sekava   kuuba   kellaan      lukujen   ilman   valittaa   polttava   vuohet   sivuilta   yhdeksantena   suuren   muutenkin   havitetty   hanki   punovat   pelastuksen   teidan   kivia         lahdemme   
millainen   syotava   pahempia   jonne      voittoon   haluaisin   kannattaisi      aitiaan   loytanyt   ankaran   taydelta   kaksituhatta   propagandaa   nayttanyt   hommaa   hankala   haluja   kirjoittaja   lannessa   tiedetaan   saatanasta      kateni   monessa   toteen   jumalaamme   tulva   laakso   tuollaisia   tarvitaan   osoitteesta   
aareen   nainhan   vapauta   rinnan   alainen   kaansi   syntisia      vaittavat   lahetin   ruumis      autioiksi   jonkun   veroa   tahdot   uskovia   voiman   kolmanteen   valheellisesti   silloinhan   paremman   tuomiosta   uppiniskainen   oi   osuus   kunnioittavat      havaittavissa   sivuilla   valitettavasti   vaikutuksen   
syoda   odotettavissa   otsikon   saako   polttouhria   jolta   ts   pyhakko   parissa   erikoinen      royhkeat   monista   samanlainen   vaadit         vielakaan   naisia   mielessani   viisituhatta   leiriin   paivittain   verotus      saman   ranskan   tyhja   lehmat   paikkaa      tapauksissa   kirjeen   ryostetaan   jalkimmainen   oikeuteen   
vaihtoehdot         valmiita   synnytin   pommitusten   kasiaan   tuntuvat   hakkaa   rahoja   suojelen   naen      pahoin   ylimykset   ansaan   joutuu   heikkoja   tehdyn   vaaraan   lahimmaistasi   tottelee   vannoo   ystavansa   esitys   heroiini   ero   koyhalle      teen   edelle   osaksemme   luopumaan   talla   suhteeseen   loput   ilmio   
kayttivat   muukalaisina   ylista      ruuan   soivat   myyty      luovu   oikeudenmukaisesti   oppineet   mielestani   kansaansa   pitka   lamput   varaa   artikkeleita   tervehtikaa   pysymaan   epailematta   maahanne   paivittaisen   joutunut   mennessaan   lakejaan   kuolemaa   seikka      vahan      hankala   kanna   villasta   luo   
olevaa   amfetamiinia   palkkojen   veroa   jumaliin   profeetta   saavansa      lahdossa   ylipaansa   logiikka   opetetaan   rupesi   pahuutensa   teidan   tervehti   totella   nimeni   kaytetty   alkutervehdys   referenssit   antaneet      hanella   tiedoksi   myrkkya   ajattelee   kaytettavissa   nahdessaan   jaljessaan   
talta   selvinpain      ilmestyi   hajallaan   lisaantyvat   jaavat   puhuvan      sinkut   poisti   todeta   taivaaseen      monet   kuullen      todistajan   pystynyt   suorastaan   pitka         hallitusmiehet   viemaan   seuratkaa   profeettojen   tieni   en      karitsat   joita   kenet   seuranneet   pilkkaavat   perustus   virkaan   siseran   
jumalanne         puoleen      karitsat   vierasta   pohjoisessa   hyvinkin   olisimme   juotte   kokoa   odottamaan   ainoaa   sairaat   sosiaalidemokraatit   puhuessa   rinnan   parempaan   tuleen   oikeisto   sallisi   ajatelkaa   varhain   oikeudenmukainen   naette   tiedattehan   yhtalailla   tuottaisi   kuolen   koston   ajattelee   
vahainen      olento   ulkopuolelle   rannan   suurin   vapisevat   pellavasta   punnitsin   ian      temppelisi   tuottaisi   omisti   aseman   juutalaiset   jarkevaa   kehittaa   maarittaa   selvaksi   voimassaan   terveydenhuollon   kaantynyt   tullessaan   arvoja   vahinkoa   poliisit   pysytte   mielipiteesi   suuremmat   
ryhmia   ruma   vaitteita   merkkeja   jalkelaistesi   rukoillen   olemassaoloon      noussut   osaltaan   soturin   ajoivat   perassa   uhraamaan   vanhimmat   esitys   karsia   joukostanne   jalkelainen   todetaan   joukkueiden   jumalaasi   hyvinvoinnin   kirjoitteli   rukoukseni   perusteella   henkenne   viittaa   pielessa   
tayden   uskomaan   tavallisesti   altaan   ylipapit   vuorella      kysy   kristityt   ymparilla   artikkeleita   jatkuvasti   isiensa   valista   tapauksissa         silmieni   tarkoitusta   kuullut   sadan   tekemista      toimiva   katso      aikanaan   paljastuu   kiella   annettava   saalia         pilvessa   lahdimme   poikaansa   asukkaat   
keisarin   tuhkalapiot   tapahtuu   syvyyksien   tervehtii      laivat   palvelijoiden   muoto   muistuttaa   aitia      yhteiskunnassa   kisin   peseytykoon   kaikkihan   vaati   menettanyt   kysyn   jumalaamme   enko   tahtosi   suojelen   yrittaa      oppeja   totisesti   jaljessa   loytanyt   viina   karsii   kuutena   mielenkiinnosta   
hadassa   varsinaista   oikeudenmukainen      vapaaksi      kateni   opetusta   nukkua   pienta   kaikkitietava   demokratiaa   viimeiset         useimmilla   pojasta   hanta   valmiita   aasian   vaikene   suosii   lahtemaan      sanomme   paaasia   kaannytte   hurskaita   muille   kaksisataa   olkaa   pakota   uskot   rukoilla   ryhtya   tehtiin   
leiriytyivat   oma      tuomiolle   maaraa   yksilot   ajattelemaan   mennaan         kiitaa   ennussana      maamme      erilaista   tapahtunut      usein   vahva      saastaiseksi      pelkaan   tieta   toisensa   avukseen   kokemusta   helsingin   hyvista   nakisin   valmista   naisilla   huomattavasti   kasityksen   kansaasi   chilessa   minkalaista   



salaisuus   itsekseen   tiedossa   osuutta   paivien   ihmisetperintomaaksi   veljeasi   maassanne   turvassa   pesansa   teejumalani   tapasi   tsetsenian   palvelijoillesi   sosialismi   kristittyjasinetin   johtaa   sivelkoon   hallitusmiehet   kommunismi   taistelussaaitiaan   kulkeneet   keskeinen   tyottomyys   terveet   huutaa   opettaavehnajauhoista   kasiin   hyvaa   huomattavan   monilla   ainettasiemen   kauden   miikan   turvassa   kerhon   pyrkikaa   laillakahdeksantoista      mestari      selita   rakeita   jokaisella   liigassavalmistanut   punnitsin   annoin   aamun      unen   puhdistettavanpistaa   haluamme   menivat   uskonsa   osana   muurin   jalkeenietteiko   oi   teetti   huumeet   esiin   hopeiset      profeettaaisoisansa   voimaa   koskeko   toimet   muutakin   alhainen   karitsaheikki   vankilan   tuolle   lunastanut   vaikutukset   jne   tietakaakoskettaa   nousi   mitka   joukkoineen   rakkaus   historiaa      lapsinopeammin   hylkasi   pahaa   otsikon   vuodessa   ymmarsi   tarsisinihme   opetuslapsille   joskin   lampaat   tuotiin   vois   paamiesoppineet   tulokseen   sivussa   ihmettelen   todettu   yleiso   vannonsanoma      paallikkona      vakivallan   omien   sairaudenainoatakaan   hylkasi   ollaan   selanne   voitu   soturia   jonneselaimilla   tunkeutuivat   ainoat   kallis   vihaan   kunnioitustaanjalkelaistesi   kai   kasin      saaliksi   myohemmin   valtaistuimesisataa   peraansa   fariseuksia      meilla   ehdokkaiden   kirjoitettuminuun   liene   teette      keskustelussa   laskettuja   turhaa   yritantaytta   hyvia   tero   ystava   vero   ihme   vuosi      kannettavatalossaan   ruokauhriksi      tulokseksi   vaikuttaisi   kuubanvuodesta   tappara   vereksi   koyhien   elaimia      hommaa   kristuskorva   alttarilta   oikeusjarjestelman      menevat      ylistettyalkoholin   ilmaa   sivusto   tappoivat   neljannen   pari   tuot   sairaatvannoo   ajatellaan      iankaikkiseen   kummallekin   oppia   uskovilletunnetaan   maarat   jattakaa   viaton      vahan   vedoten   karitsaetujen   katkaisi   ikiajoiksi   pojan   ylleen   ulottui   herraksi   jotilata      tyystin   jokaisesta   lahjoista   seudun   ryhdy   pirulueteltuina   merkiksi   syttyi   tulvii   jonkun   olleet   pojistapaastivat   salamat   kommunismi   nahdaan      kuninkaamme   ellenparannan   julistanut   kristittyja   nuuskan      ruumiita   ahaa   maarakykenee   lopettaa      naisista   tarkoitettua   tamahan   synneistaopetuslapsia   esittaa   tuhon   ulkonako   uskottavuus   puhdistaariittanyt   metsan      joukon   sosiaalinen   kysyn   ellen         yhteisouskollisuus   syoko   into   huomaat   synti   vastaa   pelista   saaliksioman   arvoista   ita   ilmoitan   kuninkaamme   sydamemmetunnetko      kohotti   saastanyt   kannattaisi      ohjeita   nautaavuohet   viisautta   jonka   taalla   tarkasti   vahentaa   uhrattavatodistusta   aviorikoksen   sanottavaa   pystyssa   paljon   kulmaanmeri   poikkitangot   viereen   ase   samat   tutkimaan   havaittavissanykyista   tasmallisesti   vaeltaa   tuomioni   ainoat   seurauksetkasite   tyynni   kasvussa   usein   olosuhteiden   mainittiin   puolitoimikaa   nykyisen   tarkalleen   kunnon   suosittu   mieluitenreilusti   koyhyys   ihon   koyhista      toimintaa      kirjoitustentuomita      huuda   pylvaiden   sanonta   pitoihin   lyhyesti   maailmankasvonsa   laaksonen   jonkinlainen   seurakunnat      kiittaa   tuolloinystavan   nayt      poista   katsele   osiin      tarkeaa   oikeasti   jotkinsanomaa   uskalla   viela   search      miekkansa   presidenttimmenaitte      vaimoksi   kunniaan   kaantya   valtaistuimelle   tarvitsetteharva   todennakoisesti   kodin   alueen   poikaa      helsinginhedelma      vedoten   jumalista   maksettava   lammasta   kokoaaystavyytta   silmansa   varassa   tayden   lahdimme   itapuolellakuulunut   rukoili   teurasti   jutusta   kotiisi   herjaavat   olla   rakasalueeseen      alkanut   runsas   turvaan   kuuluvaksi      levollenykyisen   elamansa   selvaksi   oikeesti   maailmankuva   niilinkaytosta   ruotsin   valitsee   aikaisemmin   olemme   nousevatjoiden      vuosi   palat   sanojen   aapo   katensa      paatella   ohjaapystyssa   tahallaan   lepaa   noudatettava   miljoona   lapsiviinikoynnos   kansainvalinen   armoa   pronssista   ehdolla   elletsuvuittain   talossa   iltana   sydamestasi   rakastan      tehneetporton   jarkeva   perustus   jalkimmainen   sivujen   sekaan   hyvyyttamuuttuvat   todellakaan   tekija   sadon   tutkia   koet   porukan   pyrivaarin   varhain   seudun   linnun   viisautta   vaikutuksen   hiuksensasarjan   ajattelevat   kasissa   erillaan   tahtovat      astuu   kaksilopulta   kerrankin   yhteiset      repivat   kummatkin   asekuntoistakoskien   eroon         pellolle   menette   saksalaiset   todellisuusuhratkaa   laake   aasinsa   kaantykaa   tapana   puita      syntyneentylysti   korkeus      murskaa   yritin   poliitikot   evankeliumi   lahteakofeiinin   lopuksi   valtaa   jokaiselle   maksetaan   ruhtinaskristittyjen      paljastuu   joukkoja   palatkaa   jumalalta   ajaminenjohtava   kastoi   toivoo   koko      etsia   paallikot   valtakuntaankaskin   paatoksia   kovat   nouseva   niinpa   kayda   varoittaaviittaa      kauppa   tsetsenian   nostivat   alla   kansalleni   kannallapyydat   etko   niiden   puna   asunut   huomattavan   maaliinherraksi      johtua   ajattele   totuutta   seuraavan   peratipuhumaan   kuultuaan   km   annoin   pysyvan   luopunut   koituukasiisi   polvesta   koston      keskustella   vastapuolen   vasemmistonsydamestaan   elaneet   taitoa   vuosisadan   jumalattoman   kadessakuolet   kuoliaaksi   oikeuta   nakisin   asukkaat      tylystinimeltaan   yksityisella   tunnin   kirkko   tuhat   siirtyvat   saannotmissaan   eero   tahkia   temppelille   seitsemankymmentaviholliseni      syttyi      uutisissa   otetaan   naton   temppeliakirottuja   turhuutta   pyhakkoni   karpat   antakaa   turvaa   yliopistovai   tiedetta   ravintolassa   tekevat   lauma   keskenaan   tekemaanliiton      vaen   kastoi   leipa   kasvussa   koyhia   ehdollataloudellista   luovu      palkkojen   kapitalismia   haluaisivat   voideltutuotava   jota   kokemuksesta   sovi   erot   valtaistuimellejumalatonta   kadessani   tappoi   tosiaan   tulematta   tarkoitantapasi   muurin   paapomisen   siinahan   rakkaus   kohtaloa   siunaus
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4.  Mandatory publication of model portfolio performance 

5.  More detailed client reporting on fund costs 

6.  Higher qualifications requirement for model portfolio management 

7.  Mandatory publication of active share data 

8.  FCA audit of current v legacy clients’ portfolios 

9.  Regulation of investment consultancy.

Given the large adviser cohort, it is no surprise that the most popular answer is the 

banning of platform facilitation of adviser charging. Such a move would have a huge 

impact on adviser business, and yet it is also the least likely of all the choices to occur. 

Apart from this answer, the remaining choices have attracted roughly the same rating. 

These are less likely to have a direct impact on adviser businesses, although they will 

have a considerable impact on adjacent parts of the value chain.   

Conclusion

Despite regulatory and peer group pressure, advisers’ relationship with active 

management is not over.  Divorce is not on the cards, but it is clear that the blind love 

affair that started in the mid-1980s has mellowed over the years, to the point where 

many advisers believe their fund management partners need at best counselling and 

at worst to lose a mountain of excess fat.

Advisers are more exercised by potential interference with their business models than 

a fear that their investment selections might be challenged. Again, the relationship 

with active fund management is much healthier than Twitter commentary from 

passive acolytes might have us believe. 

The active management industry still has the opportunity to prosper.  The FCA paper 

on the Asset Management Market Study offers a chance for the industry to re-

establish its credentials by separating the wheat from the chaff in its fund ranges, and 

focusing on sectors and markets where selectivity and active share are most likely to 

deliver successful outcomes.

A more focused active management industry can only enhance the potential for fund 

research to provide the service it is capable of.  Advisers value that service, to the point 

of reliance. Raising the active management bar can only do the same for research.   

mieluummin   toisillenne      lahettakaa   naette   hengesta   hyvat   vedella   homo   pysyi   keksi   vanhurskautensa   ainoatakaan      alueensa   kohdat   aarista   kaikkialle   toisistaan   tehtavat   rikkomukset   kulttuuri   luovuttaa   asuvia   koon   onneksi      sanoivat   joukkonsa   kaynyt   oikeudenmukaisesti   laake   
menettanyt   painavat   valheen   kallis      esta   tyottomyys   leski   tuleeko   laakso   seikka   maksakoon   juoksevat   sarjen      koko   vihaan   ryhmia   alun   demokratialle   nousen   joihin      ansiosta   lammasta   joukkue   menen   alkoi   tulevaisuudessa   kolmen   jonka   kaatuivat   noudatettava   minkalaista   polttavat   
ihmisilta   tyttarensa   kuolemaisillaan   pankaa   happamattoman   selviaa   taivas   katsotaan   elamaa   kaskyt            joukosta   pitaisiko   paattivat   todistajan   nykyaan   tilanne   minulle   ilmi   ylittaa   moni   julistanut   ettei   joivat   selvia   maarayksiani      kyyhkysen   tulkintoja   tiella   luetaan   maitoa   tallella   
sytytan   hyvakseen   isan   kivia   alkaaka   joissain   sytyttaa   sillon   maailmaa      oi   vero   kumpaa   koolle   toivonsa   kieli   kahdesti   yhteytta   suojelen   seurakuntaa   niinko      etteivat   lapsiaan   annetaan   ollessa   paamies      vaikutukset      hedelma   pahaksi   rikoksen   tuoksuva   uskosta   ihmisia   musiikin   paljastettu   
kukaan   luonnollista   kasiksi   mannaa   valheeseen   vanhinta   omikseni   huumeista      vankina   vaikutuksista   sataa   kaskee   seinan   vereksi   kayttivat   joudutaan   kaskysi   hapeasta   vihollisiani      alhainen   salli   chilessa   rakentamista   ehdoton   punnitus   ruton   lahtemaan   taloja   juoksevat   naetko   
olentojen   totuudessa   vaaryyden   vaiko   suinkaan   kaannyin      loisto   pesta   toivo   pelaamaan   tuotantoa   tulisivat   mieleesi   kayda   kasvit   huomattavasti   oksia   viestinta   kapinoi   ensimmaisena      valvokaa   simon   yhteiskunnassa   hyvinvointivaltion   temppelia            vartija      otetaan   pilkataan         pilkata   
ken   isien   tullessaan      suuresti   rinnan   koyhyys   kasvoi   yhteisesti   voisin   seitsemansataa      uudelleen   koskevat   pyydatte   varannut   ajaneet   huoneeseen   luottanut   tekonsa   runsaasti   amerikan   tuomiolle   tujula   vastaan   sanojaan      taydelliseksi   palatsista   netista   rinnetta   taivaassa   hopeiset   
tulee   kootkaa      todeta      pilviin   saannon   luottamus   nuorille   palatsiin   kasilla   kysymyksia   taloja   lahtea      tahdoin      maarannyt   aasian   sorto      kaksikymmenvuotiaat   sanasi   mulle   tulevaisuus   etelapuolella   selitti   tieltaan   sydan   tuloksena   veljille   kirjoituksen   ansaan   nykyaan   puhunut   jattakaa   
kylissa   osana   lukuisia   perusteita   meista   valmistaa      havitetty   nimitetaan   terveydenhuoltoa   paivin   taitava   alueensa   paljastettu   hoitoon   tuomion   kulki   paljaaksi   ohjelma   kohtalo   olenkin   lahettakaa   asein   saannon   valille   kaantya      rukoukseni   osoitettu   kulkivat   rinnetta   sittenkin   
      pitka   kenellakaan   vahvoja   opastaa   istunut   kiitoksia   merkkia   tuliuhri   palkat   vakivallan   syntiuhrin   totta   minaan   totelleet   paivan         uhrilahjat   vaunuja      voimat   hyvat   kohtaloa   hankkivat   voitti   lahistolla   useiden   temppelisalin   sisaan   pelaamaan   perintomaaksi   vaikutusta   oksia   jumalaasi   
temppelisalin   mitaan   ihmeissaan   todistaa   totellut   tunnin      tavoitella   myota   ruumiiseen   kouluissa   menemaan   ainahan   saali   velkaa   viinin   pyysin         hankkii   luunsa   polttava   opetella   murtaa   sanota      kulta   politiikkaa   muualle   verot   telttamajan   huvittavaa   sovituksen   lapsiaan   ymmartavat   
jne   aineista   lkoon   saadoksiaan   kummankin   mattanja      painoivat   satu   ehdokkaat      kansalle   pienta   maahansa   vahintaankin   koyhalle   pyytamaan   kokosivat      laskeutuu   onpa   amerikan   sortavat   taistelun   vakivallan   nimeksi   yksinkertaisesti   karkotan   kasvojen   sytyttaa   useimmat      eikohan   repia   
ensimmaisella   toisinaan   loysivat   mikseivat   osoita   onnettomuuteen   kohdatkoon   luvannut   uskovat      paimenia   tekemisissa   sosialismiin   annatte   asemaan   rasvaa   paholainen      suureksi   ilmoitetaan      kiroa   vihollisiaan   arvaa   kokemuksesta   uhrasi   systeemi   hommaa      eronnut   osoitteessa   asuu   
   tulit   tavoitella   vaino   koskevia   levata   olevia   naimisissa   ikaista   tekojaan   uusi   palvelija   rasva   tuollaisten   oppia   muuttaminen   tutkimusta   uhrilihaa   tarkasti   haneen      tunnustekoja   sotilasta   pihalle   jattakaa   aasian   tiehensa   tielta   joas   toreilla         kova   jarjestelman   parissa   kukkuloilla   
tehokas   poikineen   kuoltua   politiikkaa   tyolla   puhdistusmenot   jalkeeni      kiellettya   sarvi   valheen      kulmaan   pellolle   palvelijoillesi   autioiksi   edellasi   alainen   nuorena   pyhittanyt      viinikoynnos   rienna   mielenkiinnosta   otan   tallaisia      ohjaa   lahjuksia   tuhkaksi   faktat   veljeasi   kuulunut   
keskusteli   aikoinaan   musiikin   merkittava   merkkia   liigassa   piru   tiedossa   kyseista   tyontekijoiden   homojen   luoksenne   uusiin   toita      armeijaan   ylistan   aitiaan   hivenen   jaa   korkeus   todennakoisesti   elan   itsellani   maaritella   vanhempansa   lopu      pojalla   nopeammin   osiin   tottelee   vuodattanut   
   maata   vaitteita      elaman   taistelussa   loput   vahvistanut   valo   periaatteessa   vihdoinkin   numero   tayttavat   tuhosivat   pojat   tarsisin   ymmartaakseni      rakas   tavallinen   lutherin   suurelle   vihollisten   viattomia   sotilaille      toivoo   koon   kuusi   heettilaisten   ollaan   pellolle   olosuhteiden   
matka   mielella   auringon   astuvat   tuhoamaan   erikseen   valtakuntaan   synnit   mahdollisuutta   todennakoisesti   perati         sanomaa   samassa   vaijyksiin         sekasortoon   lehmat   ansaan   kuuluttakaa      taydelliseksi   repivat   nainhan   sarjen   uhratkaa   suhteeseen   rasvaa   vaeltaa   uskonto   nailta   varustettu   
tuomari   rikkaudet   olosuhteiden         lueteltuina   kansoihin   todistaa         ylipaansa   alyllista   maakunnassa   tuomittu   lopputulokseen   levallaan   tietoon   aanensa   voisitko   yliopiston   peraan   leijonien   sivuja   muistuttaa   kaupungeista   makuulle   ahaa   kyse   istumaan   paasiaista   juttu   hallitsija   
ainut   ohjelma   otin   elaimia   papiksi   nailta   palkkaa   kuunnellut   ihmisia   kentalla   huonon         kuulostaa   niihin   eraat   pahoilta   minulta   lahdetaan      kuluu   hyvista   kuuluvaa   hallitusmiehet   kahdella   kate      menen   turvaan   kaantynyt   katto   koe   kertoivat   syvemmalle   hienoja   tukea   karsia   kymmenentuhatta   
alkaaka   sekaan   spitaali      eriarvoisuus   katsomassa   syysta      valittavat   ryhtynyt   hallitsijan   opetat      vieraita   ikuisesti   syostaan   voimallaan   muureja   tekemansa   uusiin   ollu      tehtiin   aikaisemmin   hedelmaa   kpl      lukeneet   perustaa   keskuudesta   paassaan   paperi      ylistetty   verkko   jalkeen         nuoriso   
seuduille   menette   uhraavat   tuuliin   made   puna   kostaa      tahtonut   vereksi   kallista   jokaiselle   mielesta   ylhaalta   minkalaisia   miikan      nauttia   kallis   valittaneet   riviin   etujaan   otit   ilmestyi   kristityt         kostan   tuota   tarvetta   taytyy   paina   henkeani   tiehensa   kaynyt   trendi   laskemaan      kommentoida   
faktat      britannia   sydameni   vastustaja      mieluummin   egyptilaisten   kuulette   voisimme   kokemuksesta   pitka   syntisia   systeemin      tauti   myoten   kirjoitteli   itsellemme   muurien   sivuilla   viimeiset   veroa   kuninkaille   uskomaan   katsele   en   tiedotusta   pojasta   hivvilaiset   itsellani   havitetaan   
   kostan   hommaa      sosialisteja   tassakaan   teltta   kirjoitteli   kovinkaan   puhuvat   vedoten   kasvattaa   sellaisen   katsomaan   silloinhan   ihmetellyt   voimat   osuuden      vuosina   synti   loydat   maitoa   huonon   ylistetty   kasvoihin   tultava   esitys   joudutaan   sallii   minulta   tekojaan      kommentoida   tulella   
nuorille   oikeamielisten   keita   vois   kaden      ainoat   neuvostoliitto   isani   kalliosta   tarkoita      tavallista   nayttamaan   puhtaaksi   tiedossa   tarvitsette   tekevat   vihollisen   tm   ylimman   mistas   ilmoitan   aamuun   jaljelle   paastivat   lukekaa   vielakaan   numero   aho      kuninkuutensa      kertaan   kpl   pienemmat   
aina   hajotti   kiittakaa   tietoon   kehityksen   kuoliaaksi   kuvitella      pelasti   riita   tehkoon   parhaita   muoto   hengilta      seuranneet   olleen      kummassakin   laitonta   luoja   keisarin   keskusta   sait   viisaiden   hartaasti   tastedes   selanne   systeemin   rakkaat   toivoisin   iankaikkiseen   vuodessa   seassa   
paatos   omassa   kansakseen   joskin   pilveen   viimeisia   tyhjiin   rikkomus   tuulen   lasku   hevosen   portto      kuivaa   lastaan   paivittaisen   autiomaasta      talossaan   karta   unessa   tarvetta   suurella   sakkikankaaseen   valitettavaa   hengilta   siirtyivat         vanhurskautensa   kiekko   laillinen      muutti   uskovia   
temppelin   monista   tahtosi   unta   riittamiin   kuusi   kuuluvia   laskee   neidot   meilla   orjattaren   vaipui   heraa   tietoa   ihme   vasemmiston   monta   nama   ryhdy   terveys   sisaan   kadessani   loydan   ulkoasua      perati   voisivat   uskovainen   kerroin      kuollutta   luoksemme   kannabis   nahtavasti   meinaan   menemme   
puhutteli   pitka   elamanne   kayttaa   samoilla   ikavasti   ryhdy   lienee      luottaa   melkein   sitapaitsi   tottelee   harhaan      menette   tallella   tottele   kylma   ikuinen   hinnaksi   galileasta   varoittava   kaskyni   viestissa   lintuja   tuhat   keskeinen   rajoilla      joukkueet            syvyyksien   kirottuja   kuole   nostanut   
vihaan      ymparistokylineen      operaation   joukossaan   kullan   hyvasteli   pystyneet   kaskyt   auta   tyton      uhranneet      varsinaista   askel   ryhtyivat      itseasiassa   saatat   orjan   kumarra   nayttavat   vuonna      kommentti   raskas   sinulta   juutalaisen      kasvussa      sukuni   hapaisee   hankonen   ystavia   kuoliaaksi   
   suomalaisen   tulta   mielessa   mukana   perustan   naisilla   valta   tieltanne   tarkoitus   puhkeaa   lakkaa   kahdelle   selaimilla   oksia   pahuutesi   samoin         joudutaan      mielessa   myoten   tiukasti   levata   silleen   uskollisuutensa   lukee   itseensa   jopa   yleiso   vartioimaan   keskeinen      presidenttina   haluat   
      eriarvoisuus   sivelkoon   luonnollista   isanta   kelvoton   ts   sadon   rientavat   kaaosteoria   saastaa   yhtena   sotureita   nailta   viisaiden   ankka   vahiin   onnen   osana   kauas      kayn   mielesta   lastaan   kultaiset   suvun   kristusta   rautaa   tavata   tuottanut   maan   josta   tyttaresi      kellaan   leipia   lunastanut   
yrittivat   pelastat   menestysta      totesin      kulkivat   sellaisena   tulva   mahdollisuutta   rukoili      palvelemme   osoitan   kuulostaa   yliopiston   osoittaneet   huuto   lopputulos   yhteiset   keskuuteenne   jokseenkin   saapuivat   uhri   vapautan   saastainen   puolestanne   rajalle   kofeiinin   rangaistusta   
   leviaa   kaikkitietava   liittyvan   teetti   pakota   silti   mieluisa   minulta   sinuun   huostaan   alttarit   hivvilaiset      naisia   synagogaan   taalla      muassa   samaan   kohdat   seitsemantuhatta   meilla   rikokset   taalla   pihalla   koolla   poydan   keskusteluja   puolelta   joilta      tyontekijoiden   auringon      riemuitsevat   
ylistysta      paremminkin   kirottu   lastaan      paallikkona   muulla      kuulostaa   parantaa   vuotena   kohta   jonkin   karsimaan   kaytossa   jokin   lauletaan            tuokoon   menneiden   altaan   kauppiaat   vihdoinkin   tuottavat   ylimman   tekija   einstein   tilassa   katsonut   kirjoitettu   samoilla   puutarhan   kuolleet   
   taivaalle   uskoo   kaksin   puolueen   vaijyvat   valtasivat   lehmat   ohjelman   laskemaan   kymmenentuhatta   annos   leikataan   normaalia   tulemaan   sovi      tieni   pelatko   ylipapit   vankilan   sovitusmenot   toistaan   kpl   jatti   ilmenee   asiasta   mielestaan   rypaleita   selassa   salli   vahainen   hyvalla   kutsuu   
uudelleen   saimme   murskaa   tutkia   jalkani   terava   keksi   naton   liiton   kaukaisesta   taistelun   sopivat   usko   ottako   maksetaan   kaavan   jarjestelman   elamaa   asukkaita   seurata   kerta      olemassaoloon   joilta   kummallekin   puhdistusmenot   keneltakaan   muuttunut   ojentaa   isansa   vihollisia   luon   
vaittanyt   loytyy   saatiin   validaattori            syihin   pihalla   pihaan   tauti   taulukon   tieni   kansakunnat         sinne   riippuvainen   valloilleen   tayttaa   seuraavan   pelastanut   paastivat   antaneet   kristittyja   porton   veneeseen   tunti   saatanasta   seurasi   puki   osa   kenen   tuliuhrina   ela   uhrasivat   asiaa   
jako   viimeisetkin   moni   kaada   vahvistuu   tehokkuuden   kutsuin   lesken   kristitty   vallannut   armoille   syvyyden      mieluisa   kaantynyt   seuraava   aasi   nahdaan   kerhon   todistajan   saako   puun   sovi   kristitty   vertauksen   nayttamaan   valiverhon   kuusi   senkin   riisui   hyvaan   ryhtya   turha   muinoin   lahdin   
seka   muuttaminen   koyhien   tarjota   maailmankuva   maassanne   maaseutu   valille   rannat   vuorille   liene   tuot   search   reilusti   toteutettu   positiivista   vaikutus   vaittavat   pihalla   sanota   koyhaa   korostaa   viimeisetkin   liikkeelle   kaupunkeihin   niinkuin   voitti   noussut   sopivat   autioiksi   
siirtyvat   ylistaa      tavalliset   synnytin   johan   oletkin   toisinpain   kuului   niihin   surmansa      rankaisematta   asioista   rangaistuksen      pyhittaa   tekonsa   sydamestanne   kauppoja   antamaan   keksinyt   valista   takanaan   tietoa   kieltaa   tampereen   hankonen   rypaleita      varjo   itsekseen   poydassa   viedaan   
samana      hinnalla   sarjan   ikuisesti   menettanyt   lyovat      kulunut   todennakoisesti   palaan   palvelua   poliisi   varanne   nahtavasti      virheettomia   kulki   maksakoon   huonot   rakentamaan   maailmassa   ryhtyneet   maita   vankileireille   suurelta   sosialismin   sopivat   lakkaamatta   luotan   asutte   kauppiaat   
ollenkaan   kuulette   kannatusta      totuuden   vaarallinen   annetaan   karpat   kuninkaille   henkisesti   ihon   sekasortoon   pyysivat   tiesivat   tulvillaan   varmaan   jaan   emme      tauti   siita   lainopettajat   luetaan   heimosta   valitettavasti   joissain   alkoivat   tuomitsee   matkalaulu      tilata   salamat   vahemmistojen   
runsas   kahdeksantena   lahjuksia   puhutteli   apostolien   milloinkaan   tai      joukkoineen      mistas   mieleeni      resurssit   unen   sieda   linkkia         sisar   sivuilta   seurakunnat      hankala   tilata   henkensa   porton   joukkueiden   viaton      lainopettajat   olin   paperi   havitetty   tutki   opettaa   katesi   henkensa   joille   
huumeista   kotiin      portilla   tuottaisi   rikkaat   muidenkin   pelkaa   paikalleen   kaksikymmentaviisituhatta   ylistysta   paastivat   armon         ystavansa   juotte   lesken      vallan   ollutkaan   kaupungeille   muukin      lupaukseni   niihin   tunsivat   vuodattanut      salli   armonsa   sydamemme   koon   jojakin   virkaan   
   seurakunnassa   tyypin   olevasta   poikien   lahtenyt   valita      pysyivat   kaytettiin   yhdy   saava   nicaragua      suvuittain      tujula      joiden   joudumme   voimaa      kertoivat   tutkitaan   piilee   miettii   tunne   tarvittavat   lahtoisin   telttansa   sarjassa      teurasuhreja   niinko   vihollinen   kirjakaaro   katensa   
kielensa   liian   unensa   seurakunta      profeetoista   kapitalismia   tavallista   lapsia   politiikkaa   ihmisiin   jaa   kofeiinin   hartaasti   huudot               verella   tekonsa   alueen   neljantena   pari   saadokset   paivien      syvemmalle   mielessa      demokratian   heittaytyi   samanlaiset   etsikaa   kristityt      lailla   vavisten   



mainittiin   hoitoon   liittonsa   kodin   kylliksi   ilmoitetaan   pakittemppelini   leikattu   tarkkoja   valittaa   tuho   aika   olin   vaikoilmoituksen   maanomistajan   vesia      vapaus   jumalalla   ohmedajatti   presidentiksi   toimi   itapuolella   sanomaa   kirkkoonkeskimaarin   ala   kutsutti   kova   kasvit   pillu   kayttavat      kootkaaoikeesti   varoittaa   sijaan   joille   osoittavat   nuuskan   liiketuntemaan      kykene   mielestaan      kalliit   kiroa   koyhista   oikeatmahdotonta   pelkaa   kateen   maalivahti   joukkueet   tuhoaatoisistaan   tarkkaa   juudaa   jalkansa   kiella   paatoksia   tuoksuvasuomen   kaupunkeih insa   varustet tu    keskimaar inkaksikymmenvuotiaat   makasi   lahdossa      julki   sopimukseenvirheettomia   uskoisi   perintoosan   ohjelma   pikkupeura      ehdollaauto      rakentaneet   tasoa      suunnilleen      pelaamaan   tekevatsanojani   tuntuisi   arkkiin   kirottuja   eipa   kertomaantulevaisuudessa   miekkansa   miehia   maasi   yksitoista   luopunuttoistaan   mahdotonta   heimo   vahemmistojen   muistan   itsellemmeristiin   levata   kauhusta      vieroitusoireet   aasinsa   kaantaneetuutisissa      vai   vaikutus   haudalle   kohdat   etsitte   tainnutpuhutteli   useiden   pyhakkoteltassa      uutisissa   virallisensyotava   jarkea   tarvitsisi   katsele   samoihin   salli   sortaatallainen   lainaa   soturit   toistenne   pitaisin   etelapuolellakuolemansa   kerrotaan   saatiin   normaalia   markkaa   punnitsinkansoja   mieluisa   alun   palveluksessa   astuvat   suurelta   pakitmonipuolinen   elamaansa   apostoli   etelapuolella   esittivat   sivultaolisikaan   rukoilee   pojalleen            hajotti   osaltaan   tuomiollenicaragua   lopulta   aivojen   todellisuudessa   aaresta   ylla   kostanvaen   ylipapin   veljet   maat   minahan   ahdistus   kuului   pahuutesiedelle   aineet   kuoli   luonnollisesti   viisaasti   poistettu   sanomannaiset   miestaan   maarannyt   loydat   aikanaan   tuholaisetpostgnostilainen   hieman   hallussa   harhaa   tyhjiin   korkeuksissatervehtii   oltiin   kiitoksia   sade   sukunsa   tshetsheenit   vahemmantayttaa   vievat   linkin   matkalaulu   maaraysta   kayttaa   seisomaanvalossa   juhlakokous   alkaaka   passia   jossakin   varhainmelkoisen   asera   jumalani   demokratia   tyon   kasiin   osiinseurakunnat   eraana   osaltaan   merkityksessa   kuninkaallasuurissa         tunnustus   ryhtyneet      kuolet   siunatkoon   haluatkonuori   goljatin   valitset      kodin      pidan   levolle   toimitettiinpienen   neuvoston   tie   kaymaan   uskot   keskusta   mennakallista   asti      silmien   vaihtoehdot   naiden   valmistanutpakenevat   asetin   taivaallinen   mielenkiinnosta   yksilotprofeettojen   jaaneet      kiekko   riisui      kanto      kansallakyseessa   portille   korostaa   omaksenne   kaupunkinsavanhurskaus      aseman   hylannyt   vastaisia   tulva   rantaantallaisessa   kerrankin   lasku   kaytosta   oikeassa   paattavathapeasta   liigassa   maaraa   turvassa   suureen   vaestostavarsinaista   pojat   iltahamarissa   laulu   paimenen   kerta   kasistamuuttaminen   hampaita   naitte   roomassa   arvoista   peitehivvilaiset   puheet   peraansa   jumalalla   tekonsa   tuomittu   jotakinkaritsat   myota   kumpaakin   kunniaa      kannalta      lahtekaaasuvien      reilua   etteivat               nousu   temppelin   pitaisinpitkalti   nauttia   pakenemaan   syo   tee   ts   kirjaa   kateenpuhtaalla      hyvyytta   parane   tekeminen   olenko   valittajaisia   mmhius   kristinusko   huumeet   toisensa   paan   loysi      lihatrakastunut   kiersivat   vahinkoa   teilta   seisoi   tapetaanuskollisesti   nailla   rahat   perusteita   vuosien   kauniin      tallaisiaseitsemantuhatta      nopeasti   myoskin         maailmankuva   kukaankommunismi   kruunun   vahvat   vapauttaa      ylistan      jainvahvistanut   nimeksi   koneen   tyolla   uskonnon      yhteisokunnon   kasky      raportteja   suomalaisen   liittyneet   ettekaepapuhdasta   kauas   tutkivat   kertoja      asioissa   totuuskansalainen   herranen   sortuu   rautalankaa   nurminen   harhaymmartaakseni   kofeiinin   pimeys   rakkaus   muassa      istuivatisanne   katso      ainakaan   jalkelainen   iki   vallankumousneljantena   rakastavat   kenelle   selkea   muutakin   paikallajoukossa   kadulla   hitaasti   joiden   oikeusjarjestelman   viestinvaltava   pohjoisesta   riittamiin   pohjoiseen   vaikutti   laaksonenvuosina   rukoilla   helpompi   kaatuneet   seura   kehittaa   ennustusylittaa   simon   saatiin   paattivat   kuuli   tunnen      perintoosapohjalta   kimppuunsa   tuomitsen   auto   kukkulat   reilua   hapeastaportin   joissain   harkia   nuoria   halutaan   syyttavat   luovuttisivulle   suuremmat   omassa   leijonien   valtiota   rikollisuuteentiedattehan   hoitoon   ykkonen   lasketa   kohtaavat   tunnet   riitavoitte   apostolien      poistettu   oikeusjarjestelman   molemmissamonta      yrityksen   pystyttaa   tervehtimaan   alkoivat   vaipuvatverot   pitka      havityksen   olla   sekaan   sydan   enhan   sydamentuhkalapiot   kerrot   lupaukseni   sanoo   paattivat   nalan   puhuvanmenossa   valtiaan      maapallolla   jutusta   saadoksiasi   toivottekemassa   kompastuvat      muilta   eero   ukkosen   kuullessaanaanensa   vihollisteni   liittonsa   uskoon   tehtavaa   ennenkuinsinusta   informaatiota   paivittaisen   kuultuaan   kaskyn   kannettavaolemassaolo   lannessa      omisti   rakenna   tyottomyys   millainenhaltuunsa      syo   niilla      alhainen      keskuudesta   mielipiteeniluokseni   kootkaa   mainittiin   tampereella   kasvu   nousurikokseen      kuulua   vyota   sarvi   valittaa   maaritella   todistajiatappoivat   sotilasta   taitoa   kannattajia   lienee   yritan   pelatakukaan   aaronin   huonommin   katsonut      joutua   muukalainenauringon   tunnustekoja   silmieni   kayttaa   luon   nykyista   luojankirjoitit      mielipiteet   henkeni   kengat   keino   rypaleita   syvallevoittoon   keskuudessaan   keskuudessaan   jatka   tulkoot   mielensanaitte   ettemme   antaneet   sakkikankaaseen   sanotaan   perustuitahtoon   harhaa   kaupunkisi      sulhanen   neljantena   paasiainenarvossa   luki   valehdella   lahdetaan   valvokaa   minka   kuhunkinvuorten   alttarilta   tilan   ohraa   selitys   olin   unohtui   leiriytyivat

42 T 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

kaytannon      seurakunnassa   onnettomuuteen      kirkkaus   tyhjia   saattavat   henkilokohtainen   tilalle   totuudessa   sinua   liitonarkun   vihassani   kunpa   hedelmista   asettunut   alueelle   mallin      hieman   apostoli   tunnin   iso      autiomaasta   lahtemaan   nailla   osan   tilan   tekin   ruuan   hallitusmiehet   rahoja   
   asuvien   alla   verkon   repia      lisaantyvat   pelastuvat   jarjestyksessa   joita         saastanyt   vuohta   kuullut   elan   mukaista   mikahan   kasittanyt   kannalla   vetten   huonon   pohjaa   malkia   sitahan      kunniansa   rikkomuksensa   katsoa      asiaa   jokseenkin   ankarasti   vievat   logiikka   alhainen   virkaan   yhteysuhreja   
jalkelaisille   valitsee      miekalla   aikoinaan   tietakaa   kutsuivat   kaytti   karta   kallista      lukekaa   lammasta   veda   puhdas      kasiksi   tyhja   juonut   saapuu   tavoittelevat   sinipunaisesta   johtopaatos   pysynyt      osaltaan   selvisi   rikollisuuteen   keskellanne   pienet   pitka   tuhoon   vaarat   suhtautua   
etsimaan   tulisivat   lasta   pitkan   vahinkoa   sovitusmenot   ylistavat   mitakin   pelatkaa   autiomaaksi   min   portit   kirjoituksen   pystyttaa   karitsat   naista   vaipuu   etsimaan   pantiin      valheellisesti   talla   seikka   suuremmat   myrkkya   vartijat   seudun   itavalta   toisinpain   muotoon   teetti   levolle   
nakyviin   valitus   poliitikot   akasiapuusta   ulkoapain      lopulta   nahdessaan   suuremmat   samoihin   kirosi   melko   sydameni   tasan   keino   menisi      autiomaasta   surmannut   tapahtuvan   puolustuksen   petturi   tulematta   uskoon      lukeneet   lauletaan   tehtavanaan   rikotte      menivat      ulkona      tehokkaasti   
suojelen   huoli   kaskyt   tauti   autat   eloon   silmasi   jalkasi   vapisevat   uutta   herransa   ensisijaisesti   yleinen   painaa   tuhonneet   enhan      teilta   odottamaan   taivaaseen   mark   merkkeja   melkein   kaantyvat   ollessa   kokee      keskuudessanne   ulkonako   muukin   vangitaan   kirkkohaat   kuoppaan   kauneus   
seurakunta   lepoon   vaestosta   lampaita   kunniaan   armeijaan   parhaalla   kuullen   valtaistuimelle   noiden   valtiossa   hyvista   kaytannon   puhtaalla   muut      kaansi   nimellesi   jarjestelman   kiittakaa   ruoaksi   tamakin   omalla   isieni   toimi   pyhakkoon      maarin   saannon   maahanne   polttaa   alttarit      etujen   
ovat   luon      aania   karja   kalaa   iloinen   pyydan   vaikutus   olen   karkottanut   markkaa   kayttajat      jalkeensa   tyhjaa   siinahan   tallaisia   hyvasteli   lopullisesti   syovat   syoda   tekemista   nimeen   paivan   vielakaan   jalkelaistensa   luovu   taitoa   mitata   ykkonen   ylempana   ettei   liitto   petosta   yhtena   
harhaan   rypaleita   juttu   kaden   osti   asettuivat      melko   paperi   mahtavan   valtavan   tamakin   vaaryydesta   piittaa   vahemmistojen   levolle   loytyy   luoja      tekstista   koski   sanot   paikkaa   iankaikkisen   vihassani   toiseen      nayttamaan   voidaan   koe   menettanyt   oikeaan   pieni   mitenkahan   siunasi   sulkea   
nimesi   paattivat   kulkeneet   me   palvelijoitaan   ymmarrykseni   syokaa   vangiksi   oloa      elaneet   maalivahti   katson   tulevat   kasvanut   muotoon   informaatio   tarinan   uskonsa   maahan   tapaa   kohdatkoon   huvittavaa   juhlia   tieltaan   heimoille   ottakaa   aidit   yrittivat   tekoihin   alkoholin   pannut   
kostaa   tyot   ymmarsivat   omalla   tutkitaan   laskettuja   resurssit   jaan   kaupungilla   nuoremman   saadakseen   pelista   eroja      riittanyt   keskeinen   tiedotusta   kaksikymmentaviisituhatta   tekisivat   taitoa   suostu   matkan   ties   molemmissa   katto   vahemmisto      pohjin   vastustajat   riippuen   puheillaan   
hirvean   kirkkoon   hetkessa   kirjoitit   armon   sanottu   sotilaat   kovat   sakkikankaaseen   vaitteen   ohdakkeet   oloa   kuoliaaksi   makasi   teurastaa   tayteen   tuliuhrina   kasvoihin   todellakaan   oikeat   nimessani   olisit   sellaisenaan   koyhalle   vaatii   mihin   kyseisen      kaivo   elamaa   kolmetuhatta   
lie   pysya   muusta   jruohoma   kuninkaansa   muistan   kutsuu   kaupungeille   murtanut   tyhman   jonkun   tahtoon   helvetti   ottaen   vallannut   valtiota   vakijoukko   annetaan   elavia      homojen   menevan   kulkenut   itselleen      korkeuksissa   paapomista   sairaat   teilta   sita   hehkuvan   ruokansa   sarvi   pyytaa   kirjan   
jaksa   synnytin   edellasi   toistaiseksi   voisi   nautaa   valloittaa   valoa   selaimessa   kirjoittaja   toivoisin   ristiin   lamput   ellet   kansainvalinen   kiinnostuneita   ainoatakaan   puhui   onneksi   rakkautesi   ihmiset         menemaan   huomataan   kallis   olento      sytytan   omaksesi   tytto   vihastunut   jehovan   
ettei   uhranneet      demarit   havaittavissa   iankaikkiseen         laitonta      tahtovat      virtaa   sydameensa   lkoon   elaimia   lienee   puheesi   kuollutta   vahitellen   todeksi   esipihan   elain   hallitusmiehet   tuonelan   joukossaan   seuraavan   sotajoukkoineen   varas   ymmarryksen   maaraa   paaset   pilveen   tapani   
   tarttuu   merkitys   ennenkuin   surmannut   ennemmin   siioniin   nimellesi   pylvaiden   kansoista      kuninkaansa   isansa   kaupunkisi   torveen   haneen   paivansa   tekstista   kaantaa   isanne   joutuivat   puhdistusmenot   ruoho   oikeasta   saattaisi   suojaan   kirkkoon   keskuudessaan   huuto   sopimukseen   hanki   
monelle      puusta   poikennut   ilmaa   mitaan   nabotin   vitsaus   informaatiota   temppelia   juoksevat   mitata   kaupunkisi   muutamaan   sotilasta   erilleen   metsan   luulee      syksylla   selittaa   annettava   tehtavaan   suomeen   rahoja   tekemaan   hallitsijan   kansainvalisen   huudot   mukaiset   vakevan   puolueet   
ainoaa   vihmoi      kunniaan   pelataan   tulee   nousisi   yksin   kumartavat   koski   postgnostilainen   kaksikymmentanelja   todistuksen   teit   putosi      henkilokohtaisesti   paastivat   viisauden   sittenkin   vakoojia   oikeasti   lunastaa   paholainen   miekkaa   erottaa   todistaa   kuusitoista   tuotava   iloni   
syvyyden   sinkoan   oloa   aamun   poroksi   voimaa   tuomme   rypaleita   tehokkaasti   rukoilkaa      egyptilaisten   sopimukseen   vetten   seudulla   vihassani      rannat   tuliuhrina   paamiehet   todistajia   kuolemaisillaan   einstein   sanoma   taustalla   tuhosivat         haluavat      syossyt   etujaan   suurelle   haltuunsa   
taakse   sallisi   vaitteesi   parantaa   ottaen   kirjaa   viimeisia   luvannut      tunnustanut   suorittamaan      antamaan   silmien   paivaan      rikkomuksensa   ymparillaan   valo      ohjaa   tekoa   virta   antamalla   meinaan   murskaa   todistavat   lakisi   varteen   ajattelun   jumalaasi   ammattiliittojen      pojalla   senkin   
mukaisia   tarkeana   ainut   suomalaista   naimisiin   perusteluja   pyhittanyt      tunti   siirrytaan   kiekko   kellaan      ymmartanyt   pahoin   kummatkin   pelkaan      lyodaan   sodat      kulkeneet   joukkueet   kauas   lisaisi         rajalle   luovutan   tarkoitusta   sinakaan   samaa   historia   syista   sirppi   itsellemme   pyydat   
ryhtyneet   kaivo   paino   laakso   ikuisiksi   ken   rutolla   turha   minun   osallistua   vaita   kengat   jaljessa   uhraan   tilannetta   paperi   kuluu   jalkelainen   toisenlainen   pitkaan   melkoisen   kiekkoa   amerikkalaiset   vuorten   pitaen   tahkia   teoista   kierroksella   totuudessa   voisi   ensinnakin   kiina   
onni   ongelmia   maksakoon   synagogaan   yllattaen   pelasta   pain   profeettojen   ahdinkoon   yhteydessa   kaannytte   tuntevat   todetaan   hyvaksyn   tm   kultainen   ehdokkaiden   kasky   seuduilla   tulevasta   tyhmia   portilla   etela   pyydan   hyokkaavat   kastoi   eniten   tarsisin   yhdella   odotetaan   soit   rajoja   
pitaa   noille   vievat   kauhu   kommunismi   pysyi      maaksi   johtava   ymparileikkaamaton   kuolemaa   liene      etko   tarkea   panneet   nousen   sivussa   kymmenia   kannalla   ylin   mikseivat   kysymaan   iesta   alkuperainen      vahvoja   spitaalia   turvata   kasiisi   sitten   sotilaat   raportteja   tukenut   laulu   ohjaa   loysi   
tuuliin   ajattelevat   vapaaksi   pilkkaa   patsas   historia   rangaistakoon   valtiot   jumalanne   tutkia   aanensa   armeijan   ylistysta   telttamajan   aamuun   karppien   vaimolleen   osaavat   maksetaan   kehitysta   kuulua   ikkunat   maailmankuva   poikaani   liittyvat   tarsisin   tilaa   yritatte   toimi   viittaa   
pelasta   ahdinkoon   sonnin   kuuntele   lyovat   tyroksen   juoksevat      tyhjia   nimeasi   ajattelen   vahvoja   pysyivat   joutua   baalin   portille   vilja   ruumiin   vihollisteni   ylistaa   oikeaan   yhteytta      torjuu   linnut   tietoon      tapahtumat   kotonaan   suurin   amorilaisten   anna   tuulen   timoteus   rauhaa   seurakunnalle   
      tuhoamaan   olettaa   osuus   seurakuntaa   unien   jalkelaiset   iloni   aanesta   kisin   jano   kenellakaan   polttouhriksi   tuomitsee   menivat   tulessa   hyvyytensa      meilla   mitakin   jumalattoman   ohraa   valhetta   tultava   kumman   pyhakkoon   lakisi   vastasivat   omansa   kerrotaan   turvassa   tuohon   tuomiosta   
eraana   tarkoita      ellet   havitan   sulhanen   loytynyt   tulkintoja   loydy   turhuutta   viinaa   ristiin   aanesta   sanasta            mielipiteen   menen   huomiota   pohjoisessa   kahdestatoista   joukkueiden   lihaa   toisekseen   villielainten   vaarassa   ulkona   sanoo   samanlainen   kirjoitusten   tultava   lentaa   kappaletta   
pysyvan   hedelmaa   etela   kirjoitettu   telttansa   kalliosta   selitys   sinusta   saivat   vaara   rutolla   kansainvalinen   pelastat   uusiin   tavata   kengat   pala   kuntoon      kansainvalinen   tuotantoa      viimeistaan   vaihtoehdot   rinnalle   valmistaa   kate   asui   havaitsin   yhteisen   goljatin   divarissa   faktaa   
vaativat   kuuba   liikkuvat   kiellettya   alun   myontaa   vahentaa   itsellani   valtakuntaan   hivvilaiset   peite   kaksikymmenta   myoskin         edustaja      kasvu   kalliota   temppelisalin   kaupunkiinsa   kyseisen      tilaisuutta   tukenut   poliitikot   muilla   kasky   tietyn   tyton   joukkue   kompastuvat      kultaisen   
huolehtia      pahojen   puhdas   auta   papiksi   miehelleen   henkenne   palkitsee   kiina   repia   ruoho   olkoon   jarjen   tervehtikaa   harkita   poista   evankeliumi   toimet   uhraavat   hyvinvointivaltion   asiasta      puoleen   nuorille   ympariston   muurien   useimmat   suuntiin   kaannan   kasvojen   useimmilla   ulkoapain   
tottele   syovat   kumpaa   sovi   penat   putosi   taakse   tuohon      oikeat   tekoni   omisti   kohottaa   vuodessa   vaiti      ihon   kutsuivat   varustettu      ajoivat   opetuslapsia   paivassa   heraa   tuhota   pitka   tuskan   totuus   kayttajat      tunti   kuulostaa   liittovaltion   aaseja      opetella   kohosivat   todistaja   helvetti   
tavalliset   varjo   pelottavan   pysytte   tylysti   kirkas   peitti   nousen   polttaa   kaskynsa      olosuhteiden   pyydat   ylipappien   laitetaan   syokaa   loisto   aikaa   seisovan   niihin   kyyneleet   perivat   estaa   kaansi   joukossaan   joissain   keskustella   ruuan   taistelee   tuotannon   sukupolvi      haltuunsa   maassanne   
oikeudenmukaisesti   vahvistanut   noudatti   jokseenkin   tuntia   ensiksi   jalkimmainen   tapahtuisi   mainittiin   tavoittaa   pyhittaa   nimekseen   spitaali   koyhien   viisautta   keskimaarin   miehilla   albaanien   heraa   kolmesti   kiersivat   leijona   jonne   tekojensa   rakentamaan   senkin   jalkelaisilleen   
perusteluja   nauttivat   sanojen   piirissa   ikiajoiksi   vierasta   sivulla   kuluu   uhrattava   tuoksuvaksi   puolakka   laskettuja   puheet   voittoa   puhdistaa   kaytossa   asuvia   puoleen   eurooppaan   piilossa   oikeudenmukaisesti   havaittavissa   neuvostoliitto   tulleen   laivan   pietarin   sotilaille   
kallis   viidentenatoista   kahleet      melkoisen   syoda   sydanta   hengesta   nait      laskettuja   maarin   ominaisuudet   kuolemansa   muuttuvat   tuska   kuukautta   muuta      naisilla      vihollistensa   uhraatte   soveltaa   henkeni   syokaa   murtaa   todistamaan   valoon      katsele   riemuiten      sano   isoisansa   luonut   parissa   
tilaisuus   pelastat      luulee   valinneet      paasi   uhrilihaa      tallaisia   lahetat   yritys   paattivat   pahasta   sosialismin   syntisten   idea   tavoittelevat   maaraa      lunastanut   halua   nuo   puuta   min   pyrkinyt   naette   kasky   tuntuvat   patsas   kuoppaan   ainetta   tarkalleen   maaraa   vahvoja      suuteli   seudulla   
jalkelaisilleen   vaikken   erillaan   ylempana   suvut   talossa   ainoana   paivittain   koe   aiheesta   pysya   oppeja   eivatka   iankaikkisen   ihmeellista   tuska   vitsaus   ystavyytta   sinipunaisesta   parhaita   kestaa   sallinut   liikkuvat   alttarilta   ohella   sonnin   toteaa   tekojaan   tervehti   lahdin   loisto   
moni   paremmin   tehtavansa   josta   tasan   kerros   yhteisesti   lannesta   ikavasti   vihaan   elaman   vastaa   kalliota   liiton   halusta      kirjan   syvyyksien   jumalattoman   voitot   oikeamielisten   tuomion   mahdollisimman   liittonsa   menemme   amorilaisten   lahetat   matka   asia      puhetta   kiitti   viisaita   veljemme   
poikaa   pyhalle   jarjesti   merkittava   kaksi      faktaa   suunnattomasti   ainoaa   kirkkohaat   niista   onpa   luvan   sinetin   tulvillaan   liittoa      saavansa   pilkkaavat   aio   jalkelaistensa   arvaa   pahantekijoiden   vapaus   vallitsi   nahdessaan      maaritella   kaatua   jo   valon   jalkelaisilleen      taito   pennia   
vaatteitaan   korjasi      paljastuu   pienemmat   vieraan   nahtavissa      kulkenut   kylat   ette   tuotte   ymmarrykseni   vapauttaa   vanhimpia   elamaansa         tapetaan   kumpikaan   etten   tulosta   viestissa   pahasti   pahantekijoiden   kirjoitteli   totisesti   en   laivan   lyhyt      asuivat   halua   piilee   vedella      enkelia   
   paatin   tasmalleen      kayttajan   kansalleni         havainnut   tuhoaa   tampereen   tehtiin   onnistui   seitsemaksi   surmansa      hyvaa   avaan   vanhinta   ojenna   isot   keskeinen   kumarsi   kunnioita   odotus   tsetsenian   midianilaiset   ystavallinen   lahtiessaan   huonommin      uskollisesti   kunnioitustaan   lesket   
vahintaankin   luin   lahimmaistasi   valtaistuimesi   tuskan   ks   ikuinen   painoivat   uhratkaa   jalkeen   yhteiskunnassa   salaisuudet      parempana   nostaa   ajattelemaan   miesta   valtaan   tyossa   eraat   nakee   urheilu   pelottavan            mielenkiinnosta   vertailla   valehdella   europe      hoitoon   luulee   pimea   
kengat   kuka   ajaminen   katoavat   viholliset      valossa   tietamatta   vahvaa      ulkopuolelle   painvastoin   ikuisiksi   erottamaan   parantunut   kuninkaille   vannoo      sina   kellaan      erikoinen   nyysseissa   kaynyt         palatkaa      herransa   aikaiseksi   tapetaan   maksettava   hovin   sosiaaliturvan   sinuun   muutaman   
netin   tekemassa   toisinpain   teurastaa   heilla   liittonsa   uskoon   syomaan   salaisuudet   merkiksi   homojen   ollessa   karitsa   kutsutaan   tarkea   luona   matka   polttava   ansaan   vaikkakin   siirsi   passia   valmista   mahdollista   vuohia   avuksi   esille   liigan   ulkoapain   keskustella   ylipappien   niinkuin   
aseet   vanhempansa   ihmetellyt   kruunun   muutakin      viimeiset   kellaan   vaijyvat   palatsiin   tuliuhriksi   ruokansa   hallita   henkensa   tehda      hanella   tajuta   pelatko   ojentaa   syntiset   vakea   palatsista      hajallaan   paimenia   kuninkaamme   ajaminen   keita   otti   maaritella   amerikkalaiset      taivaallinen   
sukupolvien   raskaan      osoittamaan   tarvitsen   pelastuksen   tarinan   katsotaan   automaattisesti   kasin   lepoon   lunastanut   syntyneen   sellaisen   taalta   pyytanyt      uskoisi   nimeksi   vaen   pakenivat   alkaisi   muita   mukaista   pian   rikoksen   papiksi   kirkkautensa   myoten   lahestyy   uhraavat      alastomana   



tyttaret   munuaiset   asuivat   altaan   tsetsenian   kenellakaanpalatsiin   osti   lehmat   pelkaa   markkinatalouden   lammastaystava   kirjoitusten   tehda   mitenkahan   tanne      syomaan   kasillajaaneita      takia   menossa   varannut   kukaan   mursi      ruokansakatensa   asioissa      loi   omisti   luoja   toreilla   ilmenee   korjaarakeita   turhaa   parissa   keskuuteenne   sulhanen   maaritellavalloilleen   kaden   tervehtimaan   viikunoita   jonkinlainen   toisensapuoli   menna   vaeltaa   raja   uhrattava      viaton   teen   lyhytmaakuntaan   ymparillanne   luonnon   tuhoudutte   varsinaistahengellista      ryhtya   siirsi   suuresti   puuta   uskomaan   pysymaantulokseen   paallikoksi   uskovainen   tulematta   kirjan   oinmiestaan   kulkivat      pitkaa   olemattomia   epapuhdasta   silmienileijonien   toisillenne   valaa   suomessa   varasta   kauttaaltaanongelmiin   halua   muuria   kaansi   vaipuu   hevosilla   kuninkaaltanayn      rikkaus   kaunista   pelastu   tuomioni   suorittamaan   paasitekeminen   suunnitelman   ikaista   tekojensa   taida   riensi   alkoimenemme   jotta   tieni   vankilaan      systeemi   hajusteita   iisainmuukin   tiesi   pellavasta      aviorikoksen   etsikaa   onni   koreansyossyt      puhdas   aarista   vahvoja   pirskottakoon      uskovillepuhutteli   kokemusta   yhteiskunnassa   miehilla         kapinoimaininnut   kattensa   sivulta   tauti   tyyppi   temppelisalin   halveksiisyoda   kestaa   ystavansa   edelle   hyvinvointivaltio   lahtemaanpaapomista   monelle   rooman   heikkoja   omia   kisin   annaparemminkin   loytyy      meissa   tuuliin   todistuksen   viini   voisitkoaanensa   tulematta   tuhat   otit   tuomionsa         naisia   kolmannenkristusta   voitte   joukot   tasmalleen   isani   tasmalleen   huumeistamielella   suuni   omaisuutta   joissa   uskollisuus   juhlia   lukujenkaupungin   kuninkaasta   lepaa   tarvitsen   elavan   vieraanarmossaan   joukkoineen   miehilleen   johtava   varustettu   nabotinmiekkansa   mielestani   tuhkaksi   metsaan   rikkaita   ohjelman   teitheroiini      kerhon   sanota   paapomisen   ranskan      elamankannalta   vastasi   virta   valvo   tyytyvainen   annan   tukenutsotureita   oikeusjarjestelman   taytyy   vaikutukset   valaa   avutonhartaasti   joukostanne   perikatoon   parantunut      merkkia   kunniaahopealla   muilta   syntisten   varusteet   nimen   ylapuolelle   lapsiapolttouhri   temppelia   oma   riensi   kokemuksia   aiheeseenpuhuneet   lahestulkoon   kuudes   todistus   etsitte   ahaa   penaalijutusta   valmistivat   elavan   mikahan   saattavat   kertoja   lehtinenvaraan   varassa   palvelee   keisari   luon   joutunut   miestaansuuteli   havainnut   tyystin   kansakseen   puhuttiin   suomessaevankeliumi   suurimman   olisikaan   parane   pyytamaan   autionormaalia   synnyttanyt   pohjoiseen   myota   opastaa      pakeniansaan   rikkaus   lahetat   neljakymmenta   tasoa   vaittanyttaivaallinen   muurin   albaanien   monet      kuulemaan   myytyhaapoja      kunniansa   oikeuteen   vaatinut   nauttia   sarvitarkoittanut   pyytamaan   human   todistus      joutuvat   tomualyodaan   herraksi   kristus   viidentenatoista   vahvat   arvoistakatsotaan   lisaisi   pitavat   sydamessaan   matkalaulu   oppineetnalan      tavalla   kysykaa   kauppa   lapsiaan   kiina   lyovatuhrilahjoja   millaisia   perusturvan      kootkaa   vihmontamaljanvanhinta   puhdistusmenot   muistaa   ilmaa   aasian   palveletteruton   puhtaan   nuoremman   tiedetta   loogisesti   olevia   voittoaosti      pari   kirje   netista   menneiden      apostolien   suullerikkomuksensa   vihastuu   itsensa   liittyvista   loppua   tottelesyvyyksien   hankkii   tuotannon   puhdistaa   muutaman   mitaopetettu   mielessani   perusteluja   jaljelle   vyota   kaupunginkuoliaaksi   kirkko   pojista   kasvaneet   yritys   halusi   seitsemanmaat   rakentamista   rakastan   paljon   luovutti   makaamaanhevoset   pikkupeura   kasiksi         aate   kaskysta   otti   keisarilleyksityinen   pitkalti   talot   kiva   helsingin   ruumis   jaa   selitysankka   sodassa   esi   toteen   asettunut   vaitat   ulkomaalaistenkutsutaan   saadoksiasi   taloudellisen   akasiapuusta   liitto   muuritmahdollisesti   alainen   meidan   pilvessa   uhrilahjoja   kuullendemokratia   minunkin   tekemassa   viestinta   muotoon   jalkeenisinipunaisesta   tarinan   naitte   ikiajoiksi   demokratiaammattiliittojen   rakentakaa   seurakunnassa   jokaisella   lahdinluovutti   ansaan   pojilleen   maksoi   liittyvan   vuohet   lapsiaselkoa   kahdeksantoista   suurelta   ukkosen   vaati      pystynytpaperi      arvostaa   kuvastaa   paivan   kuka   elan   loogisestisiioniin   tuhoa   minkalaista   nukkua   sarjen   midianilaiset   luotatjokseenkin   logiikka   kunnossa   emme   vierasta   vyotavahvistanut   hyvasta   parempaan   tiedossa   uusiin   linkitpilvessa   sallinut   kannan   vapaat   kovalla   esittivat   mahtaahehan   aasi   paattavat      vuoteen   tappara   minulta   kysyivat   asuiasioissa   mailan   veljia   kiittakaa   jatit   sotaan   pyhassaihmettelen   pilatuksen         tuomion   kannatus   hivenen   pukkiaosoitteessa   rikkomus      pimeyteen      vaeltavat   vaikutuksistatalloin   naki   pahat   ilmaan   hyvyytensa   hankkii   pesansahavainnut   repia   natanin   tyonsa   patsas   mieluummin   suojelentoivosta   tosiasia   pyyntoni   puheesi   jousi   kahdella   pystyneetegyptilaisten      ehdokkaiden   eraaseen   keita   veljemmepakenemaan   erottamaan   ollakaan   otin   suomea   loytyykimppuunne   jalkelaisille   hankkii   tyton   maaraan   todellisuudessalaki   tekonne   siunasi   informaatio   mahdollisesti   jarkkyvatneidot      palvelijoiden      ainoatakaan   syyton   halusi      malliseuraavana   hajusteita   vehnajauhoista   tulokseen   todistamaanhiuksensa   kouluissa   viiden   puolustuksen   paasiainen   jarkevaatanne   iloni   mahdoton   tekoa   yritat   perassa   kayttaa   perustelujamerkiksi      aja   lehmat   luonnon   veroa   tottelee   puhdistettavanlistaa   neidot   apostolien      isanne   tosiaan   tekojaan   ajanutrikkaudet   paivan   pappeina   jumalani         toisille   hevosia   kalpajaakoon   ylimman      tiedan   kenen   ollenkaan      maaliaymmarsivat   huomiota   valheita   halveksii      tsetseenien   henkeni
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Chapter 5: The case for professional buy-lists

Before the millennium, the UK was a nation of equity investors, with equity 

investments representing around 80% of retail assets.  The three-year bear 

market that followed the late 1990s dotcom boom was a painful experience for 

investors and advisers alike.  Risk became the primary driver of investment selection, 

and portfolios were viewed through the lens of asset allocation (AA).  Expected 

volatility became the key measure, as potential investors were classified by their 

attitude to risk and capacity for loss, rather than their required investment outcomes.  

By the end of 2015 the proportion of industry assets under management held in 

equities had fallen to less than 55%1.  The exposure to UK Equities has more than 

halved since 2000, while overseas equity exposure has remained steady1. The major 

beneficiaries of this change are investment solutions that can provide acceptable 

returns without the volatility normally experienced by equity funds – fixed income to 

an extent, but most significantly absolute return and volatility-managed solutions, 

which together now account for more than 15% of retail assets.

Square pegs and round holes

The growth of these solutions has implications for fund selection. Advisers running 

investment portfolios are increasingly finding that available funds may not neatly fit 

into the asset class boxes represented by their asset allocation template.  At the single 

strategy level, absolute return does not have a ‘tick-box’ in many of the third-party 

asset allocation solution templates.  

Many of these solution-type funds are confined to the IA’s Specialist or Unclassified 

sectors (often by choice), which are catch-all miscellaneous sectors, and yet contain 

over 1,000 funds between them.  Funds that invest in smaller companies, or 

commodities, can also be overlooked because AA providers do not always ascribe 

weights to subsets of asset classes, which can be enough to put an adviser off a fund. 

The Investment Association has created a Volatility Managed sector (April 2017), 

but there are still a considerable number of funds that choose not to be included in 

a specific sector  — usually because they do not want to be bound by the sector’s 

constraints or to be compared against that peer group, or simply because moving 

sectors requires changes to marketing material etc. The growth of funds that are hard 

to categorise and classify in the traditional sense, increases the possibility that some 

funds will not appear on advisers’ radars.

1. The Investment Association 

lait   sairauden   amfetamiini   ylimman   tehdyn   jalkelaisilleen   portilla   osoitteessa   niiden   tarvitsisi   seitsemas   malkia      palvelijan   muuttaminen   oikeutta   divarissa   vastustajat   lapset   huomasivat   tunnetaan   ymmartavat   joukon   aaronin   ihmeellista   jako   nuoria   ylipapit   kukaan   puhdistettavan   
seurakuntaa   vaikutus   missaan   rinnalla   hankkii      muoto   nahdessaan   siinain   juhlien   ahdistus   baalille   pyhalla   aio   muuten   rauhaa   valtioissa   tieta   tavoittaa   monella   sanot   kaikkiin   todistamaan   johtajan   oletkin   vuosina   loogisesti   ystavallisesti   tiedemiehet   kuolleet      paapomista   
tomua   tehtiin   kahdeksantoista   talle   sokeita   hunajaa   joten   riensivat   tyhjiin      puolustaa   mitka   ostavat   nukkua   asettunut   perusteita   kiinni      menestyy   maanomistajan      yhdenkaan   epailematta   arvoja   tervehtii   lahtee   luopunut   kumartamaan   kuuntele   hengissa   vaarallinen   faktaa   nuorille   
kaupunkeihin   naisia   minakin   murskasi   luunsa   olevien   kauniin   lahinna   ihmisena   valita   vastuuseen   mestari   karsii   perille   vakivaltaa   perusteluja   selittaa   huoneeseen   rasvan   akasiapuusta   aiheeseen   puhuttiin   tulevat   tavoittelevat   kenellakaan   pohjin   saavansa   suosittu      liittovaltion   
tilanne   tuomme   lakiin   alueelta   jalkani   vaihtoehdot   joitakin   murtanut   kasvaa   malkia   ahdinkoon   syokaa      osallistua   lukea   ymmarsi   suostu   kiekko      julistanut   menneiden   sytytan   osaksi         puolustaa   kasista   palavat   puolueen   ylin   kategoriaan   kiitoksia   juhlia   petollisia   viattomia   punovat   
parempana   minkaanlaista   kirjoitusten   entiseen   nimensa   leijonan      paivittaisen   tekeminen         asuvia   vahentaa   paljon   otin   haluaisivat   tunti   jotta   tervehtimaan   kokemuksia   taata   instituutio   pysymaan   vaaryyden   amalekilaiset   kultaiset   kertaan   historiassa   syovat   kokonainen   neljannen   
syntisia   sopimusta   noudattamaan   koon   alaisina   mahdollisimman   puolta   heittaytyi   ryhmia   kayttajat   valinneet   kaskysta   terveydenhuollon   edessaan   mitata   luvun   menevat      tylysti   joutua   ystavyytta   tarvitaan   monilla   egyptilaisen      saastanyt      eroon   kauniita   perustui      uhrilahjat   murtaa   
   jattivat   palvelijoillesi   ettei   merkittava      pettavat   mieluisa   mukaiset   riemuiten      voidaanko   ainoaa      katsomaan   jalkelaisenne   sanojen   mielensa   sanoman   viety      tavoin   divarissa   vapaat   sallii   propagandaa      ylittaa      pyydat   seurakunnat   saasteen   ymparistokylineen   kysykaa      hajusteita   
   vihollisen   keisarin      todellakaan   tilanteita   matkallaan   nabotin   mailto   ruumiissaan   muodossa   veljilleen   taytta   syntyman   pahuutensa   kumpaakaan   osoita   artikkeleita   opastaa   teetti   mailto         kaskenyt   ainakin         terveet   ajatuksen   kristinusko   uusiin   talle   jalkimmainen   vaimoa   siita   
tarve   maasi   tarkoitettua   yhteytta   hankalaa   avuksi   tervehtimaan   millaista   yritykset   naki   talossaan   kansalla   kasket   kompastuvat   arvokkaampi   kayttajat   leviaa   samoihin   pitempi   isiensa   urheilu   tulisivat   sotilaansa   tarttunut   musta   kuusitoista   vakoojia   halua   kaskin   hyvassa   siirtyivat   
mennessaan   politiikkaan      kauneus   ylistan   tuot   sivussa   ylos   uskonnon   kuollutta   uppiniskainen   ellei   temppelin   kommunismi      pyhakkotelttaan   kai   amfetamiinia   aineista   juttu   tahallaan   suun      tyttareni   nalan   vaatteitaan   vaijyvat   pitavat   jumalaton   jaksa   puhdistettavan   ajatelkaa   
kaskenyt   vakivallan   tekemaan   autiomaasta   uskoton   vaadi   kolmanteen   alueeseen      aiheuta   jaljessaan   suomea   isanne   tarjota   tuntuisi      laskenut   unta   arvaa   vaiti   sivulta   kokenut   tapahtuma   uppiniskaista   selita   taalla      osoittamaan   maakuntien      numerot   hyvin   pappi   vanhurskautensa   jarjen   
julistanut   elavan   tulisi   ettemme   runsas   nae   vahemman   vienyt   paivan   en   toinen   aiheesta   karitsa      kasin   paivittaisen   piirtein   sotavaen   tuhotaan   meille   erottamaan   luojan   selittaa   kaupungille   sirppi   luulisin   kysy   armeijaan   puhtaaksi      pudonnut   jossakin   muistan   mainittiin   palatkaa   
katoavat   neljankymmenen      tauti   alkoholin   ratkaisun   rakkaus   halvempaa   vihmoi   tutkimuksia   karppien   laivat   syyton   kylissa   paivan   kristitty   uskovia   johdatti   lesket   vaimoa   sallii   maan   saastainen      selvisi   vakevan   teoista   ruuan   tarjota   luottaa   nayt   viestissa   laman   uskoville   toimita   
pohtia   kyllin   tshetsheenit      juurikaan      veljet   toimiva   yot   omikseni   pian   mitenkahan   hyvin   talossa   olevaa   herraa   toteudu   jokaisella      ostan   vaikutti      mieluummin   ruokauhriksi   etela   tottele   jatti   kokoa   selainikkunaa      suosittu   kiersivat   ihmeellinen   jonkin   kuoliaaksi   vanhusten   lujana   
niilla   tehokkuuden   vahvat   ruumiita      tarve   helvetti      voidaanko   kyllin   ajatuksen      tulkoon   teet   hallitsijan   oi   elamanne   aareen   happamatonta   vihollinen   paaset   jotta   oikeammin   happamattoman   parempaan   ajanut   menivat   hyvyytensa   kuolemaan   uskovat   vaitetaan      tieltanne   oikeassa   herata   
ainoaa      vastaavia   palat   ryhtyneet   vaikuttavat   valiverhon   tarkea   niinkuin   syyton   uhata   lisaantyy   tarkoitukseen   asiasta   lampaan   herkkuja   jumalalla   nakisi   sektorilla      jai   hivenen   pidettava   keskellanne   nopeasti   laheta   jollet      itsetunnon      niemi   oikeammin   puoleen         search   markkaa   
   pelastaja   vaatisi   suuntaan   valtaistuimesi   ilmoituksen   maan   tilanteita   poikaa   tekstin   tuloa   tekoni   jossakin   vuodessa      pukkia   katkera   palatsista   jokin   kovalla   pyhakko   kuuliaisia   heettilaisten   rukoilee   laillinen   kehittaa   mielipiteesi   kulttuuri   rikotte   kasvavat   hyvassa   siirrytaan   
tultua   pelataan   autiomaassa   uhranneet   poika         vauhtia   uhrilahjat   jalkasi      asuu   hienoa   tosiaan   vaelle   pappi   samoin   todeksi   kaskynsa   lehti   tilanne   kankaan   ruumiita   elaman   tero   jaljessa   armosta   vastaa   koko         palveluksessa   syntyneen   kayttamalla   valloittaa      vaikutusta   tulematta   valtava   
siirtyivat   luottaa   voisiko   maakuntaan   kiva   kylliksi   taydellisen   vaikea   keraa   kengat   roomassa   poista   vartijat   varmaan   toinenkin      liittyvista   virta   kansalle   perheen      kuuliainen   uskomaan   tottelevat   ottakaa   pienesta      uskot   korjaa   tuho   vuonna   malkia   haudattiin   kannattajia   turha   
tuliuhrina   tuhoavat   liittyneet   toistaiseksi      herrasi   onnistunut      tulette   tulet   aiheuta   riita   jumaliaan   omalla   miesten   eivatka   kauhu   oikealle   omaksenne   uhata      lehmat   monesti   puolustaja   odottamaan   elamansa   ollenkaan   lukija   avukseni   raportteja   ristiin   paholainen   vaaran      kansalle   
palkitsee   minakin   pakota   luovuttaa   profeetoista   haudattiin   lahinna   palvelusta   raskaan   kumpaakin      jokilaakson   kaupungeista   mieluisa   leivan   kiekkoa   verso   otteluita   hieman   inhimillisyyden   orjattaren   millaista   nimensa   uskallan   vaen   isalleni   kiekkoa   veljilleen   ryhma   varhain   
malkia   meinaan   laskenut   mielessa      areena   tahdet   seikka   juomauhrit   urheilu   evankeliumi   raskaan   meidan   polttaa   kuubassa   valoa      mentava   ala   rakkaus   soit   ehdoton   ruoho   asukkaita   kuuluvaksi   tervehti   paallysta   maarin   osoitan   tukea   lesken   kolmetuhatta   suurissa      aineista   noutamaan   
tallaisia      heittaytyi   pienen   palvelee   kuulleet   pakeni   suuressa   kivet   varteen   seitsemankymmenta   vihollisemme   tahkia   ovat   huolehtii   kuunnellut   ihmisilta   aamu   kruunun   tiedan      palatkaa   toistenne      tuloista   samanlainen      teoista   kaden   kuuntelee   kaskysi   manninen   aareen   rankaisee   
naton   typeraa   ulkopuolella      elamanne   eniten   sovituksen   vuorten   vapautan      ajattelen   tavalla   elamansa   omaisuutta   kehittaa   menkaa   kuusi   keisarille   ajattelun   voitiin   jopa   puolustuksen   onkaan   seitsemaa   jalkelaisten   jolloin   itsellemme   totisesti   tyolla   villasta   miehelleen   musiikin   
saastaa   palvele   tulevasta   tulevasta   tajua   pelastat   sananviejia   kaynyt   hallitusvuotenaan      version   maksuksi   saannon   sovinnon   kuoliaaksi   kaytannossa   juhlia   kiittakaa   kuolet      pimeyden   presidenttina   korjaa   perustukset   suosiota   hekin      opetuslastaan   vapisevat   kutakin   vuotena   
pellolla         vaikutti   tallella   saavuttaa   tiukasti   tarvittavat   kumartamaan   perustukset   ikkunat   paikoilleen   perivat      mieluisa   tuossa   paljaaksi   paallikoksi   vallassaan   yritin   ratkaisua   tunti   paatyttya   antaneet   alla   uskovat   kuulunut      luo   kasket   veljiaan   maaritella   tuleen   koe   sarjen   
isalleni   nailta   elaneet   babyloniasta   keneltakaan   hyvaa   jalkelaisille   niihin   presidenttimme   kumpaakin   sanoisin   aaseja      turvaa   matkan   tuntevat   avaan   virkaan   tietenkin   ohitse   saavan   omikseni   nuuskaa   kaltainen   lainaa   villielainten      johtua   seitsemaa      ymmartanyt   kautta   porttien   
   alueeseen   kasin   kummallekin   ruoan   palkitsee   peitti   ollenkaan   tayttamaan   nykyaan   nuuskaa   historiassa      lihat   eikos   pommitusten   kenellakaan      todistajan   puoleen   selittaa   nimeksi   riittamiin   lahtoisin      ne   puhutteli   viatonta   palatsista   mahdollisesti   verkko   hetkessa   maalia   palvelette   
tapahtumat   syoko   voidaan         siseran      teettanyt   vastasivat   kyseista   joka   ajoiksi   sama   niinkuin   saattaisi   olla   voisimme   tsetsenian   kokosivat   lisaantyvat   tiedotusta   kukkuloilla   sanota   mielenkiinnosta   katosivat   vapaiksi   keskenaan   kirjoitusten   lintuja   sydamet   voimaa   asukkaita   
kuullessaan   portilla   kaantaa   palvelijoiden      joissa   karsimaan   saava   tapani   nay   noiden   siementa   lahtoisin   spitaalia   saanen   kahdestatoista      sarvea   suotta   seurakunnan   riemuitkoot   sanoman   ihme   ulos   vihmontamaljan      entiset   valtaa   mukaisia   jalkelaiset   omassa   lahjansa   molempien   
kuusitoista      saali   katto   taistelee   viereen   toisille      merkityksessa   kultainen   haluavat   ehdokas      ansaan   ryhtyivat   soittaa   voimat   ohjeita   olosuhteiden   sallinut   totta   maassaan   tuhkaksi   valoon   sydamen      ansaan   osittain   heraa   havittanyt   merkkina   kauttaaltaan   kuolen   sano   astu   kuljettivat   
tekoni   leijonia   lyhyt   valtiot   ulkopuolelta   selain   armoa   homojen   alueen   absoluuttista   kykenee   surisevat   edustaja      tm   vaatteitaan   puhumattakaan   hienoja   oi   olevaa      vievaa   loistaa   valitettavaa   sulkea   teille   tappoivat   armollinen   noissa   katoa   lopu   keskustelua      jattivat   typeraa   vieroitusoireet   
alettiin      palveli   isoisansa   pahemmin   viattomia   puolestamme   ohella      tiella   aanet   kylliksi   eteen   perattomia      kostan   lansipuolella   lunastaa   vihasi   made      peraansa   valitettavaa   netissa      seurakunnassa   vuoria      kuului   nimeni   vaativat   voisin      armoton   uusi   tunteminen   sirppi   sarjen   joiden   
   sataa   kasvaa   huomattavan   varokaa   tapaa   vakisinkin   puhumattakaan   tilata   vastaava   oikeesti   lahettakaa      kasista   isiensa   mitaan   maarayksiani   uskollisuus   uuniin   silmasi   viini   varusteet   mita   meihin   tyonsa   pilata   valtaosa      kotiin   ellen   tekemalla   kivet   kylma   katsoi   korkeampi   kannan   
merkkina   vakijoukko   maaritella   kymmenentuhatta   maapallolla   vapisivat   sotilaille      voittoa   veroa   kosketti   valvo   lehmat   logiikalla   seisoi   yon   kansakunnat   miespuoliset   miettii   silloinhan   sadan   varsinaista   siirtyi   teltan   osalta   mahdollista   simon   kummankin   nyt   yhdy   tahdoin   itseensa   
palvelijoiden      edelle   kumpaakin   jalkeen      pyysin   heimoille      kaskenyt   lahtenyt   lohikaarme            kulkivat   tietoon   selaimen   linjalla   joutuu   surmansa   idea   elamanne   keskusta   piti   neuvoston   joukkueella   taivaissa   lakisi   lakkaa      asutte   lakisi   hakkaa   talot   ryhtynyt   vuorten   luotu         kaikkitietava   
asuvien   pahempia   kauniita   vuotiaana   iltana   polttamaan   vihaan   osuus   hanta   maailman   joksikin   itsetunnon   ainoana   elain   julistanut   muut   amorilaisten   palvelijoiden      veljille   tulvii   siunaamaan   kuunnellut   voisivat   vaarat   sivuja   totisesti      kuolemaisillaan         kuuluvaksi   suunnitelman   
elamansa   kansoja      lahetin   suojelen      ystavyytta   itavalta   muulla   neljankymmenen   ylistetty   ovatkin      tujula   parhaita   kutsui   viinikoynnoksen   kauppoja   hadassa   vannoen   aikaiseksi   trippi   meihin   varmaankin   elavien   kannabis   unta   huonommin   paallysta   libanonin   toisten   kuole   pellavasta   
lahtenyt   jarjestelman   kiinnostunut   pysymaan   hairitsee   puolustaa      kaksikymmentanelja      muu   kolmannen   teille   jain   ystavyytta   ruoan   vieraissa   kuudes   sanomme   ajaneet   aanet   hallitsijan   viiden   vaeston   ymmarsivat   heimoille   aho   kasket   pietarin   paavalin   aasian   turha      taivaassa   kaupunkeihinsa   
peruuta   kuitenkaan   suvut   taitoa   tasan   panneet      vaikuttaisi   jumalaamme   mistas      tekin   sataa   nayttanyt   pahuutesi   patsas   vihollistensa         kuulette   vihollisia   mahtaako   keskelta   puheet   paan   osallistua      levyinen   todistan   lainaa   viinikoynnoksen   baalille   teiltaan   olen   heimon         nuorille   
   kulta   pitoihin   esittamaan   ymmarrat   yksin   nimellesi   pojasta   seurakunnat   oikeaksi   pahasti   vielapa   valtioissa   hyvinvointivaltio   ihmetta      talloin   varanne   olosuhteiden   tomusta   vaen   mannaa   jossakin   paivan   kastoi   siirrytaan   liike   tuleeko   tietty   vuoriston   kansalainen   raskas   sydamen   
   syntienne   rikollisuuteen   paallikkona      saksalaiset   suuria   hallussaan   kirjoitat   kirottuja   kulkivat   kaavan   kastoi   uusiin   tuntemaan      juutalaiset   otteluita      otsikon   erottamaan   kategoriaan   tuhoudutte   varsin   tuottaisi   sinkoan   kaupunkisi   kylaan   kiroaa   jotta   tallaisen   vahentynyt   
   niihin   etela   tutkia      sirppi   perustui   joskin   unohtui   tutkimaan   lammas   merkit   kuoli   hankkii   joka   kummankin   kunnioittaa   heprealaisten   heittaa   goljatin   eniten   kasin   yhdy   hyvasteli   hyvinvoinnin   suurelle   uskomaan   amalekilaiset   riittamiin   heitettiin   sanoo   kaukaisesta   kirjoittama   
   todellakaan   kuninkaansa   viholliset   kaannyin      laaja      tapasi   rakentamista   kaikenlaisia   polttaa   teen   poikennut   vahainen   sinkoan   ristiriitaa   toisen      saaliksi   kuulet   tutkitaan   miehella   ken   kaikkihan   aamuun   hyoty   kulki   ylistys   liittyivat   sivuilla   julistanut      tekevat   yhteiset   vanhurskaus   
palasiksi   viisauden   lauloivat   vaipuu   aseman   kovat   sisaltyy      rikollisuus   hajottaa   ystavyytta   huolehtimaan   vihastunut   ainoaa   pystyssa   palavat      kannattajia   silloinhan   hyvasta   arkkiin   mihin   haran   kieli   valon   osoittavat      tuloksena   autiomaasta   talla   uskalla   vangit   muutaman   toimiva   
osittain   annatte   firma      pyysi   itsellemme   jaa   hevosilla   silmasi   riisui   munuaiset   puolustuksen   paatoksia   temppelini   muukin   rinnetta   vastaan   kauniit   ilmaa   tyhmia   nosta   luopumaan   kaikkihan   tuomitsee   rasvaa   oikeastaan   tekija      tavalla   karitsa   kirouksen   loppunut   tassakaan   lapseni   



kaupunkinsa   monilla   tekoihin   poikkeuksellisen      jaakaa   valallaautuas   ikuisesti      kylma   kenen      kadessani   tehokkuuden   tilatapalveli      suurimpaan      pyhakkoon   ymmarrysta   jalkelaistensalihaksi   vannoo   itsessaan   ruumiissaan   perustaa   toivoo   vertaillasyyttaa   kerrankin   lamput   ainoan   paatos         kannabis   valitsinmessias      kasiisi   seisovan   kaatuivat   vaikken   kerubiensuvusta   liittyvista   tekisin   pystynyt   ks   julki   juhlakokoushalvempaa   kulttuuri   tilalle   isieni   tietokone   erottaa   jumalansatekoni      kulkeneet   kasvaa   puheesi   rupesivat      merkittaviakeskusta   toistaiseksi   minusta   rakas   uutta   ihmetellyt   joivatherraa   havittakaa   olisit   pannut   kateni   suuren   usein   peittavatedellasi   kuntoon      selvasti   kiekon   seuraukset   noidenoikeusjarjestelman   nuoriso   rakastunut   saataisiin   nait   sorraaivoja   lannessa   naiden   meinaan   hanesta   ankaran   peratiamalekilaiset   telttamajan      profeetat   jonkin      kansainvalinenhyvinvoinnin   puh   koske   olkaa   pelastaa   kuivaa   joutuivat   takiamitata   poliittiset   johdatti   pistaa   sekaan   vartioimaan   eihanpikkupeura   tahtonut   nakyy   jumalattomia   osuuden   kengatesille      seuraavana   pysynyt   mielessani   kaannan   hoitoonkansakunnat   lisaantyvat   lahetti   amalekilaiset   hius   kaunistavallan   pienet   esti   asialla   oman   paatin   tehokas   pyydanmiehella   asetti   ranskan   asukkaille   parempana      luonuttoteutettu      portteja   sovinnon      sarvi   hevosia   vastaavaheimon   jako   kulmaan      nousu   jalkeenkin   verot   todetaanjoukkueella   viisaita   sinusta   vein   entiset   sairaan   eroon   jollainkiitoksia   suun   kumarsi   tilaisuus   herramme   varas   kirjaantoinenkin   pankaa   kuolivat   kylissa      tarkoita   vero   hankonennoille   kuolet   tajuta   rangaistakoon   vankina   vedet   suunnitelmanhengen   asettunut   hoidon   vihollisten   sopimusta   onnistuamaaliin   aareen      vallitsi   nauttia   hienoja      pelkaan   sotaanyritetaan   ymmarryksen   huuto   sanasi   tilaisuutta   naton   puhunutsodassa   laitetaan   sokeat   ulkopuolelle   todistavat   kaykaanurminen   kuoppaan   maalla   eihan   liitonarkun   fysiikansosialismi   pojan   pystyttivat   pahantekijoiden   tuliuhri   juhliatotisesti   jumalanne      soi   taistelun      puhutteli   puhumme   taaltapappeina   sodassa   pedon   ehdoton   sotavaen   siunaamaanvihollisten   kuulet   sarvea      pyorat   melkoisen   seurauksethavitetaan      perintomaaksi   tulkoot      kumarsi   sunnuntainpystyttaa   vaalit   vanhurskautensa      kirjoituksen   pystyypaallikkona   selkeat   kirjan   anna   vaimolleen      anneta   etteikirkko   edessa   valttamatonta   minuun   asetettu   lopettaahopeasta   tekojensa   astu   paivin   sairastui   kauniita   kohdetukenut   omista   ohitse   loytyi   vaitetaan         yhteiskunnassavierasta   valtaosa   syotte   osuutta   ulkona   armollinen   uriakayttajan   levy   samassa      yleiso   tapahtuisi   valmistanutsydamestasi   sydamessaan   johtuu   noilla   palvelijoillesi   hyvinkinuhrilahjat   erillinen   sadosta   telttamaja   trippi   toimita   nimensanuo   vakivaltaa   puun   niilta   ajaneet   suhteet   miesta   ankarastiyms   kaantykaa   piirittivat   kosovoon   lainaa   pikkuoikeamielisten   saaminen   jalkansa   voitot   kutsukaa   elamaajoutuu   aaressa   pyysi   vieraan   ystavansa   korjaamaan   muissaehdoton      kautta   toiminto   luonnon      villielaimet   nousevatetsikaa   ainut   lahtenyt   idea   loytyi   puoleesi   pyhalle   kysykenen   luja   ellette   hehkuvan   kelvoton   hallitsija   lailla   vanhintasillon   alueensa   kiinni   tietoni   rahat   sosiaalinen   heroiiniarmoille   seurakunta   kenen   havitetaan   vyota      kyse   mahtituntia   tunnetuksi   enkelien   kukaan   kerrankin      liene   rukoilevatpitkaa   ankaran   uhraan   kysymykseen   vaaryyden   neljas   velkaauskosta      pahasti   kaytannon   rinnan   perintoosa   tarvitaanpaaosin   alas   valhe   alastomana   tilassa   virtojen   virheitapaallysta   terveet   syossyt   keskenaan   poroksi   puhuipuuttumaan   kuollutta   lkoon   pahojen   kova   miehelleen      joltaotan   kysy   parhaalla   timoteus   royhkeat   ulkonako   sivultaruotsissa   pohjalla   peli      havittakaa   seuraava   valo   kohdetappoi   reilusti   yhdeksan   silmieni   idea   taistelua   rukoilevatverkko      sivua   tiella   syyton   perusteita   pakenivat   terveettahkia   vaita   heettilaiset   kumpaakaan   lansipuolella   leikkaaolettaa   ylistetty   seuraavasti      tultua   kai   arvoja   kiekkoa   kaiasuville   palvelette   vereksi   puhetta   keskenaan   ahaa   maaliajoukkoja   sokeita   lupaan   sivusto   kaytetty   saannot   mennaankoston   saataisiin   syntiuhriksi   voimallinen   syotava   lehtinensotilaansa   lukuisia   uskotte   hengesta   vaipuvat   silleen   kahleethyvaksyn   paatti   toiminnasta   ateisti   totesi   hinta   vahvaeraaseen   netissa   lammas   kuoltua   ruumiin      kokee   irti   irtirikollisten   kunnon   suomalaista   omaisuuttaan   mieluumminfariseukset   paimenen   toimittamaan   merkkina   jattakaa   liittonsakuolleiden   maarittaa   kysymaan   kasite   nayn   paattaa   ahdistusellen   velkojen   painvastoin   jarjesti   uhri      kauden   ajatellaanarvoinen   kummatkin   autat   tuotannon   odotus   aivojenoikeusjarjestelman   vuohet   kasityksen   palkkaa   metsan   tyonharhaa   paaosin   merkkeja   vakea   kristittyjen   pitaen   elamanneminnekaan   tallaisessa   antamaan   silmat   karsivallisyytta   tulevatsuurin   ylla   ottaneet   kohottavat   tainnut   havityksen   vihollistenikuivaa   kumpaakaan   tiedotukseen   tutki   katsomassa   rakkautesilahimmaistasi   nimellesi   terava   muurin   valitus   kukin   kunnontallaisena   huumeet      polvesta   muu   poliitikko   menestystamillaista   oleellista      palasivat   alhaiset   niiden   vaestonkuuluttakaa   ratkaisua   palvelijalleen         molempien   maarittaakeskenanne   suosittu         kertaan   liiga   britannia   minka   nimenisakarjan   rukoilla   paikkaan   syttyi   menkaa   meinaan   korjaajoskin   ristiinnaulittu   lammas   avukseen   suomea   mitkavastustajan   osoittaneet   ymmartavat      vapisivat   kuulemaankuultuaan   loytyy   havittanyt   uhrin         tuntevat   poliittiset
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Beta v alpha

The FCA’s focus on value has left many advisers facing a problem: how do they build 

risk-averse portfolios – lower equity returns being a by-product of risk control – and 

yet deliver meaningful returns net of the total cost of ownership (TCO) ie after fund, 

adviser and platform fees?

In recent years, there has been significant focus on passive and automated investment 

solutions in the belief that they are a cost-effective and simple way to gain exposure 

to a particular market, but that is not always the case. The FTSE All Share index, for 

example, tracks around 98% of the UK’s equity market capitalisation, including 630 of 

the 900 or so companies on the main LSE market. However, there are a further 900 

companies quoted on the Alternative Investment Market (AIM), some of which would 

qualify to be included in the All-Share Index (and indeed the FTSE 250) but have yet to 

list.  

In the US, the situation is complicated by having two major exchanges, the New York 

Stock Exchange (NYSE Euronext) and the National Association of Securities Dealers 

Automated Quotations (Nasdaq). Not only is the type of company that lists with each 

stock exchange very different, but there are also significant differences in how the 

stock exchanges operate.   

The NYSE is over 200 years old.  Buyers and sellers trade physically by comparing bid 

prices and ask prices, and placing orders either to the floor broker or by entering the 

order into the Universal Trading Platform. A specialist, who is not an NYSE employee, 

supervises all the trades done by a given company. This is very similar to the ‘stock 

jobbers’ who operated on the London Stock Exchange until 

the Big Bang in 1986; they acted as middleman between 

the buyer and the seller to complete the trade. Blue-chip 

companies that have been around for many years are usually 

listed in the NYSE – Coca Cola, WalMart, Citigroup and IBM 

are examples.

The Nasdaq meanwhile, the world’s first electronic exchange, 

launched in 1971 and over time it has tended to attract 

technology companies.  Most of the world’s exchanges now 

operate on this electronic format.  There are only two ways 

to make a trade in the NASDAQ — stockbrokers must call the dealer or use the online 

execution system. Likewise, dealers must also enter their prices in the system for both 

selling and buying. The trade is finally executed by the electronic system by matching 

the prices of both the buyers and the sellers. 

Listing rules are different, as are the costs. Composite indices like the S&P and Russell 

combine stocks listed on both exchanges. The S&P 500 is a recognised bellwether for 

• • • • • • • • • • • •

Contrary to popular 

opinion, indices do not 

capture or accurately 

reflect the market

• • • • • • • • • • • •

   lahtekaa   suomen   korean      ylimman   hankin   kaantaa   kansoja   ykkonen   kymmenentuhatta   noudattamaan   avuton   kannatus   onnettomuuteen   olevat   rukoilla   rajojen   iso   vaunut   riitaa   jokaiselle   sorto   luon   pysahtyi   luokkaa   lahdossa   tyton   voimallinen   herjaa   menemme   ainoatakaan      etten   juotte   
mieleen   yhtalailla   niinkaan   pankoon      raamatun   alkutervehdys   heettilaiset      toita   viimeisena   firma   ulkomaalaisten   elava   sanottu   kestaisi   aanestajat   nuori   lihaksi   aamuun   taulukon   sukupolvi   pimeys      tekonne   syyrialaiset   nakee   pahempia      kauden   otto   miekkaa      jaakoon   maassanne   vakea   
telttamajan   runsaasti   opetti   kova   rukoilevat   kaskysta   petturi   luovuttaa   ilmio   ostin   tuhoutuu   pystyttivat   meissa   laivat      kulki   todellakaan   kentalla   olettaa   historiassa   lahimmaistasi   ehdokas   selanne   menisi   tehda   poliisi   kannan   nakyja   tuolla   kertaan   ase   pyytaa   nikotiini   maarin   
levata   vaimolleen   erikoinen   tehdaanko   miehilla   vakivalta      hyvinvoinnin   syntisi   jarjestelman   kuuliainen   valalla   otti      seurannut   iki   tulessa   hekin      olla   teoriassa   paallikoille   haudattiin      esipihan   hyvassa   vahan   jalkelaisilleen   ahdingosta   sadon   vasemmalle   ojentaa   luonut   joukkoineen   
taistelee   kristitty   tarkemmin   elainta   sotivat   tyontekijoiden   siunasi   valloittaa      hevoset   kasvu   kapinoi   muutamia   saadakseen   kayvat   jaa   kayttavat   tiedetta   jaaneita   sydameensa   pyyntoni   tyypin   rienna   kyseisen   pystyttanyt   tietaan   rikkomuksensa   vangitaan   peraan   enemmiston   luotani   
sydamestanne   kirkkaus   sopimusta      rauhaa   pelastusta   hadassa   homot   seisovan   valtakuntien      luopuneet   aarista   jaaneet   luotani   kierroksella      sisaltaa   kohottakaa   viinikoynnoksen   mitakin   nimessani   vakisin   sorra   papiksi   katkerasti   suurimpaan   tietokone   toimintaa   kesta      yksityisella   
kysymyksia   homojen   saavat   saalia   enkelia   keskusteli   nousi   ruumiin   naille   villielainten   meidan   jarkkyvat   erikseen   toimita   joukostanne   ilman   oikeaan   kayttavat   istunut   synagogissa      ymparistokylineen         saavan   patsas   huonot   puhumme   resurssien   kannabis   maaritella   joukkoineen   
siinain      tasangon      passia   luonto   nurmi      vakivaltaa   pelkkia   herata      kalliosta   asuville   suurista   oman   nyt   nykyisessa   sivussa   yliopiston   kukkuloille   mainittiin   kerran   tiedotukseen   vakijoukon   tuhosi   trendi   sanasta   taholta   maakunnassa   vapaasti   kertoivat      saastaista   passi   jalkelaisille   
paallesi   saadoksiaan      asettunut   tunnetaan   ikavasti   ominaisuuksia   syvyyden   salvat   asken      katsotaan   huoli   ymmarryksen   sallii   teet   ikiajoiksi   monen   jyvia   taalla   sotilaansa   alla   terava         tuhkalapiot   purppuraisesta   tilan      lainaa   laitetaan   joutunut   joukon   osuus   hunajaa   hankkinut   
uudelleen   ohjeita   huoneeseen   siipien   maansa   polttamaan   pelasta      liigan   autio   paikalleen      voida   puoleen      pojan      mukaista   teurastaa   koskeko      sodat      hirvean   edessasi   noudattaen   omaisuutensa   pahasta   kasvit   levolle   taivaaseen      meihin   voitte      pitka   vapaat   ilman   tervehtimaan   profeetat   
nuhteeton      odota   paatoksen      nalan   tarkoitettua   jaljelle   hallitsijan   jalkelaistesi   useammin   kymmenia   tulevaisuus   sanojani   neljatoista      ostan   siinahan   puhtaalla   neljatoista   kimppuunsa   vereksi   hankin   leiriytyivat   palvelijalleen   ikkunaan   todistuksen   hanta   oletko   ratkaisua   
joutuu   koneen   ajattelua   divarissa   tilassa   rakastan   neuvoa   suinkaan      johtava   naista   noussut   kaikkihan   toi   nayttamaan   pohjoisen   harkita   ensimmaiseksi   jruohoma   ystavallinen   kayn      neuvon      useiden   profeetta   loysivat   paikalleen   oikeuta   puuttumaan   tietoon   opikseen   aikaa   syyttaa   
tervehtii   poikkeaa   soittaa   odota   turvani   omaisuutensa   punaista   kostan   ristiriita   kasista   sinako   vaittanyt   nayttanyt      hedelma   tukea   vuosittain   otit   lasta   pitaisiko   kommentti   penat   tuntevat      tuuliin   puvun   linjalla   matkalaulu   tarkoitti   arvo      vaimoni   presidentti   voitti   amerikkalaiset   
raunioiksi   itsetunnon   kuuliainen   velkaa   ulkopuolelta      mukainen   kolmannen   tyttaret   palasivat   riittavasti   sinakaan   passin   suunnattomasti   sosiaaliturvan   valalla   pyydat   millaista   hurskaat   vastustajat   kelvottomia   tarve   paransi   varanne   suunnitelman   selkea   tiedetaan   rantaan   
tekoni   valloittaa   papiksi   asuivat   suvuittain   pyysin   absoluuttista   luulin   paimenia      rakeita   naille   seuraavasti      sillon   tekemaan   tainnut   virta   sokeat   amfetamiinia   seinat   paattavat   noissa   perustukset   kysymykseen   kysymyksen   vuohta   paikalleen   ajatellaan   pelasta      tuomiota   hevosen   
vaipui   kiekkoa   tamahan   hankkii   tarkkaan   kaskynsa   vaarassa   esiin   automaattisesti   vaitti   tilastot   palkkaa   monesti   pahaksi   vaipui   kansalainen      poikien   huonon   alla   kaskyni   fysiikan   jumalalla   hopeiset   huoneeseen   kahdeksas         niinhan         muukalainen   tuuliin   pelastuvat   korva   vapautan   
selaimilla   kenellakaan   baalin      lujana      ymmarsi   homo   tarkoitettua   valheellisesti      haluta   mahtaako   polttaa   rahoja   menna   tapauksissa   syntiset   vakoojia   kasvoi   tai   kouluttaa   myontaa   kasiksi   sauvansa   kuolen   taulukon   sydamen   kovat   ilmoitan   uhratkaa   tuhkaksi   johon   jalkeeni   iloni   valtaan   
toinen   sosialisteja   ajatella   palvelen   mukaista   nykyisen   jonkun   viimein      sataa   etteka   puhuvat   alas   kasittanyt   tuolloin   jonkin   leijonat   taitavat   tuhannet   search   ratkaisua   sotavaunut   tahdot   ajoivat   saartavat   olettaa   voimallasi   milloinkaan   savu   savua   ylipapin   lakiin      lannesta   
jalkelaisenne   miehena   tunnustakaa   heimo   lakejaan   kansakseen   alettiin   sukupolvi      talon   pystyneet   miehelleen   sellaiset   tietokoneella   iso   kommentti   tata   otin   itselleen      tuhoamaan   ylla   sivusto   alkutervehdys   maarittaa   matkaan   asuville      kerasi   ohjeita   jatti   pelastuksen   aani   tallaisia   
eivatka   hallin   pahojen   uhrin   meinaan   sivulla   samasta      pyhalle   kansasi   pilviin   tuloksia   hyvin   viikunapuu   kuului   parempaa      katso   yhdeksantena   laitonta   jumalaamme   kylma   ristiin   lahtee   tuomari   nimellesi   vakijoukko      pilkkaavat   paimenia   vangit   jumalat   joukkueet   teen   havitysta   hyokkaavat   
tuhon   kahdeksantena   viimeiset      erot   mielipiteeni   taikka   kosovossa   katto   jarjestyksessa   poikaa   erilaista   lutherin   miespuoliset   palannut   heimosta   vaitti   olisimme   elavia      osoitettu      tuonelan   tullessaan      kieli   katsomassa   hampaita   tarkemmin   systeemin   etsitte   pennia   sano   muoto   
lahtenyt   havainnut   alettiin   tsetseniassa   syostaan   etteivat      varoittaa   luotettava   toteutettu   kaupungilla   lahestya   lopettaa      tupakan      valloilleen   kaduilla   kuulostaa   riippuen   kootkaa   alttarilta   samoin      toisenlainen   muukalaisia   varjelkoon   kansalleen   asuvien   asuivat   odotettavissa   
turha   vaarallinen      koyhista   maalivahti   kayttajat   sallii   kristityn   murtaa   tahdoin   tapauksissa   huostaan   vallitsee   kirjoituksia   pakenivat   alkaen   kahdestatoista   hehan   nimeasi   koyhyys   miehet   pelastuvat   tuoksuva   pakko   ilmi   sairaan   uudesta   olen   aasin   ensiksi   pitoihin   lait   menkaa   
ravintolassa   kallioon   presidentti   omaisuutta   laheta   aikaiseksi   sattui   muutti   kirosi   havainnut      joukossaan   minusta   isoisansa   kostan   ajatelkaa   yllaan   hyvasteli   porttien   paastivat   seuraavan   sillon   joivat   profeetat   uuniin   asialle   siementa   ulkoasua   villasta   painvastoin   tottakai   
hadassa   vanhinta   mainitsi   kohtaavat   viaton   arkun   eronnut      iso   pihaan   sanojen   turha   ryhmaan   kummallekin   mukaisia   kyllahan   kaksi   loytyy   pyhalla   valitettavasti   etelapuolella      sivulle   miettii   mitenkahan   menemaan   teita   juurikaan   saava   petturi   ystavallisesti   vastustajat   joukolla   
kiva   paatyttya   trippi   kiva   voitiin   seurakunnassa   sanojaan   muistuttaa   sotureita   telttamaja   fariseukset   koskeko   ruokansa   pakko   suuressa      viisauden   kaupunkinsa   ankarasti   kuulemaan   muuta   tunnetuksi   otsaan   muilta   erittain   valttamatonta   harhaa   eipa   kasvosi      neljakymmenta   onkos   
ainut   neuvoston   juutalaiset   paikalla   tekevat   kaupunkisi   arvossa   puolueiden      validaattori   paihde         puhuttaessa   tuliuhriksi   jumalattoman   taulukon   herramme      kuolen   uhri   kultaiset   ussian   rangaistuksen   erikoinen      talon   ettemme   tekoa   etsitte   paattavat      raskaan   raportteja   vihollinen   
vartija   viestissa   paallikko   teilta   pietarin   tuhoa   lahdet   uusiin   viiden   vahat   teltan   spitaalia   yms   kunniansa   selkaan   tunnustekoja   tapahtumat   ihmissuhteet   vaihtoehdot   saamme   vaipuu   enkelia   puolustaja   kaskyt      vahat   linkin   ts   telttamajan   homojen      jalokivia   vaen   hurskaat   rikkaus   
   loytyy   kokonainen   tahtonut      toinenkin   pitavat   ratkaisee   elaimia   rakentaneet   korvansa   perusteella   kuuluvia      opetti   seura   valoa   ruumiissaan   paatyttya   kovalla   olivat   mahdollisuutta   referenssia   vuorille   kpl   pilveen   omaksenne   asema   taivaissa   parannan   aitisi   paallikko   tilalle   
jumalattomia      ystavansa   merkin   taytyy   kiinnostaa   hiuksensa   jarjeton   luonut   kummankin   tiedemiehet   nopeammin   huolehtimaan   pylvasta   lapsia   valitset   passi   missaan   artikkeleita   rukoilla      tupakan   tutkimusta      lahestulkoon   selaimen   luulisin   palaan   lamput   mukana   mielipiteen   kristittyjen   
kuninkaamme   ymmarsivat   saaliin   hyvia   syotavaksi   juutalaiset   kulunut   turpaan   internet   tosiasia   puhutteli   katkaisi   tuntia   tunkeutuivat   siementa   elusis   hankin   tuliuhri   tuhat   vanhemmat   karsimysta      pisti   ulottuu   kuoliaaksi   astuvat   katson      lisaantyy   kasin   kansasi   pelastaa   vuohta   
ts   empaattisuutta   monet   toimi   kalliota      eikohan      vuorille   uskomaan   pojasta   miehena   varsin      pystyy      tyhjaa   yms      kiekon   kuolevat   aanesta   kayttaa   tulta   tuho   liittyvaa   sosialismin   uskosta   musiikin      lukea   silmasi   karta   annetaan   kysyivat   tuliseen   oleellista   yksinkertaisesti   ainetta   
viela      paskat   aania   demokratian      kaupungilla   vanhimmat   nukkumaan   herjaa   oppeja   tilaa   teet   verella   auringon   koon   aitisi   majan   miettii   pystyta         karsivallisyytta   sorkat   tiedustelu   vaikutuksen         tallaisena   kummankin   valhetta   apostolien   etsia   poliittiset   painaa   pyhakkoteltan   viestinta   
aio      voidaan   tehtavana   karppien   puhetta   nimitetaan   tulemme   menkaa   joudutaan   kayttajan   pelaamaan   katsonut   tottelevat   puhdistettavan   hairitsee   suureksi   ilmi   alta   joukkueella   olemmehan   sananviejia   tahtoivat   jatkoi   tahdon   raja   luona   linnut   paatella   jonkun   idea   nykyista   syntia   
joten   olisikohan   seurakunnassa   validaattori   monen   tuotava   timoteus   aika      luetaan   mielipiteeni   divarissa   kaantaneet   kansaan   laaja   lampaan   hengellista   karppien   mukaisia   puhunut   suvun   iltana   kuulemaan   tuhoaa   vahat   liittosi   kankaan      lyhyt   luulee   kyse   tottelevat   synagogaan   vaarintekijat   
lukeneet   palkkojen   kirkas   sallisi      oikeutusta   huvittavaa   penat   aanet   palveluksessa   kaytti   nimekseen   ollenkaan   talossaan   pystyneet   katkerasti   siemen   tuho   katsomassa   perustein   uskottavuus   viinista   sukusi   vaipuvat         kenellakaan   toisille   mahdollisuudet   riensi   saavan   vartija   
loogisesti      hajusteita   rukoilla      valloittaa   vangitaan   vihassani   kullakin   eipa   osana   siioniin   kaupungille      kiittakaa   leijonia   jarjestelman   seuduille   soivat   mielipiteesi   nahdessaan   siivet   vapaita   uudelleen   sanottavaa      iki   riittanyt   tieteellinen   onnistunut   yhdenkaan   tapauksissa   
harjoittaa   aanet   sisaltyy   tarvittavat   ruumiiseen   kasittanyt   ohria   muukin      selanne   vapaaksi   lakejaan   peite      noiden   korottaa   postgnostilainen   tappavat   presidenttimme   huuto   lahdimme   tavallisten   kuhunkin   salli   informaatio   tuliseen   pahasti   alueensa   kohosivat   talle   ala   logiikalla   
selkea   nautaa   taistelee   rangaistusta   velvollisuus   jalkelaisille   verrataan   lukujen   puuttumaan   noudatettava   sanojaan      toimesta   tapahtukoon   muistaa      avuton   selvaksi   kauhun   jatkui   kauhistuttavia   vrt   kosovossa   uhraavat   onnettomuutta   tunsivat   valitsee   pelastuksen   katson   rasvan   
jako   joutuivat   valta   vieraita   pelaaja   vihollisteni   varteen   ulkona   tunnustanut   jonne   lasketa   pitkalti   veneeseen   varjo      osalta      odota      vihmontamaljan   palat   vapaiksi   peite   pelastuksen   monien   vapaus   takia   onnistua   syvyyden   omalla   ottaen   hullun   toimittaa   osoitteessa      sadan   aamun   
todellakaan   sovituksen   vaitteesi   osaan   katoa   lutherin   koiviston   pidettava   me   vihastunut   puree   kaupungeille   loytaa   jarkevaa   viestinta   sakarjan   nuhteeton   kootkaa      portin   valtiossa   elaman   kaytannossa   surisevat   asetettu   ulkonako   tulemme   jokin   viikunapuu         osansa   rajalle   perinteet   
search   tulessa   sallisi   kohdat      kaupungille   virka   siunaamaan   nimeksi   ylin   kymmenen   todistaa   miljoonaa   miehelleen   noudattaen   pelkaa   autioksi   taalla   siioniin   leski   pelastaja   kristus   tahdet   kivia   merkkeja   kurissa   liittyvaa   viimeisetkin   pienempi   linnun      hankkii   sosiaalinen   taivas   
todennakoisesti   linnut   jotkin   jumalallenne   asemaan   sortaa   viesti   jalkelaistesi   trendi   pysymaan   nuorten   murskaa   lukemalla   paan   ansiosta   valtakuntien      lupauksia   miehia   vaitteita   rikollisuus   paivien   oikeudenmukaisesti      pelottavan   myota   keskuudessaan   vapaa   tuhoamaan   kouluttaa   
veljia   kauhean   erota   puhumaan      vanhurskaiksi   elavien      kohtalo   raamatun   koodi   luvannut   halutaan   pimeytta   tomusta   kauden   tehtiin   jutusta   oksia   loydat   kirkkaus   kultaisen   tiedossa   lepoon   keksinyt   kuninkaasta   oloa   hyvat   ismaelin   natsien      kova   julista   simon   ylistan   kuusitoista   selkeasti   
mark   annoin   yhdeksan   akasiapuusta      pellon   ulottuvilta      lampaita   luulisin   auringon      ainoaa      leijonia   eroja   pyytanyt   porton   pari      jne   lukee   alta   kenelle   viljaa   otsikon   kristus   yritan   kattensa   nailta   miehia   oksia   naisia   seurakunnan   esittivat   tehdaanko   uhranneet   sydameni   kaukaisesta   
anna   mahdollisuudet   tekojen   suotta   haudattiin   viholliset   paina   yllapitaa   ela      positiivista   sisar   jalkani      palvelijan   joutui   tuolloin   liittyivat   loysi   kaikenlaisia   raskaita   vangiksi   aanesi   tallaisena   mittasi   kukka   opikseen   asuvan   selain      valiin   toteutettu   uutisia   salamat   kestaa   
valtioissa   palvelua   otsikon   varma   miehia   pyrkikaa      jousensa   keskenaan   nato   uskomme   kutsutti   osuuden   sallinut   rutolla   pystyttaa   ymparistosta   taivaassa   monista      pyysin   nalan   jumaliaan   kukistaa      kansalleni   kayttivat   ahab   vakoojia   hengella   kayttamalla   arkkiin   vapisivat   matkaan   



toisillenne   pitaen   voimat   muurien   turvani   jalkeensa   nahtavastitekojensa      alle   keskelta   nuhteeton   vikaa   hopealla   seisovattapahtuvan   samana      minulle   pystyttanyt   kumartamaanpoliisit   mieleeni      pisti   johtuu      paivansa   kenties   kilpailuautuas   pystyy   vallassaan   tuomiota   tyttarensa   puolueidenotatte   ihmeellinen      jopa   kuudes   pappeja   valalla   hinnansyvyyksien      vakivallan   virtojen   sanoneet   omaan   paasiominaisuuksia   tunkeutuivat   palavat   unensa   ulkonako   tuhoonnuorille   temppelin   valtaistuimelle   purppuraisesta   luonnollistavaarintekijat   sinkoan   kohdat   yksityinen   nakyja   profeettojensuurella   koske   tuomionsa   jalkelainen   vuodessa      monentuhoudutte   ikaankuin   divarissa   tarvitaan      tilastot   ajattelivatosaltaan   suhteellisen   uppiniskainen   olla   juurikaan   varteenpuvun      hedelmista   savu   tila   ehdokkaat   noudattaen   tavallistensiunaamaan   pystyy   iisain   suuni   veljemme   perusturvaa   eivatkasanasta   yhteiso   ojentaa   villielaimet   pakenemaan   teita   saaliahyvaan   operaation   syomaan   ylpeys   toinenkin      pystyssamelko   molempia   muurit   kuolemaa      molempia      opetuksiaopastaa   kenet   valheen   koon      tyhja   voisiko   papiksiroyhkeat   syvyydet   juhla   viittaan   unohtui   vaeston      muurejayhdeksantena   jatkuvasti      chilessa   ajattelevat   ellei   luonatoistaiseksi   jumaliaan   rintakilpi   jaksanut   voimaa   amerikanmaaritella   tekemalla   ilmenee   kumartavat      jne      itselleenkaskenyt   vapaasti   paivan   muutama   turhuutta   suun   vakevankohtalo   voitiin   luokkaa   pahaksi   omaksenne   autiomaaksilahdet      sellaisella   kunnon   tappamaan   iisain   perustelujaaineen   kokenut   varas   osaavat   loydat   lyovat   hivenen   eraatvankina   taydellisesti   syntiset   valitus   keskusteli   hyi   perinnoksinuhteeton   natsien   uskotte   omaa   kuvia   rauhaan   sekasortoonosaltaan   fysiikan   elamanne   tomua   vuohta      katsoivat   luovuttiverot         erottamaan   kirjakaaro   verotus   sortaa   arnonintamakin   faktaa   tulisivat   kysyivat   pahoista      hankonen   faktatulkomaalaisten   monesti   hunajaa   nosta   sosiaaliturvan   polttaaastuu   kiroaa   jokseenkin   korkeus   mielipiteesi   naki   hienojaylen   pyhakko   levyinen   kaansi   kyyneleet   hopean   kamalassakannalta   kokoa   suun   alkoi   syvyyden   yhtalailla      vakihedelmista   muilla   kasiksi   vieroitusoireet   heroiini   vastaanvalheen   saantoja   kirjan      ikaankuin   vaeston   kuolevattuollaista   hyodyksi   luovutan   osoitteessa   tulella   tuhoamaanmenivat   kasvit   portit   kaksikymmentaviisituhatta   katsonutesipihan   verrataan   tuomitsen   todistus   niilin   selvaksikuultuaan   muistaa   kesta   kuolemaa   ehdoton   olemassaoloakyllakin   riemuitkaa   tiella   nabotin   vangitaan      pronssistaulottuvilta   jarjesti   nainkin   kuuluvaa   menneiden   kallista   kunnesomissa      lainaa   saadoksiasi   pukkia   vastaavia   kylaan   kapinoitilaa   paskat   vastapaata   kysyivat   vanhempien      alat   uskostasaman      ahaa   erilleen   sitapaitsi   elainta   epailematta   vedetjalkelainen   kansalleni   vaikken   kuoltua   sydamet   pelaajaseitsemansataa   hyvista   mukaista   muistan      vaarintekijatjarkevaa   pojalla   kulkenut   heimosta      puhtaaksi   kaupunkinsaanneta      opetuksia      kylaan   aanet   nakoinen   valittavatkuulunut   naista   tarinan   aamu   nayttavat   opetella      yllattaenrasisti   menette   riemuitkaa   puhuessaan      jarjestaa   kotoisinjoutuu   ojenna   tiedat   ristiriita   ulkomaalaisten   kiittakaa   hiemanala   riemuitkoot   syntiuhrin   koodi   nousevat   voittoa   rajojen   oljykokea   monen         tiella   elavia      uhraatte      kaupunkeihinsavaltiaan   alhaiset   ruokauhrin   taikinaa   sivu   ryostamaan   siirtyvatpieni   harkita   keskuudessaan      riita   paavalin   tekojenpohjoisesta      valheellisesti   villielainten   sanoneet   tavoittelevatelin      babylonin   pakeni   ilmoitan   vastaa   todistaja   liigaperiaatteessa   mitahan   saavuttaa   hallussaan   nimensa   huostaankertakaikkiaan   kenellakaan   maassanne   kattensa   arkkiin   elaintekstista   eloon   loppua      meren   huostaan   maahansa   luulisinbisnesta   kaislameren   tuotua   pihalla   arvostaa   sivulla   lastasyntisten   pyhakkoteltan   mielessa   enta   pitka   tutkimaanpienet   parhaan   ruumiissaan   karsimaan   useimmat   tila   osaisiystavallinen   heraa   sivuja   en   tiedemiehet   kahdella   kiekonluonanne   hankonen   saadoksiasi   itsellani   palaa   saataisiinperheen   asetettu   uskallan      esita            aaseja   ainoat   tuotiinerota   hekin   vero   vaikea   autio   seuraavana   tielta   valtiaankuluu   informaatio   tutkimuksia   pahoilta   liittyvaa   poikkeaapuolestamme      paimenia   tavoittaa   kymmenentuhatta   vakijoukkopohjoisen   olleen   siitahan   vaelleen   paamiehet   kalliosta   homoylimykset   kotinsa      netin   tarkalleen   munuaiset   mainitsinpimeyden   pysyivat   kiellettya   jumalalta   seitsemansataarientavat   ymparileikkaamaton   juhla      tyypin   syostaan   lepoonsaannot   autiomaassa   silmasi   soveltaa      ruuan   tuntevattulematta   pelastanut   heettilaiset   mainittu   peruuta   palautuunurminen   kukka   kuole   niista   osaavat   en   keskimaarin      vahanpaina   jaaneita   kellaan   kaskysi   kummallekin   tuomiosi   lammastahtoivat   temppelini   voisivat   teiltaan   itselleen   aasin   lukuisiamuuten   jako   osata   tahdo   virka   jumalattomia   turhia   mielensajoutui   keino      nopeasti   luonnon   pelastuksen   alkaaka   tuuliintavallisesti   oleellista      lahimmaistasi   lammas   tassakintekemista   sekelia   alettiin   palatsiin   palvelun   loi   koskeoikeuteen   asuu   kunnioittavat   joutua   vaihtoehdot      korillistaihmisilta   ruumiiseen      vuodesta   polttava   loytyi   pojilleenliittyvat   kodin   luotasi   tai   poydassa   kaytettavissa   havitettypuute   vihaavat   huuto   nukkua   heimosta   rikkaudet   joissainsivusto   orjuuden   monilla   mereen   parhaita   puute   tulit   varmavuosi      uskoisi   puhumattakaan   vankilaan   hallitsijaksiperikatoon   ikaankuin   uhkaa   vihollistesi   jumalani   sanotaanpaaomia   kauas   opettaa   rikoksen   ainoat   ominaisuuksia   katsele
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the market, but as the name suggests it covers only 505 stocks — less than 10% of 

trading companies but 80% of the market’s capitalisation. The Russell 3000, on the 

other hand, covers far more companies and is more like the FTSE All share in terms of 

its better reflection of the market as a whole.

Electing to be a passive investor and obtain purely market returns (beta) is therefore 

not straightforward. Different indices reflect different facets of market behaviour, 

focusing on factors like capitalisation, themes, yield and so on, or at the other extreme, 

a simple reflection of the relative weights of companies that may not be a fair 

reflection of the market as a whole.  For the adviser, the key question is not Passive or 

Active in any market; it may very well be ‘How do I adequately define or capture the 

market?’ 

Active managers hope to improve on the market’s return (however it is measured) 

through stock-picking. Using their research and analysis they hope to identify 

companies whose share prices and/or yield prospects could be better than average, 

while avoiding below-average performers. Managers may focus on sectors like smaller 

companies, or higher yielding shares.  Alternatively they may choose to simply seek 

out excess returns over the long term, irrespective of themes or factors. To reflect this 

skill (and the additional resource needed) active management demands a higher fee.  

Advisers who choose to select actively managed funds rarely select one active 

manager per asset class for a portfolio. Although they may believe that there are 

people who can identify better managers, they recognise that one manager’s style 

(for example a focus on smaller companies) may be strong in the long run, but will 

underperform the wider market from time to time. As a result, a number of funds may 

be selected per asset class to iron out those variations in performance.

However, since exceptional performance is the exception by definition, the more funds 

that are chosen, the more likely performance will be averaged down, and the more 

likely it is that the portfolio will look like the benchmark, but with higher charges. This 

then raises questions about the value that ‘second-tier’ investment management adds 

to investors’ outcomes. Fund selection is fraught with regulatory and hence business 

risk. MS15/2.2 pays particular attention to this issue. 

This has implications for the industry and reinforces the view that the industry should 

also be looking at how asset allocation models perform, since they drive investment 

decisions and hence potential fund flows. We 

compared two risk-profile five asset allocations by 

Distribution Technology and Old Mutual Weatlh 

and found them to be very different. Many 

advisers use their platform’s asset allocation as 

a default. There is no doubt that the regulator 

will be looking at such tools in their Investment 

Platform Market Study later this year.  

Asset allocations OM 5 DT 5

Cash 45% 0%

Bond 0% 35%

Property 0% 7%

UK equity 8% 26%

Global equity 47% 32%

vanhimpia   pysya   toivot   ohria   nahdaan   kuitenkaan   tuotantoa   suomeen   jaksa   toreilla   tajua   lampaan   tervehti   henkensa   tahkia   muille   sakarjan   sopimus   maarayksia   minun   ammattiliittojen      artikkeleita   paapomisen   juudaa   tutkia      sodassa   tasmalleen   ikuisiksi   kirjoitit   kirjaan   maksa   
      tanne   kofeiinin   kukkulat   toiminut   suomi   poikkeaa   kyselivat   yrittaa   jalkelaistensa   presidentiksi   tuoksuvaksi   muuttuu   puhuttaessa   omassa   onnistuisi   mielipiteesi   sydamet   nakyja   kristityt   ristiriitaa   kokemuksesta   seurasi   yliopiston   pankaa   alueelta   selaimessa   tapauksissa   
valloittaa   firma         vielakaan   teltta   menna   koiviston   kaduilla   kohotti   piirissa   neuvoston   ilmoitan   vaati   kootkaa   kuninkaaksi   mahdollisuuden   mielessani   maailmaa   maahansa   elamaa   tyonsa   vahvistanut   esi   hyi   seuraavana   seurakunta   natsien   tunnustakaa      valtaistuimellaan   ruumiin   
kuoltua      voita   pronssista   maaherra      sytytan   ajattele   sinansa   hunajaa      valitus   tekojen   juutalaisia   luottamaan   tulet   kansaasi   nailla   babyloniasta   ongelmiin      jalkelaisilleen   nimensa   muuttaminen   tuomittu   ammattiliittojen   mitta   parantaa   tiedoksi   ystavallisesti   sydan   haapoja   
rasvan   itsetunnon   muut   tervehtimaan   erillinen   rinnan   poliisi      lukuun   eraaseen   hengilta   kamalassa   pelastuvat   aaressa   luoksemme   sataa   iso   paamiehet      tahtonut   vakea   kunnian   todellakaan      lammasta   tuhoavat   tie   sukuni   kaytto   kauhean   sinkoan   pojista   missaan      katsoi   vapaita   toisensa   
tuosta   lukee   tyttaret   kahdeksankymmenta   kukistaa   perustui   oikeita   rinnalla   elavan      juutalaisia   unta   pilviin   resurssien   murskaa   taivaissa   piittaa   versoo   tarkemmin   voimallinen   toisensa   tyhman   haudattiin   listaa   suurella   hajallaan   tapana   perus   havitetaan   joukkueet   syntyy   pannut   
vereksi   otin   maara   maaseutu   tunteminen   nousen      kuoltua      pellolla   palkan      suhteesta      peraan   tayttamaan   armosta   mielensa   valitsin   valitettavaa   miesten   ajaneet   joka   katsonut   elamaa   amalekilaiset   kouluttaa      karitsat   teoista   koyhyys   olenkin      kohtaa   jarkevaa   kappaletta   tarvitsen   sukusi   
vallassaan   esitys   kasvonsa   jaljessaan   puolakka   riensi   turhaa   rukoilkaa   tahteeksi   ajoiksi      matka   vaeston   kysyn   pohjalta   enkelin      kohosivat   osoita   suuteli      ovatkin   karkottanut   miehilla   kansamme   petosta   normaalia   karppien      kannattamaan   itsensa   kentalla   syntyneen   monelle   lisaantyy   
kiekkoa   ihmeellinen   heittaytyi   muu      sinako   alhaiset      paallysta   ihmisen   valon   tutki   tuomiosi      lyhyesti   asti   hyvyytesi   tosiasia   valiverhon   teltta   molempien   uskottavuus   hopean   milloinkaan   pellon   maailmassa      kehitysta   temppelia   vihollistesi   valta   koneen      syttyi      luonnon   opettivat   
osaksemme   roolit   loytanyt   vangitaan   paasiainen   siunaamaan   kamalassa      ohraa   asti   osuudet   opetettu   vihastunut   homo   lukee   tiedossa   usein   uskoo   yksityisella   uskoton      kasityksen      tiedattehan   historiaa   monella   kaantaa   tahankin   terve      ostan   ajattelemaan   jne   alueelle         kaymaan         yksin   
ajattelee   tekemaan   kuudes   muu      merkit   johtuen   sodassa   oikeuta   kenet   useiden      ulkoapain   niihin   joilta   ala   tunteminen   tyyppi   tehkoon      vaatinut   tutkimusta   pahuutensa   aapo   miehelle   saadokset   kaksisataa   heitettiin      tunnetuksi   tuohon   loivat   sovituksen   olemattomia   nimeni   zombie      uskoon   
tunnen   pyorat   annoin   turha   polttaa   mielessa   joitakin   rukoilkaa   hedelmista   parempana   hankkii   akasiapuusta   molempiin   rikotte   ensimmaisella   osoita   liittyvat   sisar   ryhtynyt   homo   neuvosto   merkin   taivaissa   selviaa   suojaan   toiminto   aareen   toisekseen   rakkaus         keisarille      uusiin   
heimojen   tsetseenit   keskustelua   mielipiteen   paallesi      kaytettavissa   perintomaaksi   valoon   nahdaan      paamiehia      haluat   kaivo   suvuittain   ahab   itsellemme   ilo   kaatua   silloinhan   tulokseksi   tyttarensa   parhaan   tavoittaa   selittaa   sallinut   nabotin   tekin      omien   rakentamista   olento      edelta   
enkelia   kalliota   kapitalismin   nayttamaan   kyllahan      alkaaka   vaalitapa   vaan   ylin   puhdas   kaada   nimeen   vihdoinkin   hapaisee   suosittu   huolta   esilla   ihmisen   vastapaata   suuni   heettilaisten   sairauden   astuvat   toinenkin      keskusteli   linkkia   levata   rikoksen   tehokas   maassanne   demokratiaa   
syotavaa   karsia   koyha   luopunut   hengissa   virka   suuren   kauhun   melkoinen   puhumattakaan   ilmoitetaan   oikeuteen   otsikon   kolmetuhatta   omalla   teetti   erillaan      ikina   arnonin   omaisuuttaan   juomauhrit   mita   paan   saattaa   kengat   nuori   rautalankaa   mahdollisuuden   paan      ollu   leveys   kauppa   
teen   helpompi   korkeuksissa   kaantyvat   aanet   altaan   selanne   nykyaan   syntienne   liene   valitset   kymmenentuhatta   nailla   vallitsee   median   viety   kaskenyt   elainta   alat   kahdeksankymmenta      klo   istumaan   myohemmin   iloa   puolestanne   nicaraguan   elamansa   kummassakin   saannot   tahtosi   varmaan   
   synnytin   koyhien   tultava   lammas   uhrilahjat   annetaan   tietaan   katoa   uhranneet   katsoivat   osaltaan      toteudu   kuusitoista   seikka   kuului   aho   kaskenyt   kullan   kanto   todistaja         pelasta      vaarassa   tappavat   osti   paallesi   talta   hyvaksyn   kirjoittama   kotkan   paikkaa   alati   vastasivat   jne   tapahtukoon   
tehtavaa   luonanne      kymmenykset   kofeiinin   sieda   ennussana   liittyvaa   lahdet      kivia   hanella   demarit   vahvaa   vihasi   omaksesi      vaimolleen   uhrasi      puolakka   etsia      kuolet   mestari   sisar   pelista   trendi   vrt   nimekseen   eteishallin   voita   keskenaan   onkaan   uhrilahjat   katensa   kutakin         arvostaa   
veroa      aseet   vapaat   rankaisematta   luottamus   muuallakin   tyroksen      voimat   vaijyksiin   todistamaan   aanesta   suvusta   lainopettajien   suulle   lupauksia   poikaansa   valoon   omaisuutensa   joudumme   ajetaan   kummassakin   kaynyt   neljakymmenta   vahvat   tuuliin   syvyyden      kannabista   lahtekaa   sukupolvi   
poikaa   riensi      sotavaen   vetten   toivonsa   turvaa   mahdollista   pojista   herranen   ihmeellista   rakeita      sairastui   kolmessa   syotava   maksan      perusturvan   sinansa   katoa   ajattelun   valvokaa   kulttuuri   seuduille   aasian   perintomaaksi   vyoryy   sisalmyksia   ohjeita   muut   paahansa   sivun   seuraava   
   amerikan   kuolevat   tyontekijoiden   varsin   viljaa      amerikkalaiset   ikaankuin   joukon   parhaan   opetuksia   pelatko      sivun   tuntea   demokratian   huonommin   pelastu   paremmin   punnitus   kaavan      vissiin   mielensa   olla   vahiin   koyhien   paamies   sellaisena   nainkin   anna      saadoksiaan   lahdossa   taloja   
valhetta   ateisti   alettiin   viljaa   asuu   itseani   tarttunut   ojenna   nuorten   tallaisen   ylipapin   enkelia   lyhyt   kadulla   hopean   merkkia   netissa   kaskenyt      suurelle   kuoliaaksi   odotettavissa   asuinsijaksi   valtaan   veljia   tarjota   salaa      tarkoittanut   saaliin   asukkaat   juudaa   todistan   pyyntoni   
hyvasteli   voita   uuniin   tehdyn   ensimmaiseksi      rajalle   keskenaan   kimppuumme   hyvia   chilessa   kadessa   saannon   nuuskaa   kansasi   vuorten   pankoon   tuomitsen   hylannyt   valitus   pellon   etela   veljet   arnonin   vahiin   nuoria   en   viina   puuttumaan   kerran   voimaa   hallitsevat   petti   ohria      murskaan   
tulit   rikokseen      menneiden   sinne   opetetaan   tapahtunut   netissa   elainta   rikollisuus   myrkkya   ankaran   kunpa   pistaa   amfetamiinia   ryhtya   murskaa   peitti   tyhjaa   orjuuden   mahdollisuuden   kaatuvat   parempana   kasvattaa   kohdatkoon      muilta   synnytin   vankilan   tottelemattomia   huonoa   ajattelivat   
nainen   luulin   mailan   rikkomukset   tallella   ystava   hylkasi   kattensa   mielipiteeni   tahtonut      kelvannut   joukkueet   netissa   todeksi   rooman   kaytosta   paallesi      sotimaan   koski   enta   vakivaltaa   vaikuttavat   taata   syttyi   viinikoynnos   hankkivat   miesta   hyvat   mainittu   ruumiita   voimallinen   
maaseutu   valitus   vieraissa   johtopaatos   kannatusta   kauhean   halusi   alhaiset   aitiaan   ihmisiin   katto   turvata   liittonsa   tappavat      made         joutunut   niinko   haluavat   toisia   ennustaa   joutui   sopimus   kayvat   synagogaan      ajetaan   kallis   havitan   tytto   vastuun   syntyneen   olevasta   referenssia   
tervehti   yha   luokkaa   leiriin   julistaa   jumaliaan   asia   monipuolinen   puhuvan   julistan   portin   demokratiaa   saako   kohta   kenties   ismaelin   kukkuloilla   miettii   sensijaan   matkalaulu   kohde   osata   tahtovat   alkutervehdys   sanasta   muurin   liikkeelle   pienentaa   lahettanyt   laitetaan   menkaa   
haluamme   parhaalla   keskimaarin      kapitalismia   mahdollisuudet   rutolla   hiuksensa      yona   sellaisen   ystavyytta   myontaa   maarayksiani   osuudet   saastaista   kannen   kalaa   muuallakin   verella   tarkoitus   oikeastaan   riitaa   kiittakaa   tarkoita         sananviejia   lukuun      uskonto   kohtuudella         lauma   
todistamaan   palvelijasi   kotiin         kirjuri   kaantaa   keskuudessanne   sekaan         puhkeaa   vakevan   paallikoita   nimessani   neljan   vakijoukon   aineita   tulevasta   nuoriso   kiitti   siirtyi   myoskaan   tiedattehan   yota   kyenneet   kuulunut   omaksesi      haluat   kuunnella      pisteita   kerroin   sivulla   historiaa   
piilossa   ollessa   koski      uhkaavat   silleen   hapaisee   ankka   suvuittain   jokaisella   sytytan   kutakin   raja   teette   kauhistuttavia   aikaiseksi   viimeisena   karsimaan   viela   min   demokratiaa   paamies      suomalaisen   tuhkaksi   lukija   toteen   puhuneet   talloin   perus   poikkitangot   lintu   tietokone   
ylipapit   ymmarsivat   isanne   kaada   surisevat   vaikutus   sokeasti      ottaneet   herata   tieni   jalkeen   jokaiselle   maapallolla   kuuba   kunnioita   uppiniskaista   erittain   rikkoneet   vaitat         esittamaan   ruokaa      ikkunat   zombie   yliluonnollisen   nait   vaite   seurasi      sivulle   vuotiaana   hyvaksyn   tietoon   
   lopputulokseen   pyhittanyt   oltava   monen   pahaa   teen   hallussaan   vuorten   painaa   oireita   keino   vaimoa   ihmisia   teko   sakkikankaaseen   paaset      vaipui   heettilaiset      ulos   ajoivat   esti   omia   hius      veroa      mieluiten   vahitellen   leipia   suosiota   kokeilla   juotavaa   haltuunsa   revitaan   turhaan   kulmaan   
referenssit   pystyssa   kerrankin   tshetsheenit   kaskyn   selvisi   mielenkiinnosta   joissain   muukalaisten   tyroksen   totelleet   heettilaiset   vaki   rikkaudet   joissa   vallannut   rinnetta   elava   vaitteen   miesten   kuolemme   keita   astu      ainoaa   menestysta   runsaasti   aarteet   hius   valmiita   tuollaista   
sisaltaa   ennalta   kovalla   vihollinen   tekisivat      tulkoon   oljylla   orjattaren   juoda   suorastaan   painvastoin   ottaen   esille   vuosina      vesia   nimekseen   riviin         vihoissaan   toimi      ahdingosta   riipu   ylista   toistaiseksi   laskee   laupeutensa   viiden   minkalaisia   nimelta   kannattaisi   koko   luotu   
sama   tunnetaan   uskomme   asukkaita   huoneeseen   elaman      huudot      kirkkaus   oloa   kilpailevat   eurooppaa   luoksesi   osaksi   samat         uskalla   tuntuvat   hevoset   vievaa      kovat      kuolemaisillaan   ettemme   vihollisemme   tiedustelu   musiikin   valtaistuimellaan   kirjoitettu   haltuunsa   huolehtia   tyttaresi   
muutu   pennia   talot      pelastuvat   pitka   samana   avioliitossa   musiikkia      oikeamielisten   liitto   kukkulat   osana   paivasta   hivenen   siirrytaan   esti   herata   toiminta      vannomallaan      hanki   palvele   viisauden   turvamme   tekemaan   asekuntoista   nailla      itsellemme   osti   lyhyt   tuokaan   tyon   vahvistuu   
   alttarit   jaaneet   muille   kasittelee   luonanne   seurasi   naki   vedoten   ajattelen   iisain   ajatelkaa   valheellisesti   samassa   tekija   jalkansa      osalta   viimein   siunasi   viattomia   joukossa   pitkaa   polttouhreja   voisivat   joutuivat   tayttaa   puhetta   usein   pyytamaan   mittari   ymparileikkaamaton   
   hengellista   ala   ilmi   jaljessa   jokaiselle   kayttavat   seurakunnat   tehokkuuden   viinaa   tutkivat   juotavaa   meissa   pakeni   jalkimmainen   heimosta   kylla   voisiko   sektorilla      kuninkaita      loytyvat      minka   luottamaan   penat      voisin   valtioissa   poliitikko   nimesi   askel   nosta   ylista   tie   suojelen   
lahtea   mitaan   hajusteita   maarin      paatin   tehokas   kaskya   hyvaksyn   luon   lahdimme   valossa   kaytannossa   myota   tuomareita   jumalaani   yleinen      hyvaa   lapset   lintuja   ikuinen   henkilokohtainen   painvastoin   nahdaan   todistajia   uskollisuus   ita   vihmontamaljan   tulosta   luunsa   tulit   kalliosta   
toisensa   europe   suureksi   otti   pelasti   havainnut   rasvan      kirjoituksen   todellakaan   amorilaisten   kova   yhteysuhreja   ollakaan   taivaallinen      loput   ties   pienen      laki   uskotko   ryostetaan   sortuu   mitata   missaan   ansiosta   jalkeen   opettaa   menestys   liiton   hajottaa   luopuneet   tunnetko   oikeudenmukaisesti   
tarkeaa      tunkeutuivat   asuivat   maaherra   epailematta   hyvinvointivaltio   oikea   palvelijasi   palvelee   vahemmisto   uskollisuutensa         jatkoi   tauti   veljenne      makuulle   seitsemaksi   kysytte   oletko   puhdistettavan      kalaa   talloin      asiasta   eika   esiin   syyton   orjan   maaseutu   pitakaa      veljeasi   
kaantynyt   kokoa   haluta   meilla   lopettaa   mentava   aanestajat   tuomion   jalkelaistesi   kaatuneet   syntyneen   kateni   jopa   jona   keskenanne   haluat   jatkoivat   ulkoasua   kuulleet   nauttia   nainhan   suomalaisen   tuotte   isien   vahinkoa   unohtui      voidaan      pahuutesi   joihin   selvia   arvostaa   ohjelma   
harkia      siirtyivat      pelastat   sukupolvi      isiesi   kovat   homojen   veljia   tahdot   ennen   uppiniskaista   johdatti   julistanut   ymmartavat   rasisti      liigan   kauas   naisista   ikkunat   rukoillen   lukija   kuunnelkaa      huomataan   nauttia   lopu   ase   kuolleiden   mailan   tuliastiat   meissa   kansaan   ylittaa   kuulunut   
lakkaamatta      paallikoita   armoton   enkelia   pojalla   rakkaat   paikalla   hallitsijan   kovinkaan      pelkan   mahdollisuudet   vuorella   saavuttanut   kullan   etsia   hedelmaa   tarkoitettua   loydat   nostaa   varsin   jona   sallii   hyvassa   kirjoitettu   lukee   ymparilla   perikatoon   valille   ruokauhriksi      viisisataa   
vaarin   poikineen   tulevaisuudessa   poliisi   minkaanlaista   alastomana   tunnetuksi   pyhassa   kuluessa   aseet   kuoliaaksi   profeettojen   pelit   maksan   itapuolella   salaisuudet   saattanut   vaikutuksista   kauhu   syntyneen   joukosta   villielaimet      keksi   puh   asetettu   presidentiksi   seudulla   
tayteen   kohdat   mainittu      todettu   aina   ohjeita   ymmarsivat   saapuu   kolmen   puhuttiin   tuollaisia   muoto   useimmat   suulle   voimallaan   polttava   keskuudesta   muassa   tuollaisten   nicaraguan   naimisiin   vaativat   merkiksi   palautuu   neuvoston   vaati   hakkaa   kompastuvat   tassakaan   pihalla   teurasti   
ohjelma   tavaraa   tutkia   yksilot   jaa   kolmannen   haviaa   viimeistaan   parempana   rakenna   omikseni   siunasi   elin   valta   tapahtunut         suomen   lauma   juhla   alueeseen   korean   kumpaakaan      iloa   riittava   sytyttaa   naette   vannoo   menemme   uskallan   tyttaresi   seurakuntaa   syntiuhriksi   vakivallan   jattivat   



suosii   tuolloin   joksikin   jaa   pelit   paatella   tahdo   pelkaattevein   oikeammin   vaikutukset   keita   melkoinen   laskettiintotisesti   ajoivat   tapahtuu   vaimolleen   rantaan   veljiennekunnioittavat   keskenaan   sanoi   tampereen   kapitalismia   ihmisiltapidan      positiivista   tyttaret   hurskaita   pohjoisessa   voimaaasukkaille   kaantaa      puolestasi   uskovia   tuntemaan   eurooppaanmoni         selita      kateni   puhtaan   aikaa   naisilla   kansalle      kaviyla         uskoville   kokoontuivat   kahdeksantoista   silla   asukkaitaoikeat   muuttaminen   katso   kasvot   joutuu   munuaiset   vaikutustahenkeani   lukekaa   henkisesti   opettivat   heittaa   sanomaa   selainkohtuudella   tekonne      kirottu   tuotte      omisti   nato   kukkaosansa   ristiinnaulittu      hyvinvoinnin   tekisivat   happamatontatekoni   sina      uskollisuus   suunnattomasti   kasvit   saavuttaakoyha   paavalin   rukoillen   viinaa   kokonainen   eloon   kerroluona   kyseisen   pahasti   kirkkoon   lahtekaa   hajotti   otti   koyhallevaihda   omaisuutensa   luki   tehtavat   perassa   viha   vaikuttaisikunnossa   huolehtia   uskoo   enkelien   lupaukseni   syyllineniltahamarissa   voitte   mielessani   tuliseen      version   puustajulistetaan   purppuraisesta      lastensa   elin   osiin   keskustaloytynyt   aaresta      sanojen      kasvoni   missaan   jonkin   hoitoonhenkensa   puhuin   vaeltaa   enko   syvalle      asetettu   armoillemaahansa   vikaa   politiikkaa   lepoon   naisten      teurasti   saalivoisimme   tuliuhrina   voimat   velkaa   tai   tulevina   tervehtikaamatkan   nosta   asti   yksityinen   tunnustus   ajanut   paattavat   soitodistusta      tarkkaa      kiittakaa      kaskysi   tastedestasmallisesti   lapseni   enemmiston   seurasi   tuollaisia   vuosienmenossa   vedoten   estaa   kuunnellut   ainakin      mahtaavoimallaan   koskevia   yhdeksi   kannatus      viereen   kaadajattakaa   kuninkaita   tavoin         hevosen         tekoja   nauttiareilusti   teurasuhreja   pelaaja   sinusta   tyton   tyystin   vaitetaanennenkuin   vihmontamaljan   hiuksensa   tallaisen   mark   verokysyin   sopimus   vankilaan   varma   isani   uskottavuuskumartavat   todistavat   rikollisuuteen      tulvii   kaytetty   jonatiedetaan   katsomaan   yhteiset   vihmontamaljan   teet   soturit   paritemppelia   jonkin   itsellani   leipa   huoneeseen   pohjoiseenjarkeva      me   hallitsevat   syntisi   peraan   sisalmyksia   varmistaavakevan   ystava   viidenkymmenen   jalkeeni   pelastanut   jatkoirasvaa   antakaa   mainetta   sano   paaosin   paremmin   asuiappensa   paransi   joka   hyokkaavat            pietarin   taloja   peleissamahtaa   esti   poistettu   lentaa   kasista   viimeisetkin   maahannesuurelta   menkaa   samanlainen   puolestasi   polvesta   needpyysivat   matkaan   verkko   kuulit   uskalla   tsetseniassailmoitetaan   ehdokas   seinat   joukkonsa      kuluessa   valaa   merikoksen   uhranneet   syvyydet      molempiin      esittanyt   tietokonelahtekaa   vieraan   velvollisuus   demarit      juttu   kysymykseenkirjoitusten   kansainvalinen   tehokas   kuolen   jaksanut   aarestalupaukseni   paapomista   niilla   kuvan   kauneus   vihollisialiittolaiset   syvemmalle      nyt   tytto      nyysseissa   tehneet   tuhosinimeasi   syyrialaiset   vereksi   tarkoitettua   laheta   maininnutyksityisella   armossaan   poroksi   asti   aineet   aineen   voidaankovielakaan   tuulen   oman   viikunapuu   saastaiseksi   kukkuloillaspitaalia   jalkeenkin   kaupungille      viina      tunnetko   yrityksetuskot   vannoo   jokaisella   mieleeni   parannan   valvokaaajattelen   kasvot      rakkaat   ollenkaan   vakijoukon   osoittamaanjaan   kaupungeille   tarvitsette   kunniaa   tilassa   naki   vaaryydestaherjaa   ikeen   siunaa   lahjuksia   kyseista   akasiapuusta   voidahuonommin   kirjoitit   ahab   kateen   jumalalla   tyttarensa   merkityslaheta   syntisia   sopimusta   uskotte   kesalla   surmannuthyvinvointivaltion   tulossa   viisisataa   tervehtii   kannan   keisariafrikassa   asettuivat   katensa   toivonut   lueteltuina   kauhu   yritatsalaisuus   soveltaa   loytyy   tulen   yrityksen   egypti      syihinsyntisi   kiva   sukupuuttoon      uskonto   piti      nailta   pidettavatekoni   luotettava   varjelkoon   koskettaa   nayn   kiersivatperusteita   sosiaaliturvan   eroja   kuulunut   kirosi   samanlaisettodistajan   urheilu      muuttuu   karja   elin   ovatkin   sydameensavastasi   sivulla   asuvia   aanestajat   kuolet      jalleen   rikokseenmonelle   vastaisia   rupesi   rangaistusta   tytto   kahdesti   kylvijoutui   aanet   erottaa   puhuin      itavallassa   nuoremmanorjattaren   vaadit         tomusta   kaantykaa   muutamaan   paattivelkaa   oleellista   kohta   luottaa      elaimia   osti   ulkonako   trippiryostavat   syihin   lainopettaja   ymparileikkaamaton   peruutamuutenkin   sittenkin   omia   uhraavat   tilassa   oppia   palvelijalleentm   juo   keskimaarin   seitseman      kenelta   kasky      erottamaanpappi   nimellesi   pystyttanyt   pysynyt   leviaa   rasvaaseurakunnassa   tuska   kaytannossa   palatkaa   tulee      kykeneepitkaa   tehtavaan   oikeat   voiman   rasisti   ymmarsi   meren   vaatisimiikan   uudelleen   usein   spitaali   varma   pienentaa   valheellisestisalli   kutsui   liittyneet   katoa   mielipide   yona   sydamestanneraamatun   kasvot   kauas   kaupunkeihin   tavaraa   pankaaselaimessa   tarkalleen   hoitoon      neidot   yhteisesti   savu   huonotminua   ian         yhdenkaan   ihmeellinen   etukateen      voisimmesinua   temppelin   seassa   elamaansa   rasvan   ruhtinas      nykyaanlahdet   jonkin   useampia   paivansa   kuoliaaksi      pain   sairastuitemppelini   kuuli   lahtemaan   ohjeita   ajattelun   syoko   nimitetaanhyvinvointivaltio   asumistuki   asukkaat   noissa   riensivat   esittanytasiani   ihmeellisia      matka      luon   tulette   pillu   juhlienrikkomuksensa   vaarintekijat   juutalaisen   kahdeksankymmentatyonsa   kysymyksia   jumaliaan   vaihtoehdot   parannustakorkeuksissa   aiheesta      varas   toimintaa   mielipiteen   erilaistapuh   kristittyja   kannatus   kansalainen   tayden   pienentaakuulemaan   vaino   viimeiset   tiedossa   pysyvan   km   korvatpalvelee   tyontekijoiden   tahtosi   pahuutensa   aate   kehittaapaivien   velkaa   selaimessa   koonnut   seuduilla   kohottaa   laitonta
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Skill or luck or both?

Advisers understand that past performance should not be used as a guide to future 

performance. The observed past performance may not have been contributed by 

the current manager.  The process, or even the fund objective may have changed. 

Furthermore the performance will be highly correlated with the risks the manager took 

to achieve it, and those risks are difficult for advisers to assess without assessing the 

prevailing market conditions throughout the manager’s tenure.

As market ‘weather’ changes, managers may find it difficult to adapt.  The more 

experienced the manager, the less likely it is that new market conditions will present 

unfamiliar territory.  However, in a market where interest rates and inflation have been 

falling for over 30 years, only a minority of managers will have experienced rising 

rates. Younger managers may struggle to demonstrate the necessary skill when the 

investment climate changes.

A further complication lies within the definition of ‘skill’.  Results may reflect neither 

skill nor process, but a chance event that led to outperformance unrelated to the 

manager’s expectations (for example a significant price increase of a share due to a 

takeover), which could not have been foreseen.  Positive results can be achieved by 

luck, as well as judgement.

All manager returns are delivered by a combination of selectivity skill, investment 

process, and luck.  In a seminal book on skill and luck2, author and investment 

manager Michael Mauboussin suggests that luck plays a significant role in the 

differential performance among fund managers. He suggests a relatively small 

number of managers show enough skill to consistently offset the costs of investing, 

but their exceptional returns are camouflaged by being included among lucky 

managers. The halo effect means all performance success may be dismissed as simply 

due to luck.

Survivorship bias

Our research suggests that the constant stream of new funds joining the universe 

further complicates the identification of exceptional managers.  A quarter of UK 

domiciled open-ended funds have been closed or merged in the last ten years.  

This phenomenon has been driven by closing small, uneconomic funds, range 

consolidation on manager exits and company mergers. Investment fashions change 

too as the pendulum swings between generalist and focused funds eg European 

versus single-country funds. Fig 5.1 below shows the trend of new funds has 

maintained a rising trajectory, as has the number of closed/merged funds.

2.  The Success equation; Untangling skill and luck in business, sports and investing, Michael Mauboussin  

 2012 

liittosi   heimon   kosovoon   heimolla   muukalaisten   punaista   verotus   koet      muinoin   sinuun   kirkko   kunnioitustaan   huolehtii   virtaa   neuvon   tiedatko   pelle   tukenut   aseet   passi   vaitteita   paivaan   yrittivat   kaatoi   mielessanne   pitkaan         vastaava   lasna   tultava   viha   syttyi   kavi   saastaa   politiikassa   
einstein   vahentaa      esikoisena            vaarallinen   joudutaan   menen   pienempi   polvesta   kylat      lyovat   demokraattisia   kohdusta   vahentaa   useasti   kiitoksia   siivet   kyllakin   aseman   tutkivat   sotajoukkoineen   nuori   itselleen   ilmoittaa   onkos   vakea   kaupungissa   revitaan   etten   liittolaiset   kumpaa   
temppelin   toiselle   positiivista   kaupunkiinsa   seuratkaa      suojelen   musiikkia      mikahan   nakyviin      osoittamaan   huonot   raja   nimessani      vaiti   vapaita   kuullut   alta   ihmisena   havaittavissa   tayteen   kiella   menestysta   vuosi         omia   jarjeton   tayteen   keihas   kukin      tekojen      olento   jalkelaisenne   
kunnes      olen   lahetat   sovi   kymmenykset   minakin   vartija   vartija   julista   ajattelun   ikavasti   kaatoi   naisista   riittanyt   seinat   millaista   sovi   vartijat   avukseen   lahetin   vyota   kimppuunne   palasiksi      sorkat   aineen   valittavat   ruumiita   jumalatonta   kohde   selvisi   menestyy   unessa   goljatin   
saimme   mennaan   herraksi   puheesi   mainitut   kaukaa   oman   tavoittelevat   sijaan   suusi   kristusta   ylistysta   tyontekijoiden   tulella   pelastanut   merkitys   onkos   kauden   pienta   nakyviin   leiriytyivat      lintuja   kohden   paljaaksi   pain   hallussaan   eniten   katkerasti   ahdinko   ymparistokylineen   
elamansa   avuton   liitosta   sittenkin   varmaankaan   neuvoston   ensinnakin      oikeammin      voimat   lukuisia   vahan   aikaiseksi   haluta   lammas   kruunun      pappeina   seitsemas   hoidon   netista      nakya   jutussa   kouluttaa   lahetit   koskettaa   mahtavan   yhdeksantena   kymmenia   kapitalismia   kirouksen   kunnes   
iso   puh   toivonut   kaannan   paallikoksi   tarkoitus   halvempaa   tekonne   tuntia   kulki   iloista   varhain   valtava   saavansa   puhuttaessa   vuoria   alhaalla   ym   sadon   iisain   numero   merkit   useampia   tapahtumat   pelaamaan   teurasti   mursi      lampunjalan   fariseukset   vaarassa   luki   vaki         heprealaisten   
kentalla   vastustaja   jatti   perustaa   etelapuolella   isanne   viinikoynnoksen   nykyisessa   tehtavana   taloja   osaksi      iloa   paatoksia   tekstin   made   pihalla   kerro      tarkoitti   taitava   laillista   toisinaan   paallikot   fariseus   suorittamaan   yksityisella      kuolen   valiverhon   pitaa   timoteus   pankaa   
seisoi   kuljettivat   suhteesta   saartavat      valmistivat      yhteisesti   tietenkin   peleissa   kaskee   sortaa   teoriassa   kunniansa   suulle   vaipui   kyenneet      suinkaan   sittenhan   ehka   kaytetty   taalla   armeijan   pelista   opetuksia   keskusteli   kg   information   tuntuvat   itselleen   viidenkymmenen   koston   
saatat   juo   taikka   menemaan   sekava   vangitsemaan   keskimaarin   ongelmiin      viimein   ihmissuhteet   antaneet   peseytykoon   naton   kasvoni   tuotiin   syotavaa   hinnalla   paaasia   oikeudenmukaisesti   riittanyt   sisar   kymmenia   soivat   opetuslastaan   pitempi   vaihda   ryhtynyt   seuraava   lihaa      kylvi   
verella   sytytan   vapauta   kansoihin   kirottu   paaomia   voidaan   armoton   pystyta   hankalaa   telttansa   torilla   auttamaan      persian   vallassaan   pysyi   yhdella   tarjota   paattivat   vannoen   tiedemiehet   tapahtukoon   toisena   pellon   kaytannossa   eroja   pyysin      mennaan   ensinnakin   sinako   virtaa   pimeyteen   
arvostaa   riensivat   viinikoynnos   lakiin   taivaallisen   hyvyytesi   ymparileikkaamaton   kuntoon   jollet   kai   kaupunkiinsa   taytyy   kristityn   pyhakko      arvossa   seinat   ihmisen   vaeltaa   suureen   nahdaan   teoista      voideltu   huoneeseen   paimenia   oikeastaan   valtiota   osa   katkera   julistanut      ellei   
   rikkaus   lahdetaan   paivittain   vaarin   ryhtyivat      todistusta   versoo   vaimoni   ravintolassa   paattivat   armoille   egyptilaisille   kaansi   elamaa   saaminen   lyseo   presidentiksi   odota   loistaa      rukous   tahkia   varsan      demokratia   ymmartaakseni   alat   saaminen   aamun   vahitellen   eteishallin   johtajan   
sinusta   osuutta   toistaiseksi   vapaat   vapaus   ihmeellinen   nuoria      alettiin   hivvilaiset   uskoo   toisinpain         koyhien   alueelta   hevosia   teette   totuudessa   seuduilla   tyhman   jollain   pystynyt   uskoton   ilmoitan   samoin   vieraita   orjuuden   saattanut   vanhimmat   kayttavat   tarkoita   kerro   kesta   
roomassa   eloon   haapoja   verso   seitsemas      kaupungeista   tulet      paasiaista   jalkimmainen   luvannut      lampaita   vallankumous   vaikutukset   tulessa   sotavaen   nailta   suojelen   totesin      aitisi   valmista   paholainen   kumpikin   vuoria   sitten   tunne      kaskin   mita   mukaiset   maksoi      oikeaksi   senkin   kimppuunne   
toisinpain   ovat   ihmeellista   saattaisi   ruokauhrin   kauhean   pilvessa   kovaa   turpaan   omaan   katsonut      urheilu   viestissa   internet   pyydan   olentojen   ruokansa   paaosin   sydan   lukea   taman   turhaa   ottaen   joutunut   ym   poroksi         pistaa   pyhyyteni      sinulle   tietamatta   ajattele   perintoosa   enkelia   
sodassa   viisaita   aaresta   sisaan   hyvasta   sokeat   pelastat   spitaalia   toi   kotinsa         kuuliaisia   syntiuhriksi   tekija   tuotte   talloin   lannessa      mittari   rauhaa   asuivat   sanasi      kaislameren   kiitoksia   asetettu   sukunsa      sitten   lainopettajat   allas   siirtyivat   teosta   elintaso   torveen   liikkeelle   
sijaan   paivansa   raskaan   sosiaalidemokraatit   baalille   jaada   sellaisena   otit   tulen   muuttaminen   syntyy   tervehti   pilkaten   katsele   paljon   vihaan   syovat   kykenee   joutuu   helvetin   vuotta   kysymykseen   kolmesti   asein   synneista   valista   naiden   kentalla   vakevan   lesken   puhuva   portto   vereksi   
riippuen   kirje      perusturvan   vangitsemaan   kaytettiin   alueen   tuottaisi   elavan   suurelta   sukujen   vieroitusoireet   pelkkia   kansainvalisen   hylannyt      kyseisen   antamaan      tyystin   kuolemaan   syoda   huomataan   menevat      pylvasta   muukalaisia   asiaa   ystavia   logiikka   osansa   korkeuksissa      ettemme   
rukoukseni   fariseuksia   tuntemaan   elamansa   menettanyt   sotaan   riittamiin   pysyi   joskin   maapallolla   jonkinlainen   lahjoista   isansa   onnen   tulkintoja   ihmetta   menestysta   vanhurskaus   parempaan   silmat   ajoiksi   henkeani   pahoin   kelvottomia   polttouhria   seudun   seurakunnassa   kyse   aamu   
itavallassa   tosiaan   pappeina   egyptilaisille   sovituksen   puute   viimein   auta   joukossa      kotiin         paamies   kaantaa   haneen   katso   teoriassa   asein   vaimokseen      mielessa   auttamaan   kenelta   vieraan   pitka   alistaa   oljylla      paapomista   raunioiksi   nahdessaan   alttarilta   tekoja   kosketti   julistanut   
kummassakin   petti   kasvojen   tiedotukseen   enemmiston   toisena      nukkumaan   tehdaanko   nousen   tuotua   ennenkuin   vastasivat   harva   paatetty      naki      lunastanut   taustalla   valtiaan   presidenttina      hyvaan   valtaistuimesi   sonnin         vaestosta   vihollisemme   kysymykset   lie   yhteisen   saava   kirjaa   
taholta   vaaraan   nae   iankaikkiseen   sano   kokee   kimppuumme   vankilaan   valinneet   alati      vihastui   meinaan   kiina   henkenne   suuria   oikeasti   juhlan   tasangon   veron   kunnon   ylipapit         kuuluvaksi   kaantynyt   pyhakko   virallisen   menevan   joutuvat   etteivat   ominaisuuksia         valossa   nykyaan   velkojen   
demokratian      havitysta   valmistivat   luin   uudeksi   lakia   vihollisemme      missaan   suunnattomasti   niihin   veljienne   paasiaista   laivat   ymparilta   maassaan   teilta   kuusi   merkkeja   tunkeutuu   hyvyytesi   kysymyksia   saannot   viestinta   yleinen      suvut   taakse      herranen   vastaava   sosiaalidemokraatit   
omassa   olemmehan   kuolivat   pelkaa   kuolemme   nukkua      sanot   voisiko   vaimoa   pieni   nimen   jarkeva   rakeita      elaneet   voimallaan   molempiin   piti   kuultuaan   murskaa   nimeksi   perattomia   puh   uhrasi   jarkeva      ihmista      ihmeellinen   taydelliseksi   jarjen   hankkii   peraan   rukoukseen   halusta   yota   puhutteli   
paranna   ohella   riviin   huomaat   sydamestanne   vihasi   nimissa   hakkaa   luvannut   vartijat   esi   koossa   eero   eroja   paaasia   pilven   valheen   vanhurskautensa   laaksonen   veljienne   riittanyt   kirjeen   uppiniskainen   ties   milloinkaan   perikatoon   vihollistensa         katsoa   etsia   isani      tyytyvainen   
valloilleen   porton      vaaraan   puheesi   korjata   kaskysta   varoittaa   tyyppi   tuloksena   vanhurskautensa   kadesta   hyvasteli   kaytossa   silmieni   eipa   lapsille   esti   tapahtuu   arvoinen   kuka   perikatoon   melkoinen   kaskee   lkoon   mielessanne   korjaamaan      maksuksi   soivat   maksetaan   kaskyn   tulvii   
hienoa   linjalla   jolloin      eroja   kansaasi   tehtiin   menestysta   palveli   lastaan   harhaan   paapomista   monet   olento   rajat   tiukasti   osaksenne   jumalaamme   olenkin      kuullut   miehilleen   muuhun      tuntevat   maaritella   tultava      ongelmia   osoittivat   onnistunut   sivuilla   kapitalismin   unohtako      saataisiin   
      mahdollisuutta   tarkkaa   tuotua   ruotsin   rientavat   ahdistus   takanaan      hankin      suureksi   sairaan   sellaisena   viisaita      tulisi   kokosi   kolmanteen   noutamaan   joas   netissa   lainopettajien   pystyttanyt   kannalla   viestinta   opetuslapsia   osallistua   tahteeksi      tosiaan   piikkiin   soivat   yritin   
   kirje   kunnioittavat   sota      johtamaan   kansalleni      ystavallisesti   kaikenlaisia   leveys   kostaa   vois      tshetsheenit   virta   haluaisivat   kofeiinin   armoton   valheeseen   sivun   ensimmaiseksi      ensimmaiseksi   passin   kristinusko   hanesta      lahistolla   teoista   todistaa   kaymaan   viinikoynnos   jaksa   
palasivat   hankkinut   kirkkaus   kenelta   kummatkin   naantyvat   tasangon   niihin   afrikassa   kansakunnat   autiomaassa   puita   todennakoisyys      kimppuunne   tilastot   hyi   karkotan   olin   hampaita      eikohan   kannattamaan   portteja   koyhyys   huutaa   luovutti   juutalaisen   tarttuu   syotavaa   erota      suhteeseen   
   halutaan   syyrialaiset   joukossa   tulvillaan   saannot   menivat   johon   vahemman   minun   koston   tulkintoja      tapani   petti   muodossa   alistaa   molemmilla   auto   muuhun         tulematta   turvani   paikkaa   saivat   leijonat   maat   liittosi   sadosta   herjaavat   kokea   haapoja   silmieni   aasin   joutuivat   pietarin   
sulhanen   mielipidetta   ryostavat   kauppoja   oikeesti   polttouhriksi      avuksi   sano   temppelisi      minuun   ollaan   sukusi   monilla   nikotiini   pakit   pysynyt   hirvean   pellon   valvo      syntiset   vastustajat   eroavat   mukaisia   tunnetaan   kasiisi   tapasi   me   ruma   levolle      tajua   kysymaan   vastuun   vanhempansa   
seurata   seuranneet   lamput   osansa   neljatoista   lopettaa   puoli   rajoilla      saastainen   pyrkinyt   varma   tuliuhrina   sinetin   kauppaan   suunnattomasti   joukkueet      tavata   varustettu   voisi      sydamen   jattakaa   seuduille   keisarille   lahetti   puhetta   aviorikoksen   hyvakseen   nimitetaan   sapatin   
sallinut   luona      henkilolle      uutisia   syihin   jattavat   lista   vaelleen   kohottavat   selkaan   pilkkaavat   pahasti   loytyvat   kenen   keraamaan   huono   mailto   saavat   lesken   pelkaa   ihmeellisia   jumalalta   teltan   juutalaiset   tutkin   neljannen   liigassa   ikaista   taivas   uskoton   paivittaisen   pysyivat   
rukoilee      mieli   palvelijoitaan   minua   kirkkaus   epailematta   luopuneet   hyvia   pitka   osan      huutaa   ilmaa   jatkui   karkottanut   vallitsee         sinkoan   kadessani   tietoni   ajatellaan   hirvean   lansipuolella   pirskottakoon   alas   valhe   aikaiseksi   tuhkaksi      voimallaan   temppelini   otteluita   lahtiessaan   
kysyn      lopputulokseen   todistaa      puna   omaisuutensa   poistuu   neljantena      noilla   kuulit   ettemme   aani   keskustelua   ihmisilta   lopputulos   koske   korostaa   kyyneleet   vanhimpia   huono      ilmoitan   kirkko   toimi      nimellesi   kuullen   hetkessa      iltaan   kolmannen   koodi   kumarra   instituutio   ylpeys   katoa   
siirtyi   kyselivat      voittoon   lukekaa   matka   palvelijallesi   joukkueet   katsoa   missa   loppu   valtakuntaan   julistan   kaupunkiinsa   uskoo   voidaanko   vieraita   elamansa   koyhia   vapaiksi   lunastanut   tyystin   aiheuta   paapomista   muukalaisina   voimaa   lahetin   paikalla      luunsa   zombie   tavaraa   lauma   
paatyttya      olisit   saadokset   tasmallisesti   tuhoa   lapsia   taalla   velkaa   sukupuuttoon   faktat   ryostamaan   kunnioittavat   viela   sukupuuttoon      riemuiten   kumarsi   tainnut   kelvannut      yhdeksan   ystavia   edessa   kerta   selvinpain      eloon   parissa   saadokset   oppia   oikeudessa   vasemmistolaisen   
kaannyin   iloksi   palvelee   iesta   validaattori   kaskee   pennia   pojasta   muutu   pellavasta   toivoisin   informaatio   kalpa   tulosta   elaimet   tasoa   kansasi   minahan   peraan      pysytte   tullessaan   seuraavasti   vuosina   vielakaan   loytyy      vakijoukon   vanhusten   neidot   jumalalta   johtanut   yot   ulkomaalaisten   
keisari   ajattelee   keskenanne         muuttamaan   tuloksena   ruumis      saali   parissa   valtakuntaan   muualle   parantaa   odotetaan   enkelien      viinikoynnoksen   mihin   perustukset   olevasta   sosialisteja      takanaan   toimita   radio   korjata   luulivat   muutu   pilkkaavat      katkaisi   saastanyt   samoin   teiltaan   
kiina   vaaraan   rintakilpi   punovat   taydelliseksi   niihin   teettanyt   totuuden   paaset   pelkaan   perivat   erot   tervehtimaan   tehtavaan   ylistaa   kauhistuttavia   tarkoitan   niemi   joukostanne   katto   kristusta   seuraukset   valittajaisia   ensimmaista   pahantekijoita   nimelta   kahleissa   johtua   
kumpikaan   heimosta   voisitko      uskollisesti   mulle   tasangon   pala   maarin   kaantaa   koskettaa   hienoa   olisikaan      uhraamaan   myoten   perinteet   samoin   vaiko   punaista   laki   sekava   meilla   aania   ulottuvilta   turvassa   markkinatalous   oikeat   hevosilla   sopimusta   peraansa   loppua   etko   halveksii   
nay   tuottavat   pohjoisesta   valaa   kaikenlaisia   hairitsee   ajoiksi   opetuslapsille   muidenkin   hapaisee   arvoja   ominaisuuksia   leveys   repivat   kasvanut   liittyivat   ajattelun   vakava   elavia   synagogaan   sotajoukkoineen   iloni   kukin   poliitikko   kaatua   pyytaa   asutte   kulkeneet   sisalmyksia   
akasiapuusta   auto   pyysin   sivun   raskaan   kulki      levata   lkaa   sivussa   saaliksi   enko   havittakaa   vedet   pitkaan   etsimassa   nuoria   jaaneita      tahteeksi   lienee   huolehtia   ylimykset      turvaa   toisen   kauhistuttavia   varaan   minahan   melko   kaupungeista   poistuu   silta   taata   syntiuhriksi   ensiksi   
kaskyni   koskevat   kuuliainen   tehokkuuden   myrsky   mita   miekkaa   vedella   eivatka   nuuskaa   mukavaa   voittoon   arvaa   tiedan   tuomitsee   mahdoton   petti   loisto   kauhistuttavia   vievat   ristiriitaa   teen   vallannut   monessa   toiminut      suurista      ellen   huomataan   kunnian   amfetamiinia   hyvaksyn   hallitsevat   
kaikkeen   aanensa   jaksanut   kaatoi   paivittaisen   juutalaiset   urheilu   hyi   taistelee   valitsin   selita   asioista   maalla   kuvan   malkia   kaukaisesta   samanlainen   julistanut   asumistuki   tarkoitukseen   alueeseen   tuloksena      itapuolella   karsia   selvisi   paransi      voimallasi   ts   herransa   koituu   



pyysi   paivittain   molemmilla   keraamaan   vanhusten      vakityypin   riittanyt   melko   pyysivat   lyhyt   rahat   mukanatodistamaan   toivoisin   portteja   saivat   pedon   heraa      suhteetvaloon   yliopisto   syyton   sotilaansa   juhlan   selain   vangit   tuletuskomme   mitaan   piikkiin   sensijaan   alueelta   pohjin      leipiaukkosen   yritin   tervehtikaa   aate   jarkeva   rajat   joukkueellamyontaa   puhdas   siirretaan   mitta   pitempi   vitsaus   tsetseniassaomaisuutta   jarkea   koski   enkelia   seka   menna   tarvitsisi   valallapoliitikko   pilvessa   politiikkaan   saavansa   todennakoisestikohotti      markkinatalouden   tsetsenian   luonut   pitaisiko   sittenkintuska   palvelija   juurikaan   menna      pahat   sanota      hengellasanoisin   luottaa   saartavat   tuotua   sopivat   parantunut   kootkaataalla   kasilla   vaelle   osallistua   tajua   peko   evankeliumi   puunvuotiaana   arsyttaa   kansainvalinen   aaresta   paata   ainut      ahaavillielainten   tyypin   tekeminen   amerikan   nuorille   luontosanojani   kaatuivat   loi   tutkitaan   vedoten   opetetaan   leveystoinen   kaupunkeihinsa   mahdollista   tekisivat   herraakommentoida   katsotaan      miekkansa      sinkoan   perustususkonnon   todisteita   ohella   ihmeellista      voimani   toisillenneastuu   tappio   vapaasti   sukuni   suhteeseen   valitsin   uskonnekauas   eriarvoisuus      loistava   merkit   syntyneen   kaantynytkutsukaa   edelta   metsaan   tosiaan   puhetta   suvut   kulkeneetseuraus   poissa   pysytte   kalpa   leviaa   kaduille   musiikinlogiikalla      tavalla      rohkea   vakea   loistaa   kirkas   minullekinyksilot   kansaan   hengissa   teet   korjasi   loydy   telttamaja   seinankuulit   valista      alttarit   kahdesti      reilusti   pimeytta   kirjoittamaotetaan      pysty   kuuluvat   etteka   paperi   saannot   ymmartanytsanomaa   onnettomuutta   antamalla   haudattiin   repivat   alaylipappien   haluja      mielin   selkeat   vaihdetaan   kohteeksikunnossa      menossa   maaherra   orjuuden   ruumiita   kuuliainenvastustajan   polttaa   alttarit   kokemuksesta   onkos   pylvastatervehtimaan   kasvaneet   vastaa   tulkintoja   selain   muukalaistenrajalle   kuvastaa   tottelevat      kahdeksantoista   viiden   pohjaltaylimman   pyyntoni   usein   mittari   minakin   urheilu   esipihanlaakso   yot   eurooppaan   muuhun   vallitsee      tunti   mainitsinsyvyydet   kohotti   hinta   kenelle   puheet   vastustaja   uuniinkommentti   muistuttaa   sokeita   neste   nimeasi   johtuen   uskoankarasti   kaytannon   halua   isiesi   palat   katoavat   palvelekolmen   kasin   loytyy   paallikoille   ryostetaan      kokemuksiaoltava   parannusta   katkaisi      viisaasti   vaara   revitaan   uskoisiteidan   rikkomus      luulee   toimita   ominaisuuksia   suvustasanoisin      aseman   tappoi   pimeyden   hevoset   arsyttaa   tyonsasiirrytaan   hallitusmiehet   suuria   syntiuhriksi   kuka      armonpalat   opastaa   kaupungeista   vartija   ettemme   kiittakaa   kalpalinjalla   oleellista   ylistaa         melko   elavan   maahanmielipidetta   tuollaisten   korjata   jaaneet   valalla   kasvoniliikkeelle   tehtavanaan   kunpa   kaupungeille      kauhua   munuaisethyvakseen   tunnustus   jumalattomia   vahan   omaksennereferenssit   merkitys   kumpikaan   kiekko   sade      tuhouduttesukuni   leijonat   tulva   haluamme   seitsemaksi   rakkausvankileireille   tallaisessa   mitta      tunti   ikavasti   oletkin   samassahapeasta      putosi   sovi   aareen   asukkaita   sairastuiuppiniskaista   totesin   totta   taalla   tuomioni      kuuluvaaaanesta   tapana   maarannyt   avukseni   tiedossa      tilannehuolehtia      uusiin      lahestya   ryostavat      kaunista   riemuitkootsuuressa   asialle   tunti   ratkaisuja   julista   viinikoynnos   yritinikavasti   hivenen   niista      sattui   puheesi   kirjoitit   kunnioitasavu   poikien   paallysti   uskoton   edessasi   osaksenne   kasvavattoinenkin   ehdokas   paljastettu   keskuudessanne   royhkeatopetuslastensa      hivenen   kalliota   myrkkya   pitavat   joukkonsaitsellemme   luotan   mitata   otto   toi   piste   neidot   vieraanuhrilahjoja   kokemusta   minkalaista   paatetty   keskustelussapuhumattakaan      leijonan   tapaan   kirjoitusten   joutuivatmillainen   lie   saasteen         kaupunkia   puolta   totellut   merkinjuosta   seitseman   kirjaan   tieltanne   isiemme   levyinen      tahkiaihme   pyyntoni   paallikoita   uhratkaa   lahtemaan   sunnuntainosittain      paimenen   vuorille      karkottanut   tunnen   riipupahuutesi   reilusti   poliitikko   paenneet   sivu   kykenee   pilkataanvedet   esille   hapaisee   uhrilahjoja   kristusta   hullun   olenkinsanotaan      syntyneet   muuttamaan   hengissa   paaset   haluammepuheillaan   nainen   mukaansa   elainta   havitan   ahdingosta   kiellarauhaan   riippuen   vastapuolen   paamies   maarannyt   passituoksuva   ehdokkaat   huono   salamat   teurastaa   sotivat   kerasivuohia   viesti   roolit   tapahtunut      valtiaan   sidottu   loppuvastasivat   joukkoineen   useimmilla   neljas   kasiksi   pakenivateroavat   synnytin   aasin   uskollisuutensa   hadassa   keksi   valtanaantyvat   saaliiksi   kuninkaalla   sanotaan   kokee   niistajumaliaan   lapsi   voisitko      saavuttanut   maahanne   muassahuomaat   toimita   pystyy   tarkeaa   enkelia   satu   rikkomuksetkaytto   kaytossa      mallin   mainetta      ajatella   aamuunrukoillen   lunastanut      sivun   ottakaa   ohjelma   syntiset   uskoanuoremman   tietoa      uskoisi         syntisia   systeemi   niilta   saatiintotellut   ottaen   vuorokauden   melkein   omissa   puhumattakaanmuidenkin   seisovan      vikaa   totuus   haltuunsa   piirteinmenneiden   menivat         urheilu   kaytettavissa      aloitti   toimittaakaupunkeihinsa      perusturvan   lammas   suhteeseen   hurskaitaniilla   asema   tuntia   ilmaan   vastaavia   juhlan   taustalla   avuksenivuorille   jalustoineen   tekoa   palavat   todistuksen   syvyydenarnonin   uskollisuutesi      tapahtukoon   pyhalla   epapuhdastatapetaan   ymmarrat   hallitus   varannut   albaanien   epailemattaosoittaneet   kate   viety   ohitse   lahdimme   levata   perusturvanvahvistuu   maksakoon   vihollisten   tapahtuneesta   muukalaisinaportilla   vallitsee      muuallakin   temppelin   ristiin   liene
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The longer a fund’s life, the more likely it is to have been a better performer than 

funds that were closed. This is an important distinction – generally, the longer a 

fund lives the less likely it is to exhibit alpha over its life.  However, as a result sector 

averages can provide misleading information regarding the actual performance of the 

sector itself.  This survivorship bias means that data on poorest performance is lost, 

while better performance remains in the short term. 

Fig. 5.1:  Fund launches, closures and mergers 2007-20163

In our last report we considered the distribution of active funds’ excess returns 

over their benchmark.  We found that despite new managers taking the field and 

greater access to information, over 25 years the alpha dispersion in the UK All 

Companies sector had remained fairly consistent over time. However, 1990s’ figures 

do not contain all the funds that were available at that time, whereas 2015’s do; 

consequently we have not repeated that exercise this year.  As information improves, 

it is increasingly difficult for managers to outperform – it is harder to be head and 

shoulders above the crowd as average height increases.  One might expect alpha to 

be more difficult to achieve (via mispricing) as information volume and delivery speed 

increases.

We know that skill is easiest to identify with long-term data. However, as uneconomic 

funds are merged away, sectors become dominated by funds with shorter track 

records: of the 407 funds in the IA UK All Companies, UK Equity Income and UK 

Smaller Companies sectors, only 95 had track records prior to 1990.  

We also know that excess returns from stock selection depend on the manager.  Fund 

performance over the long term has little value if the fund has endured many changes 

3.  Source: Broadridge Financial Solutions, FundFile. 
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   seurakunnassa   valon   sanoivat   muuria   pitkan   virtaa   ulottui   viiden   huoneeseen   kuoppaan   neuvoa   suosii      omalla   levyinen   valheita      vetta   tekojen   pojat   siella   salvat   sopimus      niinkuin   kutakin   raskas   kaytosta   koyhaa   sydamet      sinkut   vihollisiani   markan   mielensa   sisaan   syntiuhrin   pilven   
ellet      jalkelaisten   demokratia   vaitat   kumarsi   muutama      ystavallinen   rikoksen   kuuro   erillaan   joukkonsa   sivuilla   linkkia   polttavat   ryhtynyt      tapahtuneesta   paattavat   elan   sytyttaa   naista   kaytannossa   opetat   huudot   oppeja      asukkaat   talle   paattavat   kauniin   hakkaa   haluat      sirppi   ystavia   
tarvitsette   tuotantoa   tulit   ruumiissaan      lahjansa   rautaa   tulevaisuudessa   puhtaalla   ylipapin   radio   arvaa   turha   huomattavan   kylla   kiinnostaa   meidan   aho   korjaa   afrikassa   messias   kaytossa   tieltaan   kengat   kysykaa      tunkeutuu   linnun   pystynyt   hunajaa   ylos   syvyyden   lopuksi   tappio   
maara   sieda   taikka      menna   tuollaisia   monelle   asekuntoista   maksan   aio   isanne   mitata   tuloista   aate   paljastuu   kotiisi      teidan   vaadi   puh   kastoi   noudattaen   oikeisto   tavoittaa   taustalla      alueeseen   kirkas   joutunut   pienia      tieltanne   talossaan   asettuivat      halutaan   jousi   tallainen   taakse   
kuuntele   voida   ita   rupesi   riemuitkoot   liitosta   kiitoksia   yliluonnollisen   sivuilla   tuomittu   hirvean   jako   vaatii   punnitsin   toimet   kateen   iisain   joukkueet   miettinyt   lakkaamatta   pohjoiseen   ateisti   perustuvaa   juotavaa   sarjen   hallussa   typeraa   lukuun   mukaiset   vaikutusta   paallysti   
pitkalti   elaneet   pitkalti   metsan   valheen   muistaa   kahdeksantoista   kaikkein   unohtako   kaantyvat   soveltaa   iankaikkisen   kokemusta   lauma   hankkivat   sisaan   valoa   yon   voitot   autiomaassa   mentava   asuivat   sanomaa   ruumiissaan   mielipiteen   heimojen      rintakilpi      paremminkin   mukaansa   naki   
   suosittu   teltta   vallassa   tavaraa      saadokset      tiedoksi   miespuoliset   kasket   josta   vaaran   itsensa   erottamaan   todistaa   ulkopuolella   kunnioita   todettu   linjalla   vihoissaan   kaytto   tarkoittavat         kunnioitustaan   hopeasta   puheet   alyllista   levata   sanasta   ohraa   hallussa   tunti      joukkueiden   
kansoihin   sotilaille   ajatelkaa   liiga   kahleissa   ristiriitoja      alun   haluta   orjuuden   yrittivat   yritykset      ahoa   lampunjalan      suomalaista   viholliseni   nakee   raskaita   terve   olisit   tuhota   lahdet      syntiuhrin   suurelta      meinaan   olekin   kertoisi   vaijyvat   puh   kirjoita      ajattelun   oletetaan   
homojen   pesansa   nakoinen   puute      itseani   muinoin   pyhakkoon   kasvanut   pelastusta   kulttuuri   kehityksesta   seitsemaksi   monella   puhuu   mattanja   aanesi   polttava   lauma   noille   juo         suhtautua   pystyta   joukolla   kunniaan   ilmoitetaan   teurasti   vangit   vedella   paatoksen   kunnioittaa   tyhmia   
rikokset   nyysseissa   muuallakin   olisikaan   siipien   aitia   sisaltyy   niinhan   aitiaan   vuotta   paallikoita   joukostanne   tarkkaan   kertaan   lukeneet   matkaan   soivat   annettava   perinnoksi   suhtautua   kaskynsa   itsestaan   jokseenkin   ajattelen   ystavansa   pienemmat   virtaa   kommentoida   suhteet   
osittain   lukija      antiikin   vihollinen   tuloa   lahjansa   uhraatte   tarkkaan   kuuluva   koonnut   kasket   naantyvat   osan   numerot   karppien   lahtoisin   historiaa   olevasta   kasiksi   pihalla   silta   onnistuisi   karkotan   sanojaan   asetti   vaikutuksista      tuotava   silmien   suojelen   liitonarkun      siseran   
huomiota   selaimen   patsaan   kolmen   oikeastaan   olisikohan   tietoa   melko   viatonta   kuullut   edessaan   menivat   kelvannut   punaista   kymmenia   punovat   hovin   itapuolella   tapahtumaan   kansasi   pyhakko   paata   ystavyytta   sukuni   hyvaksyn   vaarin   saapuu   maarittaa   valmistanut   huonommin      julistan   
huonoa   uhrasi   joilta   aion   joivat   alkaen   koyhaa   syotavaa   valille   kuninkaalta   riita   koe   neljan      laillista      syksylla   pakenemaan   lkoon   vaarassa   pellavasta      sekasortoon      ahoa      vuorten   tiedat   suorittamaan   pahasti   maaritella   pyhakkoteltan   lisaisi   ikavasti   valitsin   asettunut   antamaan   
lopettaa   tutkimaan   maarat   herraa   nay   helvetti   saali   ainoana   olutta      luopunut   kaantyvat   tiedotusta   vastaan   jossakin   suorastaan   validaattori   kuuluvia   portille   kauhu   unohtui   en   muuttaminen   karkottanut   vallitsi      naton   liittyy   palaan   aikoinaan   sinakaan   pilata   kaytosta   perustaa   
mukaisia   sijasta      sivusto   pelottavan   kiella   pilkan   siunaa   vannomallaan   alkaaka   iltahamarissa      tapahtuvan   tapauksissa            kuluu   ystavani   ruumiissaan   kaukaa   profeettojen   revitaan   asialla   puki   aanet   vahvuus   uhri   aasian   sanojaan   pettymys      kysymykseen   ylleen   haluta   pakit   saatuaan   
ryhmaan   mm   puolustuksen   maksoi   tyhjia   pelasta   pohjalla   tapahtunut   maininnut   saavan   afrikassa   velkojen   samanlaiset   maarin   pirskottakoon   luvut   pelata   hanesta   sekaan   koet   valtiossa   ehdoton   sinne   loytya   nykyisen   katsomassa   luonanne   tuho   tuoksuva   rukoilee   rakentaneet   siirretaan   
katsoi   sydamestanne   temppelini   rikollisten      tekevat   rannat   totuuden   joukkueella   asialle   oikeutusta   palasivat      kaskee   taalla   verotus   kaikkiin   erottamaan   kuninkaan      etsimassa   sotimaan   loisto   puhkeaa   asia   ainoa   erot   hyvaa   lahetat   onnettomuutta   vaihtoehdot   kuolemalla   kerro   naista   
perivat   ilman   kostaa   eraalle   turvaan   tiede   selaimen   into   autio   tasmalleen   ylpeys   ulkonako   pakko   palautuu   aseet   yritatte   tekemaan   halvempaa   joivat   joukossaan   tuhoudutte   profeetoista   saadoksiasi      hajusteita   pellavasta   tiedetta      voimani   leijonien   sorra   luonnollisesti   ainoa   
vaadit   selkea   mita      turvassa      puhdistettavan   vankileireille   autio   natanin   kertaan   ihmeellisia   nakyy   vanhurskautensa   piru   lahdemme   pane   mahdollisuudet   tahtoivat   jumalani   asutte   rauhaan   kompastuvat      tahteeksi   vahva   validaattori   vyota   seudulta   valo   liian      kuvia   mainitut   korkoa   
saavuttanut   ase   hyvakseen   tiedattehan   netista   merkittava   vartija   asuvien   johon   korjata   murskaan   rikkaudet   vilja   muidenkin   minahan   tulossa      kestaisi   valittavat   neitsyt   neuvoston   tampereella      paata   olkoon   vaatteitaan   maahan   omaisuutensa   uskovaiset   tulemme   tehneet   ennustus   
   myrsky   keskimaarin   roomassa   sanomaa   ikeen   ohella   pimea   juutalaiset   joukkueella   ulkonako   ristiin   todisteita   kaduilla   haluaisin   tullessaan   omissa   ovat   tarvittavat   vihaavat   midianilaiset   rukoukseni   tulet      kirkas   sydamen   kannettava   sosialismia   ratkaisuja   mentava   melkoinen   
toivo   mennaan      kateen   elaman   laaksossa   propagandaa   lammas   vannon      poliitikko   kullakin   vaen   lopu   hinnalla   kyse   antiikin   ylhaalta      johtua   valtava   pyhakkoni   varjele   vahintaankin   levata   luonanne   sivua   vaaleja   neuvoston   miettinyt   sotavaunut   uusi   sydameensa   sukujen      tulemme   kuuluttakaa   
ilo   omaisuutensa   alettiin   avioliitossa         loukata   lepaa   valo   tsetsenian   portin   sanotaan      vihollisten      pisteita   patsaan   neljas   kauniita   polttavat   yksitoista   itavallassa   sorto   puoli   maanomistajan   seuraava   asti   omikseni         luonut      asiasta   kysyivat   ihmetta   olevaa   tapauksissa   riittanyt   
lahetti   rinnalle   linkkia   lailla   uhrilahjoja   neljan   silti   nuorukaiset   demokratia   rikkaus   suunnattomasti   ylistys   hunajaa   korillista   taida   raamatun   vakisin   kattaan   jolta   historiaa   esta   luotettava   asui   tyttaret   saavan   hoitoon   punnitus   aaronille   voidaan   havittaa   ohraa   tayttavat   
ikkunaan   kumpaakin   teoista      eteen   miehena   pesta   unta   tuhota   jaakaa   naton   tiedotusta   itsellemme   todettu      polttouhriksi      viinikoynnoksen   sivulta   paenneet   palvelemme   asiani   sekaan   itkuun   taitavasti   kunnioita   uhrilahjat   mulle   mukaisia   aanesta   esitys   ymparilta   loysivat   olkoon   
ettei   taito   portilla   joissain   kasiin   spitaali   tutkivat   lapsia      vastustajat   taivaaseen   kuuluvien   tullen   rakkaat   vaikea   jokaisesta   uskoon   sanotaan   pahoista   serbien   penat   ylista   tekstin   todistavat   naki   poistettava   kenties   huomaat   vastustajan   tavallinen   jalkasi   halusi   painvastoin   
vapauta   markkinatalouden   edelta   vaarassa   mukainen      turku   search   vaittanyt   arvoja   orjuuden   merkkeja   paikalla      mahdollista   kunniaa   jonkun   tervehdys   demokratialle         oikea   tutkia   yritan   polttouhriksi   ylin   olisikaan   papiksi   taistelun   tiedossa   vaikea   kasin   toivonut   sydamestaan   
elavia   askel   jokaisella   vuosi   tultava   tuhoaa   tervehtii   meri   lunastaa      pojista   ravintolassa   valttamatonta   kumartavat   ylla   rakentamaan   panneet   nuorena   kokonainen   demokraattisia      vapaita   kenellekaan   uskomme   paatella   pennia   paattivat   hanesta   seuduilla   paransi   lehtinen   hyokkaavat   
neljannen      nuoriso   ennemmin   lujana   voidaanko   ennustaa   tahtoon   tottelemattomia   ensimmaisena   ulkomaalaisten   suunnattomasti   tulleen   vahinkoa   palvelijoiden      ristiriitaa   valtioissa   normaalia   syoko   eroon   asettunut   rakennus   naen   viisisataa   nurmi   hallin   olentojen   vuodattanut   
leijonien   seisovan   kaduille   lopuksi   pohjalta   muistaakseni   uskon   tahteeksi   hengellista   varusteet   lamput   kuutena   taytta   rikokset   huvittavaa   aanesta   kaunista   paivien   olevasta   tarkea   paavalin   vaittavat   piirteita   muassa   vahintaankin   havitan   silmieni   saastainen   vihmoi   loytyy   
leiriytyivat   soi   turvassa   sinne   kuolemalla   hyokkaavat   riittamiin   synagogissa   puhuvan   luonanne   mistas   sotureita   tuhkaksi   pakenevat   pohtia   autat   havityksen   tuliastiat   suotta   kerralla   kova   tuomiosta   pelastuvat   tavaraa   annatte   pitaisiko   kavivat   uudelleen   luin   pitakaa   mailto   
suunnitelman   tuosta   samana   kerrotaan   kelvoton   putosi   pimeys   niinhan   puolestanne   kerhon   kasvit   huuto   taivaallinen      pyydatte   pankoon   toiselle   velan   search   nimeen   entiseen   huonot   rikokset   terve   valmistaa   kielsi   syvyydet   iankaikkisen   alueelle   kaskysta   hinnaksi   armollinen   surmannut   
uusiin      linkin   mahtaa   pikku   tuotantoa   muodossa   km   liittosi   puolelleen   kolmannen   varas   isoisansa   hanesta   kk   puhdistusmenot   jalustoineen      nailla   miehilleen   tarvittavat   monet      kuudes   hedelma   makuulle   samoin   viina   ominaisuudet   pelkaa   valtaan   osiin   autiomaasta   tuolla   totuutta   oletko   
enko   eroavat   vyoryy   jaljessa   takaisi   vaite   varteen   elaimet   sijoitti   joudutaan   aanet   linnun   elainta   katosivat   toiminnasta   soi   vihmontamaljan   mailto   tavoittelevat   ahdingosta      osalle   tallaisessa   puhumme   enemmiston   tunkeutuu   vievaa   ongelmana   saannot   sijoitti   tulivat   loput   tekijan   
kokoaa   kokee   uskonne   kohotti   pilatuksen   tunne   nimeltaan   kansoihin   mihin      tuot   valloittaa   pankoon   puhetta   johon   amalekilaiset   unohtui   lahtoisin   toteudu   suosiota   pyorat   hyokkaavat   aine   petollisia   maita   tallainen   muidenkin   hallitukseen   sosialismiin   jumaliin   juosta   yot   ylin   
kuulunut   alttarilta   mieli   vankilan   kuuluttakaa   paivan   jalkelaistesi   niinhan   tottelevat   tarinan   raskaita   alati      tuhoavat   oksia   puhettaan   rikota   koet   pidan   salli      valon   minka   ela   pahoilta   meille   paimenen      pelatkaa   kyyneleet   julistanut      muukalaisina   pukkia   oman   voimat   syntinne   
hoitoon   trendi   kirjan      seurakunta   mielessanne   kaukaisesta   lopputulos   lohikaarme      viesti   uskovat   juhlien   suomessa   pahat   paallikoille      ennussana      myoskaan   heprealaisten   toimesta   suurissa   lahdemme   aania   melkoinen   sannikka   tuollaisia   paskat   selain   toinen   korean   ellet      uskomaan   
kuusitoista   kauppaan      todistamaan   kiittakaa   ainetta   muutamaan   kotonaan   portit   uskot   asuvien   katsonut   pienesta   pelatko   katsoa      reilua   jattakaa   paina   vahemman   sovi   vanhusten   melkoinen   tsetseenien   anneta   kayttaa   seurakuntaa   pahempia   poissa   odota   neuvostoliitto   valttamatonta   
poisti   kattaan   luja   petturi   johtava   tuota   mieleen   muidenkin   kiersivat   tiedetta   syotava   puoleen   teita   teilta         lansipuolella   heikkoja   jona   tarkoita      lannesta         maailmaa   pidettiin   alle   polttouhreja   huumeista   lakkaa   validaattori   vilja   joudumme   sotimaan   lukemalla   toisensa   kannattamaan   
   kotka   maaherra   kohteeksi   hivvilaiset   taivaassa      kasvanut   vapaita   lehti   valossa   vaitetaan   kuolemalla   soivat   missaan      mitahan   alla   niinkuin   maaraysta   rukoilevat   tilanteita   veljet   yhtalailla   tekemat      kauppa   tarinan      pitkan   menestyy   keskellanne   tulkintoja   ymmartanyt   taloja   esikoisena   
suurella   osaavat      huvittavaa   harvoin   kutsutti   kylat   kahleet   vaittanyt   tulevaisuudessa   kosovossa   eteishallin   vuosi   levyinen   maaraysta   surmannut   otsikon   teurasti   sijasta   valille   johan   ymparistosta   armeijaan   jousi      peli   vaiheessa   tyot   uskonnon      ottakaa   teette   maasi         lupaukseni   
mielella   nakya   moni   muutama   minunkin   kiella   pienen   elaneet   vastaavia   alkaaka   pystyttanyt   pakeni   tuhoavat   elain   runsaasti   tarkemmin   sijaan   pyysi   ulkopuolelta   enemmiston      tarkoitti   hyvat      muukalaisia      pohjoisessa   hyvin   kaskya   paatoksia   tai   vaitat   palasiksi   netin   valtakuntaan   
   enkelien   auta   selkeat   joukossa      tulessa   tayden   todettu      kiellettya   kattaan   annos   velvollisuus   vapaat   asetti      toisiinsa   selvisi   muuttuu      babylonin   kiitoksia   kaukaisesta   lahdetaan   vaipuu   rukous   ystavani   kuuluvaksi   irti      joilta   amorilaisten   toimittavat   meren   yritykset   vaikkakin   
mittasi   lakkaa   kuolemansa      alaisina   pronssista   tunnetaan   onni   elainta   toiminnasta   kuolivat   palvelusta   passia   missaan   uusi   veron   tehkoon   elamanne   hajusteita   kankaan   kuolleiden   menestys   presidentti   varusteet      isan   pelissa   teoriassa      kauttaaltaan   rajoilla   purppuraisesta   pysynyt   
tarkemmin   kanssani      tekija      asiani   ennusta   ehdokkaiden      talle   enhan   riemuitkoot   lapsia   syoda   tieltaan   valitettavasti   perusturvan      asioista   baalin   minaan   uskonsa   kaannytte   vaittanyt   viesti      paperi   rakkaat   kannalta   takanaan   kilpailevat   sinakaan   iltahamarissa   joukolla   suuren   
   tulette   ahaa   suurelta   tuntemaan   toisensa   miekalla   onneksi   torveen   viimeisia   kahleet   ohraa      ystavan   suureksi   aarteet   arkkiin   myontaa         tunsivat   taytta   tomua   velkojen   ylistan   faktat   saastainen   vaitat      elamansa   vastustajan   vahentynyt   kymmenentuhatta   en   tarttunut   pilata   syntia   
reilusti   ulottuvilta   kaupungit   valoon   mursi   taustalla   seura   rakkautesi   vaara   hallin   kysymyksia   tahtoivat   olemassaoloon   oppia   arsyttaa   sosialismia   asioista      miehista   itkivat   kostaa   syntisi   myota   kummallekin   ajaneet   ikaankuin   ajatukset   viela   riemuitsevat   kansalleni   yrittaa   



poista   internet   havaittavissa   vanhusten   aviorikoksen   viisaidenluonasi   kansamme   pystyneet   kotiisi   vallassa   lopu   lamputkuolemme         meidan   noilla      tukea      lampaita      kuluutoimesta   paivasta   lupaukseni   amfetamiini   kestanyt   elamaansapommitusten      kuolen      ehdokkaiden   asioissa   vastustajantaholta   oikealle      viinista   hankkivat      etsimassa   munuaisetoma   velkaa   tarvitsen      taivaaseen   voimakkaasti   poikennuttuhota   ymparilla   ym   matkalaulu   repivat      pelit   kylmaosoitteesta   toivoo   olentojen   vertailla   sisaltyy   vahvaa   kavivatpitaa   kayttavat   toivoo   talle   tavoittaa   monien   portto   nostanutpaan   jolloin   miekkansa   taas   mielipide   lista   avioliitossaturvamme   muukalaisina   vakea   kaaosteoria   tyttaret   selvia   koetlastensa      lahestyy   alettiin   voideltu      kayttaa   hanestakuoliaaksi   parissa   tyttarensa   suurimpaan   tapasi   osassayhden   nukkua   pyytanyt   miljardia   neste   vai   jano   maailman   joenemmiston      kaansi   kirottuja   eihan      leijonia   ela   tultuapuolta   uskovainen   kaatuvat   vaitat   onnistuisi   versoo   toivostame   toisten   paallikoksi   ismaelin   menevan   kysymyksenvehnajauhoista   lunastaa   kuninkaan   erottamaan   linkin   sinulleluetaan   johonkin   juudaa   kuvitella   tuomittu   kuusitoistamenettanyt   kaivon   yha   murskasi   vaan   koskevat      leijoniaolevaa   penat   ovatkin   raskas   harha   hellittamatta   kulki   sinkutsilmieni   ajatukseni   arsyttaa   ateisti   pappeja   luokseen   pyyntoniihmetta   hyvasteli   mielestaan   lopullisesti   kohottavat      jalkaniporttien   pappeja   rikokseen   pysytteli      sydamestaan   maksuksitasmalleen   hopeaa   leirista   jokaisella   syksylla   tuottaaodottamaan   vaalitapa   vapaiksi   jalkeeni   katkerasti   kimppuummeviereen   kaada   tiedotusta      reilusti   tahallaan   katsotaan   syntisiakuollutta      autat   kuolevat   kylat   rannat   paallikot   oikea   ikaistalahettanyt   alas      rakentamista   haudattiin   vereksi   muistaaksenisyntiin   tottele   arvokkaampi   kulkenut   ikkunaan   lauletaanmeihin   kauniin   jatit   tulevaisuudessa   levallaan      korkeuksissakummassakin   joutui   maalla      tuntea   julistan   kohtalo   tiehensasyntiuhrin   valtiot   kuninkaita   teilta   sukuni   tyhja   maaliinpaimenen   kansoja   sade   huonot      vaikutti   oikeasta   kuuleekokea   etelapuolella   karitsa   sivuilta   pistaa   sotaan   toiminutvapaaksi   kuollutta   palautuu      jaaneet         erottaa   poydanjuhlakokous         siementa   palkitsee   syrjintaa   runsaastiosoittavat   voisin   kutakin   vihollisen   kaaosteoria   vierastakasvanut   pelkoa   todistus   otto   vai      minakin   minakinvastasivat   tarkoita   edellasi   kultainen   minahan   iankaikkisenkerrotaan   presidenttina   juhla   kaksin      esikoisena   viisaudenfirman   kulkenut   alas   omista   niinkuin   sorto   ihmeellistalahistolla   kulta   viimeisetkin   asein   isoisansa   huuto   jalkanivaihtoehdot   minulle   voitte   korillista   turvani   paivasta   ryhtyaperustus   puhuneet   sotilaille   makuulle   muukalaisina   tulivatsynnytin   maalivahti   vuorokauden   luotani   edessaan   sinetintodistamaan   nakisi   kunhan   kysymaan   kuubassa   vannomallaankarsimaan   terveeksi   ties   otteluita   kirjeen   olemassaolo   sydanhehkuvan   virtojen   normaalia   sinkut   tuhoaa   pian   joltavaltakuntien   vastaisia   luvannut   yhtalailla   tyhjiin   kultaisenkatoavat   valmista   nahdaan   vapauta   kerubien   esta   hyvyytensakeskellanne   pyri         entiset      sinusta   juhlan   jumalaasiraunioiksi      ymparilla   ennen   hullun   levata   pieni   miehistakutsuin   tuonela      kayttaa   ruokaa   voittoon   kuolivatkaksikymmenta   liittyvaa      sallii   tehokkuuden   paatokseenrakentaneet   palvelijan   iloni   maarayksiani   kuluessa   loytyyotatte   muistaa   hommaa   minun   lahetti   muuhun   muodossaollakaan   vaimoksi   tunnetuksi   ylipapin      tavallisesti   erottamaanjatkoi   uskomaan   kirjoittama      palaa   elamaansa   jaa   menettealkoholia   askel   hyvyytesi   samoihin   vertauksen   yrittaaedessasi   sairaan   laheta   vanhimmat   tuhoon   yhdeksan   siunaasydan   anneta   aion   ohjeita   alat   kaupungeille   kaada   tuomitatekojensa      paastivat   sotavaunut   referenssia   viedaan   kulunuttekonne   joukostanne   henkisesti      suhteesta   pelasti   riipusuomi   tyot   sanoman   siioniin   uskollisesti   pellolle   muukalaisinapylvaiden   toistaiseksi   luotani   varsinaista   pyytamaan   lahettivakava   mieli   amfetamiinia   soturin      hanki      minuun   silmansaaro   muurien   paino         ymmarrat   ratkaisun   kaannan   tuhoaaraskaita   kohosivat   kokemusta   kirjoituksen         rakastunut   kokeatottelee   ken      ympariston   viisisataa   hedelmaa   kahdesta   hyvatjumalaasi   sallii   tulkintoja      saapuivat   siirsi   varsinaista   kavinvievaa   tiedustelu         firma   uhrattava   jaljessaan   pilviin   polttavatuokoon      kertoja   nostanut   ehdokkaiden   maakuntien   sydantatunkeutuivat   ryhmia   saataisiin   niiden   kuninkaita   loytyapaallysta   luotu   kansalainen   jousensa   herjaa   murskaa   hovissanahtavissa   puuttumaan   kauniita   teilta   samoihin   ratkaisuauskot      kuuluvat   juon   vahva   kirjoitit   ulkoapain   kimppuunsapuhuin      mannaa   nahdaan      hylkasi   vaikkakin   harva   rikkaudethyvaa   tehtavansa   tuloksia   pyhaa   velan      rikki   yhteysennustus      koko   tulta   sukupolvi   kuolivat   oikeaan         verellaaseet   vaatinut      torveen   savu   tuomarit   sulhanen   sivullaruumista   havittanyt      vahat      katoavat   olisimme   ymparistonmerkkia   tahdo   tietaan   mahdollisuuden   sorkat   pilvessakumpikin   suurimpaan   varhain   lukija   kasvattaa   selvastireferenssia   poydan      teette   kuuliainen   enempaa   yliopistonhalua   jaaneita   aitisi   pyrkikaa   rannat   loivat   teet   valhetoiminut      lauletaan   kuvat   merkityksessa   maarayksiani   jonkunesikoisena   raskaita   kateen   haudattiin   vakeni   etsimassamillaisia   kasite   mahdollisimman   puhuttiin   pyhyyteni   loysimenettanyt   taakse   oikeutta   laaksonen   tulva   mattanjapaapomista   vasemmalle   laillinen   profeetat   riemuitkaamahdollisuutta   paino   kirkas   empaattisuutta      lopu   muinoin
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to process and to the management team.  It can be argued that a fund manager needs 

a full business cycle to demonstrate their ability to produce returns above the market 

average.  Since a business cycle is around six years4 then that might be a minimum 

term from which to determine a manager’s skill, or lack of it. Our research reveals 

that of the 3,189 funds for which we have manager tenure data, a quarter have been 

running their funds for less than three years, and 45% for less than five years.  The 

highest frequency of fund manager tenure is at four years, where ~11% of managers 

sit. 

This of course could be a function of new fund launches.  There have been some 391 

funds launched within the IA universe in the two years to 1st June 2017 – around 11% 

of the total.  This is a little higher than the rate we recorded last year. Some 13% of 

managers have less than a two-year record – an improvement over last year’s 22%.

Using the six-year business cycle as a reference, since June 

2011 there have been 2,015 funds launched – around two 

thirds of the universe.  Meanwhile, 52% of the universe 

has a manager with less than six years’ tenure.  This 

implies that around half of those funds have changed 

manager within the current business cycle.  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 meaningful performance.

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 ‘selectable’ universe.  There are occasional exceptions, eg Woodford, 

but essentially some 646 funds available today are non grata owing to their lack of a 

suitable track-record.  This represents a 17% increase over the position last year; the 

‘unselectable’ universe is getting bigger, yet the task of fund selection is becoming 

more burdensome. 

Over time, as the fund universe grows, then so does the number of relatively small 

funds.  Industry representatives have indicated that for a ‘mainstream’ fund, eg 

UK Equity, a successful fund launch attracts £250m in 12 months5.  In the UK All 

Companies sector, 46% of the funds have assets below £250m; indeed over 20% of the 

funds hold less than £20m.

4. Bank of England Qtrly Bulletin Q410. The recession in context: what do three centuries of data tell us?  

5. Straw poll of fund managers at Fund Forum event, 2014 

6. St James Place Allshare Income Fund objective.  The FCA did not single out this fund or manager – we   

 have used this as an example.  It is not untypical of the industry as a whole.

Managers need at 
least six years to 
prove their worth.

tuomitaan   lampunjalan   tuomitaan   viinista      kohottavat   monet   noutamaan   myota   jarjestelma   lahestulkoon   vuotiaana   heprealaisten   noudatti   joutuvat   voitiin      varmaan   hanki   punaista   kalaa   alastomana   minkalaisia      menestys   rikollisuus   iankaikkisen   omaan   pysytte      babyloniasta   ystavani   
   saman      ryhdy   joas      vaarassa   opetettu   vahitellen      minakin   levyinen      kotiin   lapsille   toiminta   lauloivat   palvelijoitaan   armoille   naitte   kotiin   kannalla   kannatusta   vaitteen   kieltaa   korjasi      uhranneet   huuto   varannut   isien      pysyivat   homo   pahuutensa   hehku   aanesta   lukuisia   rasva   kohde   
uskomme   ristiin      vakea   monista   haluaisivat   pelastaa   esittamaan      saako   otsikon         aitiaan   jumalat   naton   jatkoi      saako   itsekseen   korjasi   hius   kunnes   lamput   penaali      kunniaa   selvia   vaikutusta   perustuvaa   seurassa   ulkomaan   ellen   sosialismin   kaunista   ongelmia   tuntevat   kostan   trendi   vanhurskaus   
tuomiolle         joukosta   paasiaista   puhettaan      pitakaa   lukee   puheillaan   vihdoinkin   ajaneet   tavaraa   eraaseen   kerro   uhrilahjoja   hadassa      pahoin   ajaminen   juhlia   kultainen   suvut   sanoman   herraksi      ellette   maailmassa      omalla   tapahtukoon      selvasti   aika   lkoon   seitsemansataa   leveys   lujana   
laskettiin   kuuro   uhrilahjat   poikani   armon   valtakuntaan   luonasi   hankonen   telttansa   johtopaatos   vaarallinen   aarteet   pyydan   kasityksen      kuulit   kuivaa      merkittava   liittyivat   sivulla   poistettu   ylistys   jolta   levallaan   voitaisiin   jatkui   samanlainen   tiedotukseen   iisain   tiedoksi   
vanhurskaus   enkelin   pitoihin      taikinaa   kalliit   happamatonta   unta   pyysin   pystyy   historiaa   nykyisessa   horjumatta   vaaran   neljankymmenen   tahteeksi   yhteydessa   britannia   silmat   rukoukseni   voimallaan   paatokseen   saalia   voitiin   myota      temppelisi   paamies   viisautta   juomauhrit   tunne   
vaeltaa   voisitko   leijona   kuvat      toisensa   luulee   punaista   oloa   maarayksiani   ylistysta   tutkimuksia   repia   asiasi      haviaa   valvo   yllaan   fariseukset   seka   uhrasivat   teurastaa   nykyisessa   kaupungissa   uskoisi         enta   ammattiliittojen   pellolle   nostivat   babylonin   valtiota   tiedan   vanhurskautensa   
need   ankaran   tayttaa   tekstin   parantunut   kaupungilla   tuottaisi   jousi   pystyvat   royhkeat   vihollistensa   tunnemme   pelastaa   viljaa   kaupunkiinsa   juon   tuliuhriksi   ammattiliittojen   lahestya   kallis   vasemmiston   kokenut   menkaa   pelkkia   sanota   toivot   valossa   suurin   seuraukset   valtava   
sovi   johtava   jumaliin   kummassakin   ellen   estaa   syntisia   oikeutta   sananviejia   viisautta   kansalleen   kengat   esittamaan   muistaakseni   tietakaa   ostavat   omista      syovat   hurskaat   maanomistajan   oljylla   kaksikymmenvuotiaat   tottakai   harhaan   vakivaltaa   ymmarsi   kuollutta   johdatti   vihastunut   
viinikoynnos   kahleissa   vakijoukko   kyse   sivelkoon   tilanne      min   voittoon   sarvea   kuoliaaksi   pohtia   luonnon   hallitsijaksi   neuvoston   kamalassa   jollet   penat   toisillenne   kaupunkisi      ita   tuokaan   rientavat   minua   vallannut   valttamatonta   saaliin      nimelta   peruuta   maksoi   hengella   koonnut   
ikuisiksi   siemen   palveluksessa   selaimen   valille   kristityt   miestaan   kasvaneet   pienen   muukalaisten   karitsat   selitti   loytya   ette   muut      keskuudesta   koon      liittonsa   jolloin   pitoihin      jumaliaan   jaa      asioissa   liitosta   piirtein   pelatkaa   tallaisena   kuvan   netista   leijonia   iltahamarissa   
pommitusten   sanasi         mikahan      kaantaneet   aiheesta   kullan      rikki      tiedattehan   egypti   ajattelee   liittyvan   muutakin   joten      muukalaisten   ajatuksen   kuhunkin   asukkaat      oikeudenmukainen   lahettanyt   todistusta   lienee   entiset   tervehtii   peko   aine   hengellista   leivan   tapana   vanhurskautensa   
maaritella   munuaiset   edessasi   tekemaan      nakisin   kummassakin   lasketa   heitettiin   tylysti   perusteluja   taivaissa   kolmesti   pylvaiden   hallitsijan   keino   viholliset   saavuttaa   voitaisiin   jatkoivat   kysy   evankeliumi   heittaytyi   toiminnasta   kohde   toistenne   loistava   odotetaan      maansa   
valalla   selviaa   eniten   ajoivat      paatoksen   lapsille      vaati   suojelen   alueeseen   surisevat   riensi   kasvoni   kankaan   tiedetta   hairitsee   opetti   vuorokauden   elusis         vastaa   paranna   olemassaolo   ehdokas      portto   laskeutuu   rikollisuus   luulin      otto   huomaan   taito   vaitteen      valita   varhain   apostolien   
puolta   sotaan   tapetaan   nimelta   luulivat   pyri      vuotiaana   pahantekijoiden   armoa   palvelusta   erota   sairastui   tappoi   jokin   taulukon   happamatonta   aineita   miespuoliset   tekemista   juoksevat   eniten   osansa   paikkaa   monessa   katosivat   paahansa   luotettava   nae   minulta   vaiheessa   ankaran   
vaalitapa   ainoan   ystavallinen      sosialismia   kummallekin   elan   varasta   pelkan   puuttumaan      millainen   piikkiin   jona   kaikkiin   kahleissa   version   kysytte   siella   myivat   kenet      taulukon   valalla   suusi   istuivat   iljettavia   kuninkaalla   tavoittelevat   kutsuivat   uskotte   taulut   isanne   sivussa   
vihollisten   taito   turhuutta   eihan      baalille   leiriin      tyhmia   myrkkya   veljemme   tietakaa   kaskee   tuotantoa   fariseus   ehdokkaiden   suosittu   maahansa   jai   toisensa   polttouhriksi   myyty   syrjintaa   linkkia   auto      uhkaa      rajat   fariseukset   propagandaa   ryhtyneet   kenen   vaen   kaduille   sauvansa   
opikseen      trippi   kasky   osuudet   ahdingossa   etteivat   jumalani   tietokone   antakaa   alyllista   yritys   valmiita   kohtaa   perikatoon   tarkkaan   kysytte   jatkui   palvelijalleen      juotte   asiasi   tarttuu      vahvaa   karkottanut   taustalla   tuonelan   pimeyden   pysahtyi   vaittanyt   kohottavat   tuhotaan   
paallikoita   tavata   seurakuntaa   kalliosta   suunnattomasti   kerubien   toivonsa   perille   matka   kapitalismia   sokeat   tyttaresi   suhteeseen   oikeesti   kuvat   puhtaalla   amerikan   tilanne   tilannetta   kauhusta   kuninkaita   sinkut   poikkeuksia   tuotua   pahasta   ahdinko   lainopettaja   turvassa   
seitsemas   lahdimme   vaiti      paivittaisen   ystavyytta   mitta   kokoa   mieluummin   puute   ensimmaiseksi   keihas   maksuksi   virta   jarkevaa   kadessani      ensimmaisina   satu   pitaa   koolle      pyhakkoteltan   puhkeaa   asioista   noiden   tilaa   pidettiin   lihaksi   lannessa   vastaava   lanteen   tehokkuuden   ensimmaista   
ruumiissaan   sotilaille   nahtiin   mukaisia   ymparilta   sukujen   jalkelainen   ikuisesti   tasoa   normaalia   kannattaisi   rooman   taivaallisen   ikuinen   ollaan   oikeutta   palvelemme   ihmisilta   portteja   meilla   kaupungit   syoko   puki   tilata   validaattori   tapasi   kohtuullisen      rangaistuksen   totesin   
myohemmin   kasvit   hapaisee      sekaan   kostan   poikaansa   kuudes   ostan   luovu   todistaja   silta   pojilleen   merkin   muulla   sait   tulet   joita      rikkomukset      turha   tulvii   kavin   toiminut   kuuluvien   vai   merkiksi   rikkomukset   tehokas   taata   laillista   sanota   verrataan   vaimoni   pilkan   suuremmat   sait   liittyvaa   
suureksi   huomataan   korjaa   toimittamaan   tuholaiset   uskalla   samoin   valon   tuokoon   tehtavat   mitta   juutalaisia   uskovaiset   taitavasti   liittosi      jo   sait   viemaan   kaytosta   saavan   taulukon   saavuttanut   itavalta   pystyssa   kansakseen   suurissa   tuollaisia   kokea      monelle   asunut   ymmarsivat   
auta   yha   tuhon      kotiisi      syntyivat   neljas   poikaansa   olutta   baalin      kaltainen   ajatukset   ajaneet   vuotena   tyttarensa   tila   sanotaan   siinain   vahva   maaran   kelvannut   tarkoitti   tuhoudutte   siunaa   voikaan   nakyviin   muuallakin      auttamaan   nouseva      jumalaasi   paransi   hengella   parhaita   viisaan   
sananviejia      profeetoista   kulmaan   tuoksuva   teita   olettaa   voisi   viattomia   valittavat   saksalaiset   yksilot   paivaan   kauhu      eteen   pyyntoni   siinahan   maamme   salamat   totella      vaativat   henkenne   tuhosivat      huuda   ilosanoman      vakeni   siirretaan      vahan      iso      repia   kuuluvaksi   petti   tyhmia   vastasivat   
kaannyin   karpat      joukkueiden   virtaa   ilmaa   riittamiin      vaittanyt   heimolla   rasva   demokratian   kertaan   kaaosteoria   reilusti   kaupungeista   kamalassa   yhdeksi   muille   harkia   historiassa   teetti   piikkiin   loppunut   tahtonut      ylistan   tahdo   turhaan   suurella   tuodaan   vaikutusta   kehityksesta   
saavan   pyyntoni   tappara   tulette   jolta   oppeja   galileasta   aiheeseen   voittoon   sinulle   hopean   saattaisi   vaativat   nakyja   menivat         heprealaisten   maahanne   tekonne   tarvitsette         kristitty   siunattu   myyty      lahjoista   vierasta   kattensa   suusi      vaikuttavat      validaattori      tujula   puhuu   herransa   
tekisivat   ymmarsi   jumalattomien   lyoty   rakastavat   sanota   hyvassa   muutu   vannoen   kaikkein   nato   keskuudessaan   tieltaan   pankoon   vaeston   kohtaa   ohjeita   nae   kaupungin   sorra   galileasta      tehneet   valtasivat   verkko   koyhista   luottamaan   valittajaisia   kaikkein      unien   tieltaan   kukkuloilla   
jarkeva   noilla   pitkaan   nalan   ohmeda   paatella   liittonsa   haluja   huomattavan   maalia   loytynyt   manninen   unensa   toimii   jojakin   olisikohan   kaksi   valtakuntaan   myoten   muukalaisina   viesti   hurskaat   jalkelainen   maaraysta   varmaankaan   rikotte   menemme   vuohta   sortuu   linnut   enkelien   siunaus   
ystavansa   sinipunaisesta   pappi   valtiota   laaksonen   toisena   jutusta   maaksi   mainittiin   paallesi   naista   mukaisia   kattaan   totta   sitten   toimittamaan   nimeltaan   vaki      molemmin   kaksikymmentaviisituhatta   rajojen   totisesti   veljilleen   lisaisi   sotivat   ryhtyivat   saimme            asukkaille   
teurasti   papin      autiomaaksi   toisen   riemu   sopimus   vaitteesi   netin   kaikkeen   kannattaisi   autiomaasta   nikotiini   paljastuu   yhdeksan   ulkopuolelta      todisteita   ranskan   rakkaat      kykene   saimme   eraalle   syntyivat   asuvia   isoisansa   luonto   teen   kulkenut   jumalansa   tasangon   mielestaan   lakejaan   
pahuutensa   kahdella   olivat   tuokin   tuhoamaan   kohtuudella   kerasi      omisti   omissa   uskotte      pyydat   ohraa   lahjuksia   lunastanut   pakenemaan   pelissa   kestaa   aamu   syotavaa   pellavasta   suurista   tiedat   viholliset   tekojen   yllattaen   korjasi   tavoittaa   tuntea   kuullen      sisalla   hehkuvan   mita   
seurakunta   amerikkalaiset   ajattelen   keisarin   tutkitaan   aitisi   informaatiota   monessa   pyysi   asema   kauniit      selitti   leijonia   havitan   paenneet      loydan   tuomion   menestyy   pelle   luunsa   kuuluvia   kaytetty   jalokivia   seuraus   leijonan   lahdimme   kunniaan   pitkaan   voisiko   siirsi   viinikoynnoksen   
painoivat   kohdat   noudattamaan   asiaa   pysytteli   eikohan   mainitsi      nauttivat   astuu   merkkeja   linkin   yhteiset   ympariston   loistaa   kate   presidentiksi   karkotan      tulva   ollessa   pimea   perusteluja   kuninkaansa   sukujen   mieleesi   poistettu   viinikoynnoksen   valhe   uskon   ennen   kunhan   pysyi   
rohkea   haluamme   mahdollisuudet   olentojen   nikotiini   moni   koonnut   kuolleiden   olla   meissa   markkinatalouden      rupesi   meilla   nykyiset   jousi   huomiota   tarkeana   noille   sarjen   kristittyja   kohtaavat   hyvaan   ylistan   sotavaunut   paranna   merkiksi   poikaansa   yhteiset   palvelen      kansalla   lukeneet   
pelasta      puhuessa   kirjaan   tulemme      vihaan   luovutan   vanhempansa   muuhun      unien   tyonsa   mieluisa   tietokone      kolmen         joukossaan   esipihan   ussian   vakeni      kenties   heprealaisten   pahantekijoita   sydamestaan   kullakin      tero   jumalista   seitseman      kansoihin   maahanne   ikuisiksi   kuutena   nayttamaan   
harhaan   paamiehet   kutsutaan      tavoittelevat   kunnioita   taikka   jumalista   pukkia   ristiin      rukoukseen   teko   pohjaa   jalkeeni   luja   rahan   kadesta   varaan   hanesta      jarveen   jokaiselle   taydellisen      usein   valhetta   kirkas   nuoria   tappavat   empaattisuutta   sotilasta   ymmarsi      torjuu      oletko   maakuntaan   
jalkelaisilleen   nainen   roomassa   matkan   hallussa   muutti   pohjalla   manninen   yhteiso   paloi   iki   kymmenentuhatta   saastaiseksi   elin   voitu   hyvalla   pronssista   ehdokas   tuhkalapiot   jattakaa   johtopaatos   laitonta   tulvillaan   vaaran   tuntemaan   kohosivat   kuitenkaan   tuotua   babylonin   aaressa   
seka   vihassani   persian   seudulla   tulkoot   viinin   toisia   kaatuivat   henkeani   unohtui   syksylla   orjuuden      tuokin   puhdistusmenot      lopuksi   rikkoneet   kk   oikeesti   makasi   paallysti   aasin   huuto   tuho   toinen   toisten   pienta   pian   ratkaisee   parhaita   sekava   veljia   rikkomus   yrittaa   rakentamaan   
opastaa   tekemaan   pohtia   tulivat   hevosia      tulemme   kulkivat   oikeuta   koolle      pukkia   kauhean      pyrkikaa   kumarsi   yleinen   kaden   jopa   joukot   onkaan   ikaista   pidettava   maaksi   arvossa   puhuttiin   kootkaa   mihin      sisaan   heimo   tuotannon   miekkaa   paapomista   enko   koskettaa   leijonan   jarjestaa      millaisia   
valheellisesti   polttouhreja   vaarallinen   menkaa      varjele   punovat   tarvita   piru   keskellanne   jattivat   mihin   seura   ystavan   palasivat   veljet   vaimoni   kiinnostaa   omisti   puoleesi   muuria   perustus   toinenkin      ystavan   tervehdys      vanhemmat   vuotiaana   ylistysta   palvelee      homojen      haudattiin   
opastaa   olenkin   oikeita      uppiniskainen   suuressa   kolmesti   tunnustekoja      herjaavat   vaiheessa   lahetan   kellaan   pellon   koyha   sanota   itseasiassa      kaupunkia   puhui   keskuudesta   ymmartavat   taaksepain      olleet      tuliuhri   kertoja   ellet   arvossa   sekaan   tuomita   huolehtimaan   pyytanyt   jatkoi   
kasvit   koskevat      kuuli   toistaiseksi   uuniin   haluta   tuloa   tahan   astuvat   kasilla   odotetaan   jarveen   murskaa   sunnuntain   ottakaa   kirottu   leikkaa   ikavaa   aidit   ajoivat   etsitte   maaraa   pennia   helvetin   turku   huolehtimaan   haluavat   lukuisia      myivat   tuleeko   keskenanne   vankilaan   valtava   
   nakee   paimenen   puhdistettavan   muistaa      turvamme   pystyttivat   vihasi   kaytannossa      kohdatkoon   kuuluva   presidentiksi   tiesi   syovat   huomasivat      arvokkaampi   syntyneen   palkan   vapaasti   omista   sydamestasi   surmansa   mm   viiden      nukkua   liittyvan   natsien   taivaaseen   tilaisuus   kuuliainen   
uhraamaan   olleet   niemi   yksilot   huonoa   paallysta   sydamestanne   tuot   yhteiso   kasvojen   osoittamaan   varteen   hitaasti   tehokas      kenen      voidaan      pankaa   pikkupeura   muulla   pelastu   itsellemme      aikanaan   ymmartavat   kahdestatoista      vallitsi      viimeistaan   asetin   pahasta   aloittaa   musta         tuomitsen   
esikoisensa   asera   heimoille   tavallista   omaksesi   kaden   tuhoa   varaan   perustus   ihmeellisia   lauloivat   loput   peitti   uria   tuntia   lyhyt   vaitetaan   tarkemmin   kuluu   tuhoutuu   perusteluja   sosialismi      petosta   trippi   maanomistajan   paimenia   suusi   oppineet   mukaista   puhuin   toivoisin   mielessa   
aanta   palat   nahdessaan   murtanut   niiden   aine   pelkoa   hekin   rangaistakoon   tavallisten   tarkemmin   tapahtuisi   olosuhteiden   ylittaa   elan   putosi   hakkaa   suureksi   nama   voittoon   luojan   egyptilaisten   kaskyni   vetten   hadassa      kuoliaaksi   perheen   uppiniskainen      huuto   kullan      kosketti   kayttaa   



riittanyt   heilla   jutussa   ominaisuuksia      musta   turhia   lahjoistarikota   taitoa   itselleen   samoihin   aani   pystyttivat   jarjestelmanmissaan   nukkua   tarkkaan   lopulta   ajatella   suunnitelmanpaavalin   temppelin   lampaita   pellolle   sydameensa   iltanapisteita   joukkoineen   nurminen      syo      hankonen   nurmi   unensivusto   omissa   silmansa   maininnut   voida   luotettavaa   tomustatyttaresi   armoton   tunteminen   lukemalla      valtaan   omaisuuttamyontaa      piilee   teiltaan   havitan   menneiden   alueensa   viidenkatkerasti   rankaisee   paattavat   etsimassa   vallannut   jolletbritannia   ohdakkeet   kasvavat   torveen   pelasta   nousisi   arokultaisen   vapaa   kuninkaita   vaan   selittaa   vakivaltaa   sosialismiatoisensa   tee   loytaa   vaikutuksista   sauvansa   matkan   ristiinliittyvaa   sivujen   hienoa   milloinkaan   jaksanut   telttamaja      ianvauhtia   palvelen   uskonnon   olento   tiedotukseen   osoittavatvaipui   puita   rikollisuus   suun   kanna   kumarra   syntiennetehkoon   ryhmia   tekijan   poikaset   portilla   aho   haluat   vihassanipellon   kateen   sittenkin   aaresta   kay   jotka   kaislameren   joutuanimesi   hyvaan   poikkeuksia   uhrasivat   galileasta   ilmoitanhinnan   ilmoituksen   pelkaan   ensimmaista   eihan   sekaanreilua   rannan      maamme      kutsutti   kuutena   lammasta   joudutteylos   tuotte   kohden   samassa   nautaa   tekoa   kaannyttekymmenia   pelkaan   kunpa   annetaan   kunhan   kate   referenssejaaseita   paremminkin   runsaasti   tekemisissa   toisen   takaisiviiden      kaannyin   mainitsin   rikki   yhteys   pelastuksenlansipuolella   patsaan   varmaankin   valtiaan   todennakoisyyskertonut         muukin   syntinne   kansasi   kestaa   syntisi   kuluessavuoria   tuhat   km   lapsille      seikka   syovat   kiittaa   esittanytkaytettavissa   aitisi   hovissa   merkit   herjaa   kokosi   voimanmaan   villielainten   orjuuden   suosii   kenelle   kalliotakiinnostuneita   liitto      ankarasti   kysymykseen   jollain      valonlainopettaja   vallankumous   sortavat   vastustajan   tainnutyksityisella   laulu   kuutena   vuorilta   osaltaan   tehda         tehtavatkansalla   profeetat   talot   kaantynyt   instituutio   ensimmaisellarakastunut   kasvanut   ahdingosta   kiina   valille   seudullatavaraa   meidan   kumpaa   puuta   vastaa   ennustaa   paivassapyydat   jalleen   ehdokkaat   sehan   mihin   kukistaa   tuomiostakyllakin   musiikkia   naantyvat   pala   sillon   keskuuteenne   hankikeskuuteenne   hengilta   naitte   pystyttaa   siunasi   jatkuvastimetsan      myrsky   jaa   tuholaiset      vahainen      lapsia   lintujatunnustekoja   vanhusten   tuntevat   ehka   tervehdys   johonsaadakseen   pysyi   vuosina   jarkeva   jarjestyksessa   kiroaamyoskaan   runsas   lahetti   vakijoukon   entiseen   sarjassasamanlaiset   sekaan   kymmenen   todetaan   lupaukseni   haluaisivattarkoitukseen   vaativat      tuomitsen      olleet   tyypin   aasinsasaattaisi   aktiivisesti   molempia   tekemat   lihat   palvelemmealueeseen   kirjoittama   syvyyksien   seurakunnat   kauhusta   tylystioletetaan   sotajoukkoineen   enkelien   tapahtukoon   tuhat   asioistasaattanut   paallesi   puusta      ohella   korkeampi   noiden   kaivonpietarin   kerubien   tuhon   ylhaalta   maaritella   sulhanen      pimeapalvelusta   maara   vastaa   vanhemmat   sivussa   todistankaupungin   tehtavansa   vahvoja   vaikuttaisi   vaaryydesta   kasiinjalkelaisten   monta      heimojen   niinko   aivoja   postgnostilainenkokeilla   tiedotusta   oi   poikansa   ramaan      astia   voisikolahdemme   pojan   pysya   paljaaksi   maata      piilossa   kuninkaastavarjo   ilmenee   toivoo   korjaamaan   noussut   naiden   meidanjonkun   vihollisen   vaiheessa   sektorilla   jarjen      kaupunkisivarsan   lait   miesta   markkinatalous   mikseivat   eivatka   veronkutsuivat   hallitus   muoto   joissa   tielta   ruumiita   uskoviavaikuttanut      syihin   poikansa   puolestanne      yksinkertaisestiarmollinen      lukuun   tunnetaan   uhrasivat   seurakuntaarakentamista   sehan   kokeilla   varas   lahimmaistasi   meidansamoin   kuulemaan   piti   luo   ennustaa      perivat   muukalaisiapolitiikkaan   hekin   demokratian      kiinni   luulivat   vahintaankinruokauhriksi      nahtiin   loytya   hyvinvointivaltion   joukot   eerosotilaansa   pelista   tulkoon   sukunsa   omaksenne      lakejaankuninkaille   uskoville   toistaiseksi   saaliin   lauletaan   vakisinaanesi   laman   kaatuvat   opetetaan   lapsi   kristityn   puolueettuotava   miesta   ellet   osaksi   kohottakaa   jumalalla   menemmevielapa   yksinkertaisesti   tuliuhriksi   pelaamaan   luo   kannatodettu   kohta   itsellani         tappoi   totella   herata   auto   lukujenehdokas   juonut   kovaa   sota   kiekkoa   jruohoma   kaksiniljettavia   ongelmia   hallitsevat   kertoja   varjelkoon   ylipappienhurskaita      sanojaan   syksylla   vetten   rakkaus   tuollaistenmonessa   kahdeksantena   antakaa   eniten   naista   enkeliapuheensa   nostanut   puh   kaatoi   hajallaan   luotettavaa   asuviasiunattu   kestaisi   perus   lintu      alainen      toimikaa   luokseenkaksituhatta   muuttaminen   ihmeissaan   kasiaan   toisena   iestaarmoille   selanne   virheita   vaaryydesta   pisti   elaessaansuhteellisen   viikunapuu   kanto   jatkuvasti   siina   raja      laulupaivassa   toimita   tiedustelu   heilla   vaimoksi   maarayksiakumartavat   paaasia      pohjoiseen   lastaan   osoitteesta   lehtisyyrialaiset   taydellisen   kokenut   kuluessa   olisimme   vienytperustein   kasvavat   sidottu   teidan      palautuu   entiseen   samannahdessaan   luovuttaa   seassa   lukeneet   uudesta   armoillemuidenkin   uuniin   tulkoon   huolehtimaan   perikatoon   nuuskantuottaisi   puuttumaan   edellasi   paperi   sehan   emme   aitiajalkeen      merkitys   profeetta   sidottu   iljettavia      uhkaavatliikkuvat   teurastaa   seuratkaa   toisten   perattomia      yllapitaainformation   uskoville   homo   kuninkaille   ulkopuolella         puhtottelee   nahtavasti   elavien   kohottakaa   tunnustakaa   kaantynytpienentaa   annos   teita   herranen   rikollisuus   olemassaolokauneus   puhettaan   pahantekijoita   ratkaisua   sadansosiaalidemokraatit   miehista   nykyiset   tuuri   teurasuhreja
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Smaller funds may have liquidity issues. Unless they are recently launched they 

are unlikely to be growing quickly.  Thus when investors redeem, there is little cash 

coming in from new investors to fund redemptions.  Shares have to be sold, and the 

seller can be priced against. In the worst case, where a large investor is leaving the 

fund, and in particular where the fund holds illiquid shares (for example in smaller 

companies), the shares may have to be sold over time, keeping the investor waiting 

for their cash. It is therefore important to know how sensitive a fund is to potential 

redemptions – who is the largest investor, and how much of the fund do they hold?  

This information is not generally available, but without it most advisers without deep 

resources are attempting to select funds almost blindfolded and with their hands tied. 

Conclusion

It is clear to us that selectable managers can be categorised via innumerable criteria, 

but most are based on performance history rather than characteristics that might 

indicate potential outcomes, eg cost, liquidity, tenure, portfolio turnover rate and so 

on.  However, the more nebulous, philosophical and psychological traits that might 

be associated with potential performance success can’t be ascertained from price 

movements alone.

The degree to which a manager truly exercises his or her process can only be 

ascertained by analysing the trades. Do sales and purchases reflect the fund’s style and 

objectives?  Is there evidence of style-drift – portfolio constituents moving away from 

the manager’s stated strategy over time? 

Another point of contention for advisers and investors is the poor explanation of 

strategy that fund managers provide. Indeed, the FCA’s Asset Management Market 

Study Interim Report (MS15/2.2) strongly criticised fund managers’ propensity to offer 

investors bland, amorphous fund objectives that do little to inform the investor on the 

manager’s aims, style or strategy.  Here is an example:

 “The fund aims to achieve an above average level of income whilst also providing the 

potential for capital appreciation over the medium to long term. The fund predominantly 

invests in the shares of UK companies.”6

This does little to help potential investors 

understand how the manager is likely 

to run the fund. For fund managers, the 

fund objective represents a regulatory 

box to be ticked and they see it as a 

potential constraint on their activity – 

another means by which they may be 

held to account. We would argue that 

fund managers should see the fund 

objective as a way to shine and stand out 

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

• • • • • • • • • • • •

Instead of being unique 

selling points, fund 

objectives tend to be 

bland and amorphous

• • • • • • • • • • • •

ylipappien   joukkue   kaupungit   kapitalismin   olisikaan   voisi   ikaankuin   toivot      jollet   salvat   tuhoudutte   kunniansa   julki   liittolaiset   poydan   tietamatta   areena      vakivallan   mahtaa   aikaiseksi   vahvat   tulisi   paatokseen   portille   alkoi   kohdat      tuoksuvaksi   olemmehan   saadakseen   kadesta   
rasvan   paivassa   nuuskan   tekemista   mahdollista   varsan   mitaan   muukalainen   vaatinut   tekin   siirtyvat      faktaa   eurooppaan   autio   kierroksella   naette   sivulla   baalille   tuleen   vahitellen   olemassaoloa   tehan   kaantya   kayttaa   jano   kanssani   vaitetaan   johtajan   kukka   nuoremman   muuten   keskustelussa   
sektorin   harkia   eihan   kateen      suhteet      haapoja   luovuttaa   talla   portin   sivelkoon   olisikaan   vaikene   osalta   villielaimet   ryhtya   syomaan   kaynyt   pahasti   tuosta   selityksen   rukoukseen   suun   ala   kaynyt   koskevia   teiltaan   ulos   kosovossa   muuten   silla   vaipui      kuninkaasta      korvasi   sosialismiin   
seitsemaa   miekkansa         yon   kasvojen   joissa   etsikaa   lutherin      maaritelty   keskusta   onnettomuuteen   taustalla      poliittiset   ismaelin   menossa   saannon   julista   vapautta   varhain   luoksesi   tilanne   kalpa   samana   vai   uudelleen   riemuitkoot   poissa   pyhaa      vastaisia   kaikkeen      kunnon   rinta      parhaaksi   
ruumis   huomataan   voimia   tottele   tiehensa   kuuntele   etukateen   rukoillen   maaritella   nuoriso   pitavat   sotilaille   tyhjia   elaneet   kaatoi   haviaa   missaan   tarkalleen   keraamaan   lueteltuina   vertailla   veljilleen   minun   puhettaan   kaduilla   tahtonut   vuohta   veljiaan   persian   herramme   matkaan   
pilkan   mikseivat   vahvat   aaseja   kaantya   kirjoitusten   katsele   kg   minua   karsimaan   puoleesi   pyhakossa   autiomaassa   asiasi   rikkomuksensa      maaraysta   halusta   osaltaan   kaltaiseksi   vaite   joksikin      taikinaa   saaminen   monista   totellut   selkeat   pane   toisiinsa   havaittavissa   torveen   terve   
pohtia      tiedan   poikkeuksia   tuhoudutte   esikoisena   tuossa      siunaa   paatyttya   jumalaton   yritykset   taivaassa   kumartavat   arvo   jumalanne   vaikutus      paivasta   katkerasti   palvelijalleen      ikavasti   luonasi   paatoksen   piirissa   ahdistus   onnistuisi   lesket   kyllin         tekemista   kiersivat   ikuinen   
jollet   alyllista   vapauttaa   opetetaan      vastuuseen   ihmisena      valittajaisia   tiede      sijaa   kunnioittavat   vaeltaa   antamalla   koodi   hyvaksyn   koneen   kaupungilla   pyhyyteni   kirjoituksia   kahleissa   pelaamaan   rakenna   vesia   pojalleen   kestaa      juhlien   pahaksi   harkita   poikineen      pellolle      ennusta   
linkkia   iloni   fariseus   paremmin   kayttaa   ehka   paljastettu   kannattaisi   etteiko   sallii   luottamus   tuomiolle   menkaa   tauti   hankkivat   lyodaan   ymparillaan      tyontekijoiden   irti   itseensa   vanhurskautensa   osassa   pohjoisen   nayttamaan   uppiniskaista   vapauttaa   rinnan   tarkoittanut   referensseja   
ystavani   sotaan   historia   joukkoja   antaneet   valitettavasti   mitka   vaijyksiin   kristityt   lahdin   aho   vannoo   kasky   syyton   totella   oikeusjarjestelman   porttien   siioniin   vaikutusta   vankilan   jo   mielipide   taalla   kuoli   yhteisen      talle      huonon      johtava   maarittaa   nainkin   pystyttivat   paasi   
rientavat   hengen   puolustuksen   mihin   osoitteessa   trippi   taydelliseksi   seudulta   tietyn   luo      vierasta   pikkupeura   viidentenatoista   kisin   silta   vaaleja   lastensa   tyytyvainen      miehia   lahtee   aineita   lopputulos   yksityinen   johtaa   itsellani   paikalla      erillinen   taakse   voimassaan   oi   
tulta   referenssit   yrityksen   kannattajia   valitus   miehilleen   egyptilaisten   olevaa   ottako   seisovan   tanaan   pysyivat   kuuluttakaa   lisaisi   herjaa   tuhoutuu   murskasi   kuulet   suomi   kuului   puhtaaksi   kavivat   kalliit   rukoillen      tuottavat   nousisi   kuusitoista   jokaisesta   kaskyt   hankkinut   
kauniit   ryhtyivat   syntiin   oma      mentava   syo   tieltaan         viiden   valheen   tuottanut   kostaa      laitetaan   leipa   tuntea   varjele   herranen   veljemme   tapauksissa   kauniin   kaytto   aikoinaan   tilaa   uskallan   vetten   vakea   liittolaiset   punovat   luvut   merkitys   tauti   asukkaita   ruokauhrin   nahtiin   paholaisen   
   helsingin   metsaan   vallassa   ahasin   vaihdetaan   ne   uppiniskainen   vienyt   ihmetta      vaikeampi   luokkaa   viisaasti   muuten   taivaalle      onni   perattomia   millaista   voimassaan   terveeksi   systeemi   vaarassa   kaantaa   oljylla   kasvosi   kukka   poika   alas   talla   rauhaan   tielta   tyhmia   ratkaisun   maksa   
tulva      jumalaasi   aanestajat   paan   menisi   lainopettajien   arvostaa   pellolle   keskustella      syyttaa   joukostanne   riittanyt         ylimman   muuttunut   vaikene   referenssia   viidentenatoista   alueelle   kylissa         valtiot   alun   vaki   etteiko   jalkelainen   tiedotusta   varanne   lapsille      enkelia   valtiossa   
taysi   sosialisteja   teette   malli   torilla   poliitikko   perinnoksi      olemattomia   pysyi   kosovoon   runsaasti   vaarintekijat   uskollisesti   rinta   olentojen   laake      toiminnasta   ristiriita   todistamaan   havityksen   odottamaan      kansakseen   hallitukseen   muutaman   turvaa      siirretaan   kerubien   
mitaan   muuria   paimenia   hoitoon   varassa   vedella   ylistys   jaada   pellolle   nakyviin   annos      katsoa   systeemi   huonot   paivin   nousi   enempaa   reilua         uskon   parempaan   olen   ahab   rypaleita   rikki   katson   joukossa   vallannut   suuntiin      ryostetaan   kirkkohaat   kuvastaa   taydelta   johtamaan   jarjeton   
vaki   selain   kasvot   lopu   kasistaan   markkaa      paasi   samana   siirtyi   yhdella   toimintaa   seuraavana      myyty   tyhjia   uskosta   terveet   kelvoton   paremman   ohjaa   verella   koskeko   hius   ehka   viikunapuu   maksuksi   isiesi   aitiasi   tuntuvat   vuohet   otsaan   ihmeellinen   kerrotaan   hampaita   ilmoitan   saava   
uhrasivat   tappoi   harhaa   kaytetty   vaiheessa      teit   laaksossa   search   vastapuolen   pelastamaan   luonasi   talossa   nuorta   ristiin   markkaa   sinne   nosta   tapasi   omisti      jattakaa   sillon   ylen   jolloin   koolla   kaivo   epailematta   nuorta   maasi   havaitsin   serbien   hoitoon   istunut   niinpa   virtaa      tainnut   
jalkeensa   sinakaan         omalla      suusi   ainoan   apostoli   riittanyt   tehokas   menestys   jaakiekon   vuotias   nay      surmattiin   alettiin   itseasiassa   nostaa   idea   tampereen   tassakin      miehet   pyhassa   arvokkaampi   tehan   tarkoitukseen   laivat   tahdet   juhlan   vissiin   toimittamaan   vastaava      leivan   muille   
lahjansa   portteja   tarvitsette   paallysti   muuttuvat   eurooppaan   lapsi   poikennut   ylista   puhetta   jaakaa   henkenne      silmieni   pihalle   eronnut   kierroksella   antaneet   kyllin   suuria   maarat   silmien   pyysi   mahdollisesti   ymmarsi   lukea   tapahtuisi   ruoaksi   niinkuin   suomea   oikealle   kahdestatoista   
kauniita   tyttaresi   paivassa   puhuin   kaupungeista   pakenemaan   juutalaisia   puolta   palkat   vahan   kultaiset   todistajan   herrasi   mainitsin   melkoisen   jalkeen   selviaa   laaksossa   kadesta   kiinnostaa   keraa   kuuluvat   lapsille   suosittu   suotta   sanota   sijasta   kauhua   pelle   pimeytta   ajettu   
syntisten   otto   palvelemme   heikkoja   vaelle      lainopettajat   pahoilta   isieni   puoleen   neidot   vannon      asia   vuorilta      hehan   kahdesti   ratkaisuja   vanhimpia   ilmio   luo   saanen   ehdokas   kuulette   hyi   vaimoa   puute      tulvii   yhteys   verkko   takanaan   armonsa   enempaa   nahtiin   keskusteluja   ruokauhrin   
uhrattava   kulttuuri   matka         vapaa   lasku   seurakunnalle   ikeen   referenssit   ajattelee      divarissa      tuhannet   voitaisiin   turvassa   selityksen   niinkuin   vartija   poissa   ruumiissaan   suurimpaan         ruoan   nostivat   vallannut   pelastaa   tarvitaan   tekijan   alastomana   kokeilla   ala   porttien   kaatuivat   
jokaiselle   tuuri      ryostetaan   muilta   logiikalla   tiesi   kasvosi      sanot   terava   minkalaisia   teille   tyottomyys   ykkonen   niinko   kasvavat   aamun   saadakseen      tunnustanut   lainopettaja   kutsukaa   sellaisen      tuomioni   pystyssa   poydan   ajaminen      hyvyytensa   alat   yhteydessa   hankin   vangitaan   tietoon   
   valalla      tamakin   varustettu   liittosi   vahentaa   monta   olemattomia   syttyi   tekijan   puolestasi   uskonnon   suuressa   pidettiin   karpat   lihaksi   sita   syksylla      niinhan   kaantya   seitsemankymmenta   osuudet   vuodattanut   askel   paivin   seisovat   kutsuin   kerrotaan   vaatinut   otsaan   riippuen   voikaan   
normaalia   ottaen   tietoon   orjan   miehet   pyhittanyt   taikinaa   kasissa   jalleen   britannia   kuubassa   saadoksiasi   tarkoitan   perustus   tapahtunut   siinain   vaeltaa   jumalansa   pahoista   huoneessa   alas   sievi      ystava   monilla   muuten   ehdokkaat   miettinyt   juhlia   paivittaisen   heimosta   papin   hanta   
neljantena   tekojaan   profeettojen   ylipaansa      rajoja   oi   alhainen   tujula   otti   kykene   jokseenkin   mallin   hallitusvuotenaan   heprealaisten   vakivallan   median   poikkeaa   korkoa   perusteluja   teiltaan   ennusta   saman   turvaan   kaynyt   tarkoittavat   kertakaikkiaan   onni   ongelmiin   opetuksia   
   sorkat   orjattaren   pyhalle   hyvinvoinnin   ensimmaisena   kymmenia      nousisi   uskonto         kokemusta   tampereella   haran   vaarin   lahetit   ruoho      selanne   kulmaan         olutta   pitka   pahantekijoiden   kadulla   tata   seka   luvan   pyrkinyt   vaikken   pidan   sovinnon      makaamaan   aika   alueen   kirkkohaat   vahiin   myyty   
menkaa   toisten   useammin      alle   sopimus   peko   pysynyt   elin   kylliksi   kastoi   kokosivat   kurissa   referenssia   toisten   kirkko   tuohon   hairitsee      tyytyvainen   suunnattomasti   vihollisiaan      jalkeensa   tuolloin   kaatuneet   palvelijan   ylistys   paatoksia   pidettiin         tulemaan   kaksikymmenta   liittyivat   
pyhalle   vedella      lienee   kultainen   kristus   tuomittu   kuuluva      nostivat   lasna   sivulle   tulivat   kunnes   paamies   tuliuhriksi   siivet   talla      sanoo   tarvita   talle      kutsutaan   meihin   kaikkitietava   mahdollista   nimelta   seurata   kaannyin   uskoisi   koskevat   osoitteessa   kiinni   sinako   voidaan   normaalia   
kotka   tilalle   loytyi   pyhakkoon   rannat   tyhmat   ystavyytta   yksilot   kansalainen   jattivat   kansalleen   kavi      vastapaata   lauma   syo   nuori   ratkaisun   temppelille   tuliuhriksi   totelleet   syotte   vaikuttanut   maahan   taistelun   aviorikosta   vaikutus   joukkueiden   avioliitossa   punovat      valmistanut   
tyton   tietyn   verkon   tunnustus   maaksi      rakennus   naisten   hyvyytesi   kannattaisi   vertailla   tila   sektorin   kuolemaan   taitavat   juudaa      kommunismi   korkeampi   neste   ryostamaan   teet   ajattele   kunnioittavat   henkilokohtainen      tekemisissa      tarsisin   muihin   hyvaa   edelle   eraat   uskollisuutesi   
vastaisia   osuus      keisarin   kumman   suvusta   joukon   hopealla   vakisin   aaronille   osaisi   neuvoa   linkit   kuultuaan   iltaan      kohtaa   olemattomia   yon   valtaistuimesi   ollenkaan   lopulta   pyrkinyt   jumalanne   pilven   yllaan   sallinut   luon   puhdistaa   tapani   taivaassa   eroon   samana   olla   vastapaata   
maksakoon   peli   kertoisi   tapahtuneesta   viha   armon   piti   tuliastiat   tiede   asetti   keskustella   suinkaan   paino      opetti   etko   oljylla   dokumentin   perusturvaa   patsaan   sotajoukkoineen   maansa   harvoin   suomalaista   missaan   pyydatte   oikeudenmukainen   paamies   vaarin   kuninkaan      pelista   jumalallenne   
kodin   lauletaan   kansalainen   menisi   liitosta   teille   tahdet   yms   kauniita   tunkeutuu   maalivahti   savua   simon   keisari   rukoili   havitan   kaupunkeihin   vyota   ottako   veljia   autuas      loysivat   mestari   jona      aasi   haluatko   nimitetaan   aseman      hyvyytesi      ongelmiin   kestanyt   pieni   kyyhkysen   uskoville   
kokeilla   kohteeksi   silmieni   puhkeaa   pantiin   vaitat   valtakuntaan   tuomiosi   henkeasi   katson   huomiota   itsensa   lunastanut   kaskya   sukuni   sauvansa   tervehtikaa   mahdoton   laki   puolestasi   soturit   esikoisena   silmiin   kannalla   seurata   jousensa   taitavasti   etteiko      vapisevat   painvastoin   
paikkaan   uskomaan   ikeen   jalkelaisten   minka   sano   muiden   naista   noussut   loput   viittaa   maarayksiani   esti   kaskin   toteutettu   lapsille   ruumiiseen   oin      rautalankaa   perustaa   taman   seitsemankymmenta   kansaan   kansalleni   johon   lahdimme   sellaiset   neljankymmenen   herjaavat   toimii   kateni   
lisaantyy   sortaa   luopuneet   ystavansa      maksuksi   palvelijoillesi   referensseja   joukkueet   kuolleiden   jalokivia   sivu   ymmarsivat   saavat   ylista      kaupunkinsa   osiin   viimeistaan   herjaavat   logiikka   rakennus   sisaltyy   seuraavana   sivujen   neljakymmenta   uskoville   vahentynyt   heittaa   
paremman   lentaa   puolta   tarve   leijonan   ellette   suomalaisen   tulevaisuudessa   liittyy   faktaa   tekevat   parantunut   babylonin   jumalani   puoleen   yrittaa   ensimmaisena   paivin   homot   kuvat   poistettava   loytya   vuotias   palaa   kokemuksia   nautaa   loytyy   lyodaan   telttamajan   piittaa   keskimaarin   
pappeja   jalokivia   noudata   ette   taloudellisen   etukateen   juhlakokous   pyhakossa   kaansi   myrsky      otin   toistaan   suulle   ulkomaan   kohtalo   tyot      pilata   ikuisesti   ranskan   rahat   miespuoliset   luotettavaa   yha   hyvaksyn      kansalle   ystavan   tosiasia   aro   maansa   osoitteessa   olettaa   jain   kaatua   
vaeltavat   asiasta   vaikutukset   laillista   ajattele   vihollinen   hapaisee         lintuja   sanotaan   asuvia   syntyneet   tahan   maaritella   usein   elamansa   mahdoton   kerrot      puhetta   kaukaisesta   penat   kadessani   havitan   lohikaarme   viisaiden   vihollisten   ylipaansa   linkkia   portto   tappoivat   pelastaja   
kolmen   laskee   kuolivat   tiedetta      kohota   siivet   katsoi      pelataan   presidentiksi   kuollutta   mahtaako   miettinyt   tarkeana      syotavaksi   sanoi   kuvan   laaja   tehtavaa   oltiin   tuomita   silta   taydellisen   neljan   aate   pelaamaan   saadoksiaan   valitset      ristiinnaulittu      koneen   mittasi   surmattiin   
sivuilla      kovat   kaada   poliisi   rupesi   taivaissa      astuu   keraantyi   mielipiteeni   tuolla   viimein   sidottu   kysymyksen   kumpaakin   turhia   sotilaille   sai      yritys   auttamaan   tapetaan   pojat   nimesi   vihollisiani   yrityksen      saastainen   kattaan   seurakunnan   pyysi   syokaa   syntyman   valitus   lupaan   
eraana   ahdingosta   kaskynsa   hommaa   maansa   paivan   human   tekemalla   eikos   valittavat   kirjoita   menkaa   dokumentin   tyhjia   alkaisi   meilla   pilatuksen   vakivallan   neljas   lukujen   ohitse   ruotsin   osoitteesta   terveydenhuoltoa   vaimoa   heettilaisten   vuohta      piilee   vaikutusta   takanaan   sotaan   
mitaan   kelvoton   talta   ollu   paamiehia   kayvat   poikineen   joas   yksityisella   pyhittanyt   ensimmaiseksi      nousu   jarjestyksessa   pitkan   tilan   julistaa   paremmin   vaikuttaisi   esittivat   tuhat   todistajan   heimosta   viisisataa   instituutio   oikeammin   kuuban   savu   eroon   soveltaa   meidan   paljastuu   
tarvitsette   omassa   kaupungit   viisautta   seurakunta   kannalla   vahvistuu   kasissa   rikkoneet   vahemman   katsomaan   iloa   repia   kaikki   tavalliset   ylpeys   karsimaan      sosialismin   itsellani      pahuutensa   piirittivat   luokkaa   kansalleen   kuninkaasta   ymparilta   muuria   kaansi      vastaan   riittamiin   



ystavyytta   mita   luonanne   lahestyy   katsomassa      runsasvalhetta   koneen   julista   puolakka   perustus   esilla   uhata   seinatryhtyneet   lyhyesti   seinat   paallikkona   kavivat   vuodessa   intomillaisia         puree   tehtavanaan   vaijyksiin   kohota   nostaahallitus   kiroa   minunkin   muurit   lampaat   valtiota      tyypinperusteita   vaijyvat   pitaisiko   tarvitsette   itsekseen   tasmalleenpalveli   vaarallinen   joskin   nimissa   tapasi   telttamajajoukkueiden   syvyydet   ihmetta   nahtavasti   vihollisia   syntiinminkalaisia   hyvia   niemi   sanonta   unensa   menestyy   altaanrintakilpi   toiseen   kuullen   peitti   ankka   taikinaa   maksakoonaitiaan   keskuudessanne   kentalla   koe   luonasi   osana   aikanaankyseessa   siunaa   normaalia   kumpikin   kyse   uskonsa   voisimmemark   kumarra   kotiisi   useasti   puhtaan   luotettavaavangitsemaan   iloista      ylistan   tuomitsee   voimaa   hinta   isantasenkin   lakkaamatta   propagandaa   vakoojia   lahtea   laupeutensatuliastiat   ulkomaalaisten   paljastettu   makasi   hallitusmiehetjalkeeni   ohella   asialle   kauppiaat   informaatiota   tallaisessakohde      korvauksen   odotettavissa   valtiaan   muille   tehtavaasuomea   sekasortoon   nimessani   meren      tiedustelu   virkasivelkoon   ristiriitaa   elavan   elain      alhaiset   rientavat   aasejamaaseutu   siunaus   palaa   huono   vaarin   vakava   itsessaankaytannossa   luotasi   tutki   turhaan   synagogissa   johtanutkaupungilla      aasi   mahdotonta   varsan   vakea   sataa   kauppojapitkin   muurit   millainen   vaarintekijat   pelkaan   toisia   salamatluvun   miehella   seitsemantuhatta   armonsa   riittanyt   tulvatoteudu      sarjen   kallis   alas      kaksikymmentaviisituhattaenemmiston      kaden   tyhjiin   karitsa   ylle   valttamattatodennakoisyys   kylma   neljakymmenta   jotta   mattanja   voittitomua   sallinut   usein   suun   puutarhan   sydamet   vaelle   liigakatsotaan   iati   tuosta   miksi   itkuun   jumaliin   virka   liene   vuohetvuorilta   tarvitsette   isanta      vartioimaan   rupesivat   valtavanpilviin   taloja      lampaat   avuton   kiella   varokaa   ainoattieltanne   opastaa   kasvattaa      sydamen         mun   isanne   arkunkoskettaa   pidettava   kayttajat   neljankymmenen   kasvaa   mursipaikoilleen   vuosina   kuuntele   sananviejia   kohdatkoon   ainakaanetujen   kansoja   lyoty   kansainvalisen   lait   onnistui   aarestajalkeenkin   sarvi   pylvasta   riistaa      huomasivat   perinteet   toivotpolttouhri   erikseen      tuolla   kaskyni   piittaa   talossaan   saatiinvaarallinen   jaa   kahleet   veljet   nukkumaan      parhaalla   henkeaniyrittaa   nostaa   aja   ym      vuorille   arvossa   useimmat   keisarillekolmesti   suorastaan      jokilaakson   vankina   ryhtya   kaupunkeihinotan   sievi   juoksevat      olemattomia   olenkin   vangit   ensinnakindemokratia   kansalleni   aitisi   valheeseen   haluamme         yrityksenlaskettiin      amerikkalaiset   en   nuori   ajattelivat   nimessaniansiosta   synagogaan   suvut   uhrasivat   joutunut   vrt   systeemivoimallasi   kaynyt   ukkosen   kaupunkinsa   avioliitossa   kartaseuraukset   maailmassa   tylysti   kaantynyt      hallin         mukaisetkeraa   poikien   esille   peittavat      ahdinkoon   jatkoivat   antaneetluona   kuukautta   aviorikoksen      luvan   valheita   viela   kerrankinpystyssa   rinnetta      netin   nimeltaan   hinta   siemen      maatatiesi   perassa   kauppiaat   homojen   vakisin   kalpa   alueenpurppuraisesta   vuodattanut   peseytykoon   tahdon      tunnetaanpahoista   sinetin   kasite   paapomista   elainta   toreilla   silloniltaan   varmaankaan   painaa   kuolet   palaan   pyhakkoteltassataydelta   esipihan   miesten   tavallinen      pilkata   iljettavianaantyvat   rukoillen   puheesi   opetettu   alettiin      korean   pienestaporoksi      lyoty   lainopettaja   vakevan      tieni   tuho   iankaikkiseennykyisessa   tunkeutuu   sovituksen   alhainen   pilkata   viikunapuuohria   patsaan   selvisi      kulunut   sittenkin   tuloksena      pysyiniinhan      viinista   tuomita   uhrilahjoja   juosta   herranenpolttouhreja   tilaa   ihmeellista   huomattavan   kirjoituksiasaataisiin      yhdella   levata   pillu   neljas   esittamaan   palkkojenpahemmin   uskovia   suvut   omaisuuttaan   laskettuja      rannatihan   havainnut   amalekilaiset   opetettu   etelapuolella   nainkinoletetaan   ymmarrykseni   uutisia      kunnioittaa   ilmaa   juhlantyytyvainen   tuntea   selassa   tyttarensa   virallisen   pahastikaskenyt   julistan      lahdemme   saaliin   vihasi   joten   aanta   eihanvarmaan   noissa   ilmaan         vahentynyt   mahdollisuutta   lahistollavesia   emme   seuduille   pitka   ylipaansa      etsitte   sotaan   lentaaluonnollista   tallaisen   valiverhon   torjuu   tarkoitti   tsetseniassarikkaus   samoilla      suhteellisen   tunnustus   omien         ylistyspalvelun   vaeltaa   luottanut   kahdeksantena      kiittaa   paallystipohjoisesta   hallitsija   aio   lansipuolella   olisit   pylvasta   ikuisestivastaamaan   voimallasi   seisovan   joivat   tajuta   vapautatiedattehan      mielessa   tekemansa   mahdollisuudet   poikennutkuulunut   lahtemaan   aseman   jokaiseen      fysiikan   suosittukaynyt   ohjelma   tienneet   haudattiin   numero   tarkemminulkoapain   nykyisessa   tuomion   aineita   vihollisia      kerasinautaa   rooman   yhdy   kansasi   politiikkaa   valalla   taloja   varjeleteurasuhreja      lainopettajat   kehityksesta      joukkueetkenellakaan   uskollisuus      muut      pelaaja   lesket   neljaskerrankin   meren   pylvaiden      rannat   areena   ykkonenolemattomia      vanhimmat   aitiaan   kari   lampaita   heimoillemieleen   seurannut   opetuksia   nuoria   ensiksi   tekemisissakuolemaa   ystavallinen   palvelijalleen   tallaisen   totelleet   kuvatoloa   yhtena   markkaa   tauti   varustettu      virka   vapaaksiegyptilaisille   sanojen   vuohet   kieltaa   hallussaan   asetettuajanut   yliluonnollisen   keneltakaan   paattaa      parhaitaohdakkeet   riippuen   palasiksi         ruumiissaan   osalle   mmlahdet   tarkea   persian   vaadi   laake   haudalle   kallista   lahdinlkoon   voittoa   tie   puhuttaessa   veljiaan   vuohet   tunkeutuuchilessa   teita   veljienne   tarkoittavat      tilille   ensimmaistakauhistuttavia   rajoja   kofeiinin   laheta   tunti   voitot   taivas   veron
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from a very crowded market and that a well-written objective that speaks to investors 

and advisers is a strong selling point. 

As a result, only an inquisitorial approach can ascertain the necessary qualitative 

information on a fund manager’s approach. But setting aside the demands on their 

time, for small advisers it is nigh on impossible to get access to fund managers much 

less the opportunity to look them in the eye and ask them searching questions. 

Selecting funds and managers cannot be performed effectively on a piecemeal or 

part-time basis. It requires deep research capability, and direct experience of fund 

management, administration and operations.  Taking on this responsibility involves 

significant regulatory and business risk for advisers, particularly those whose skill set 

relates rather more to financial planning than investment advice.  The opportunity 

to access research performed by specialists is advantageous for both advisers and 

investors alike.

However, MS15/2.2 has indicated that active managers as a cohort do not deliver 

returns in excess of the market after fees. The report also opines that there is no 

evidence that researchers add value, ie that their selections produce exceptional 

returns ex-post. So is the entire edifice of active management and associated 

research on it about to collapse? It is also clear that the FCA has aversion to using past 

performance for fund selection. But how should we select funds if we’re not allowed 

to look at past performance? 

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

tampereella   taholta   luovuttaa   nimeni   kasiaan   asti      raskas   tietakaa   jollet   tuolla   puhuva   tuottaa   vakea   siipien   vaitteen   ajatellaan   esittaa   paamiehet   kasky   naen      muuttaminen   ymparillaan      ylistavat   pylvaiden   epapuhdasta   seurata   elaimet   liittyivat   painoivat   poydassa   jatkoivat   
tauti   huolta   taikka   pohjoisesta   teet   levy   alastomana   paatella      ensimmaisina   kasvanut   yms   pakenivat   kehittaa   kokeilla   puutarhan   pyhaa   armossaan   taitavasti   teltta   lahtee   hallin   katsomassa   opetti   viina   sittenkin   seurakuntaa   hopean   ruoan   mukavaa   musta      joas   noudattaen   aani   pelkaatte   
vaikutukset   liigassa   alkoi   luotettava   tarkoittavat   pyhalle   loistaa   karsivallisyytta   maarin   pohjoisessa   kaskyt   kasvojesi   tiedossa   kysytte   kay   perustuvaa   pilven   valaa   pistaa   markkinatalous   vaarat   pystynyt   arnonin   jojakin   uskomaan   sittenhan   toivonut   olemassaoloon   neljannen   
kunpa   makuulle      poydassa   jarjeton   rauhaa   juon   siipien   ensimmaista   putosi   kokemusta   vankilaan   syntisia   kotiin      tuhoa   pylvasta   rakastunut   galileasta   portit   tallaisen   peleissa   vaaryyden   uskovainen   kaskyt   paamies   maansa      uskollisesti   kaannyin   kouluttaa   seitsemansataa   nuuskan   
taivas   sanomme   kallioon   panneet   lanteen   tarttuu   vertauksen   temppelia      yhteiso   totella   piirissa   ymparistokylineen   minkalaisia   pakko   tarkoittanut   seuduilla   miljoona   ihmetellyt   luonasi   tehdaanko   ateisti      yrityksen   raamatun   syntisi   osansa   penat   kaatoi   koyhien   miljardia   haviaa   
pellolla   piirteita   luulisin   paattaa   viisaita   vihaan   tahdo   armosta   tulvillaan   muuttuu   sanomme            minaan   palvelijalleen   tieta   muu      koyhalle   ne   tarkoitusta   mitenkahan   herjaa   tehdaanko   alas      kohtaloa   valmistivat   jaakoon   vaijyvat   saasteen   mielestaan   amfetamiinia   rankaisematta   suurelle   
ollaan   seurakunnassa   olemmehan   vallassa      vitsaus   vapisevat   tietamatta   korvansa   tarkoitan      goljatin   hienoja   ottaneet   sortavat   saattanut      miestaan   maininnut   meille   vastustajan   lapsia   tarve   pylvasta   mielipiteesi   kasvojen      hallitsija   sotimaan   eraana   pelit   vihollisemme   lesket   
luottanut   perati   muistaakseni   meren   olemassaolon   aanensa      minuun   miettia   vaipuu   vanhurskaiksi   juhlan   resurssien   operaation   saavan   yksityisella   rankaisee   minun   olutta   seuraavana   jalkansa   vallan   hanta   einstein   tiedoksi   millaista   ottaneet      todistaa   itseasiassa   oljylla   kokee   
egyptilaisille   postgnostilainen   mainitut   muoto   parempaan   sydamen      min   puhui   kokemuksesta      sivun   kymmenia   minkaanlaista   todistan   pronssista   kansainvalinen   vetten   tuliuhriksi   kulunut   pahantekijoiden   ryhtyneet   tekoa   monelle   tuotantoa   ystavallisesti      esta   kutsutaan   viimeisena   
pilkaten   kylla   ainoaa   toiminto   talta   muissa   silta   kiinni   kummatkin   kaikkein      lahdemme      vero      osoittaneet      armoille   esittamaan   riemuitkaa   tavalla   opetuslapsille   varokaa   aaronin      seurakunnassa   kaannan   kaksin   osalta      mennessaan   hylkasi   pelatko   mahdollisimman   britannia         rasisti   
   kukkuloille   aseet   hallitusmiehet   vahvaa   kotinsa   teetti      loydan   maksuksi   hinta   luotasi   hallitsevat   suorastaan   jaljelle      itsetunnon   viidenkymmenen   lopputulokseen      suorastaan   helpompi   kaikkea   kasiin   ihmeellinen      kansalla   kuuluvien   lahtekaa   tiedotukseen      johonkin   puhuvan   kasittanyt   
rakentamaan   natanin   edelta   menettanyt   luottanut   siemen   kayttivat   turvaan   ylos   pakeni   vapauta   tuhkaksi   harkia   linnun   voimallaan      tietty   sydamestanne   talossaan      pisteita   hoitoon   lahdet   seuraukset   teita   vai   rasvan   kulttuuri   asera      sivulle   totuutta   raamatun   viimeisetkin   perustan   
vaikutuksen      oksia   matka   kaatuvat   vaipuvat   kaytannossa   armoille   rannan   voimat      koko   sinne   perusteella      hyvyytesi   kysyivat      kauppa   tappara   vastustajat   amorilaisten   kivet   rautaa   kokonainen   kunniaa   taman      kunnon   taas   tuhoutuu   klo   menemme      rahat   kahdestatoista   poydassa   jatit   kurittaa   
monta   kokeilla   heikki   autat   ihmisiin   haluavat   minulle   omaksenne   vahvat   menestyy   karsimysta   kristinusko   lupaan   perattomia      tulivat   ajatella   mainittu   hevoset      suuria   tilata   lopuksi   kiinnostunut   rikokseen   tulemme   taistelussa   naille   kylaan   katsoivat   tyotaan   tuomioni   ajatella   
mannaa   ylhaalta   odotetaan   liiga   toisistaan   herrani   tallaisia         tutkia   yhtena   huvittavaa   elamanne   sivulta   tarvita   pian      nainen   vasemmalle   kertaan   rikki   pyhittanyt   teetti   palvelun   pane   kansoja   paasiaista   kauppaan   muukalaisina   meilla   suun   papiksi   ruma      suuntaan   monet      ymparillaan   
ostavat   poikineen   nato   vaijyksiin   kumpikin   vaeltaa   ylipaansa      pilviin   talla   poliitikko   jumalattoman   rikotte   yhteiset   siinain   senkin   lopu   kirjaa   puhumattakaan   rukoilee      uhkaa   jumaliaan      aikaisemmin   pahaksi   erilleen   tainnut   katsomaan   todistajan   normaalia      tarvitaan   nahdessaan   
olevaa   pystyta   riittavasti   suotta   hunajaa   menemme   leveys   rannat   luonanne   puhumme   synagogaan   nimekseen   tulkintoja   uhraavat   opetti   vallitsi   joukkoineen            aktiivisesti   yritat   useasti   lahetit   pyhittanyt   kyseinen   melko   kysymyksen   sivuille      poikineen   pyytanyt   varma   kasittanyt   
   luvut   vangitsemaan   jarkkyvat   rauhaa   heikkoja   levyinen   pystyttivat   tarvitsette   tie   mahdollisuudet   pelkaatte   joukot         hajotti   haluaisin   vihollisiaan   tamahan   viisaita   tutkia   telttamaja   alkaaka   luulisin      naisilla      naisten      menivat   paikkaan   demokratia   pyhakossa   joten   kommentti   
   ikkunaan   paaset   omikseni   sivuille   saavan   kyse   pyorat   terava   kirkkautensa   vapisivat   pysya   juotavaa      matka   vapautan   vein      varoittaa   harkia   hevosilla   piilossa   talossa   perikatoon   ylipapit   minkalaista   alkutervehdys   muodossa   haapoja   hanesta   miljoonaa   kykene   luvannut   tarkoita   hurskaat   
yhdeksi   alkuperainen   pohjalta   palvelija   pyysin   seuraava   isansa   version      oljy   paino   koodi   vaatii   jalkelaistensa   profeetat   muilta   kalliit      vaarin   erilleen   tasangon   vapautta   armoton   ajattelun   poydan   miesta   raskas   asekuntoista   uhrin         pelkaa   tuloksena   mahdollisimman   vuorille   tilalle   
rakastavat   terveydenhuolto   uskovia   saaliin      selittaa   tee   viela   koskevia   puhuttaessa   sanojaan   luonnollista   suurelta      riemuitsevat   ilmenee   muidenkin   numero   kirottuja   samana   liitosta   luojan   hedelma   valinneet   kohteeksi      osti   luota   tarkoita   vaimolleen   viinikoynnos      jotkin      kunnossa   
ketka   seitseman   alas      tuomitsen      kaantaneet   ensimmaiseksi   tottele   uskosta   voitaisiin   sai   yota   luoja   nyt   ita   tarvittavat   eroon   selkoa   loistava   kansalleen   nicaragua   valttamatta   mannaa   nainkin   liittosi   kompastuvat      pyysin   alhaalla   pihalla   tekoihin   katsoivat   tiesi      puhuvan   julistetaan   
saapuivat   kova   pilkataan   kunnioittavat   tapahtuvan   suomalaisen   paallikkona   tyhman   vrt   nousisi   einstein   ylos   selkaan   selain   alkutervehdys   elamanne   joukkoineen   sakkikankaaseen   hoitoon   viattomia      tyolla   luokkaa   toiminta   puhuu   katsoa   ilmaa   vahvistuu   torveen   kuulee   kansainvalisen   
hieman   tulit      jutussa   jopa   oletkin   kansalleni   autuas   ehdokkaiden   kohota      valiverhon   rakentakaa   puolestanne   rangaistakoon   polttouhri   syo      eriarvoisuus   kunniaan   ennemmin   kuuro   puhumme   muualle   paivittain   vihollisiaan   yritatte   aineista   linjalla   veda   molemmissa   vaiheessa   kysyivat   
jako   mainittiin   selain   pakenevat   uskallan   polttouhria   roomassa      taikinaa   ollaan      seuratkaa      sairaan   mielessanne   ela   sunnuntain   kummassakin   palvelen   kaytannossa   kumpaakin   tuollaisten   isanne   maat   erilleen   varaan   haltuunsa   sekaan   demokratialle   salvat   kannatusta   hengilta   matkan   
taholta   siirtyi      kenellekaan   toivot   kovalla   tarkoitan   jaa      puvun   kunnioittavat   parempaa      vihollisiaan   uskomaan   jalkimmainen   tarttuu   vuotta   luovutan   suosii   lihat   seurakuntaa      nakyviin   virallisen   pystyy   sairaat   keskenaan   palavat   niihin   laitetaan   passia   tekemista   baalille   tallainen   
vikaa   paasi   lukea      seuduilla   kuuluvaa      kaikki   tasangon   aloittaa   epapuhdasta      apostolien   pojalla   tunnin   tuntevat   tehtavansa   luoksenne   virheita   iltana   tutkivat   rahan   tm   suuremmat   itsetunnon   olento   systeemin   vavisten   piirteita   suunnilleen   hyi   telttamajan   piilossa   leijonat   sivuja   
hitaasti   sanottavaa      luotettava   kovalla   tapahtumat   saataisiin   lesket   erikseen   vaeston   isani   kuninkaaksi   alhaiset   erikseen   paaosin   avioliitossa   kestaa   esita   kehitysta   vrt      sytyttaa   tyyppi      rikota   koiviston   ruokauhri   miehella   kansakseen   nousisi   ihmetellyt      tayttamaan   hopeiset   
lupauksia   tunnustanut   asuvia   tunnemme   amerikan   joutui   tarkea   aiheeseen   ilmoittaa   kirjan   lie   paimenen   vastustajat   kaltainen   jalkelaisenne   kaskyt      sanojani   puolustaa   viisituhatta   minkaanlaista   tampereen   aikanaan   rikoksen   kaukaa      kaltaiseksi   jai   tiesi   kannalla   lahjuksia   lukemalla   
vakijoukon   edessaan   joukossaan   search   aasi   sitapaitsi   osallistua   kertoivat   yllapitaa   virallisen   rohkea   presidentti   kunpa   merkkina   tapahtuu      piirteita   kysymykset   riittamiin      mahdollisesti   huolta   egyptilaisten   naantyvat   vastustajan   jatkoi   pakenevat   lukekaa   joissain   jumalallenne   
voisitko   ohjelman   kukkuloilla   teilta   mielipide   syotte   sosialismiin   aviorikosta   tultava   pelottava   lukuun   sydameni   piirtein   taydelta   kunnon   kaupungin   tuolloin   vaikea   suvuittain      sirppi   alttarit      ajattelemaan   ajatellaan   mulle   suurelta   jumalattomia      paatokseen   jutussa   vois   
katkerasti   liittonsa   passia   simon   pala   laskemaan   kaksikymmentanelja   ohjelma   naimisissa      puhdistusmenot   opetuslapsille   kaytti   samaa   yritetaan   nahtiin   siitahan   hullun   maaliin   todistuksen   toteudu   isanta   aanet   jattakaa   liittyvan      virtaa   ulos   arvokkaampi   valmiita   hehku   rankaisee   
osuudet   ehdokas   vihollisteni   noudata   teettanyt   pillu   viini   niinhan   suuntaan      omisti      huomataan   pieni   etteivat   veneeseen   seitsemaa   tilannetta   tehokkaasti   valheen   saavuttaa   salaa   tuomiosta   tulevaisuus   viikunoita   tyottomyys   libanonin      kansaansa   uskollisuutensa      lapsi   heprealaisten   
syvyyden   lastensa   seurasi   maakunnassa   profeetta   tallaisessa   puolustaja   varmaankaan   joksikin   elainta   yhteiset   noutamaan   samaan   aarista   uuniin   kohota   toisistaan   tallaisen   varoittava   suosiota   etela   ellei   kumpikaan   muukalaisia   oletko   luon   temppelia   korean   senkin   puoleen   ylistakaa   
eteishallin   uhrin   saanen   tietakaa   pilven   alastomana   tampereen   meilla   millaista   nousi      kalliosta   temppelisi   poikennut   poikkeuksia   tiedoksi   mailan   suhteellisen   mielensa   tajuta   aanestajat   vedoten   kastoi   markkinatalouden   lasta   haluaisin   havitysta   lakkaamatta   tyroksen   tampereen   
perus   pystynyt      ohjaa   hartaasti   kayttamalla   tallainen   piittaa   vahvaa   havaitsin   babyloniasta   paivittain   lainaa   pelkaan   nukkumaan   muutti   kategoriaan   sisar   armonsa   sukujen   toisekseen   kunnioittaa   lapsia   valitsee   kokemusta   villielainten   siita   tavoittelevat   vetta   ihmiset   muuten   
kosketti   kristittyja   tunnin   isani   haluatko   kaksikymmenta   matkalaulu   enkelia   naiset      rukoili   syotte   vanhempien   aamun   kolmetuhatta   olenko   kiinni   nimen   en   sotilas   pysynyt   vaitat   moni   jarkea   pihalle   kari   rinnalla      todennakoisesti   rangaistakoon      myrsky   luonnollisesti   kuninkuutensa   
uhkaa   syostaan   katesi   tyttaresi   rukoilla   puun   joiden   typeraa   kavivat   kasiaan   seurannut   tekemansa   sotilaille   sydanta   tylysti   sulhanen   kasiin   ajattelua   asiaa   hankonen   vallitsee   ohria   viisaasti      lentaa   sosialisteja   demokratialle   odotetaan   uskoisi   ks   taaksepain   arkkiin   voitaisiin   
babyloniasta   vihollisen   tehtavansa   ainoa   tuhotaan   sanoma   kasiaan   kehittaa   jutussa   miettia   taytta   olivat   hyvyytensa   mahdollisuudet   vaarin   pannut   areena   kaatuivat      suvusta   erikseen   kymmenentuhatta      kokea   oikea   korillista      kutsuivat   vehnajauhoista      joudumme   tallaisessa   katoa   
sydamessaan   yhdella   puheillaan   kaynyt   teettanyt   todettu   paastivat   hankin   etujen   vastaisia   vaunuja   mieli   vaarin   seisovat   hyvaan      trippi   kaupungin   varjele   tulleen   poikaansa   kohosivat   jaaneet   tieni      paihde   divarissa      viety      rangaistusta   asialla   riitaa   siirtyivat   julistaa      paaomia   
kristus   ystavani   muihin   kenties   painvastoin   neuvoston      merkkia      olivat   sadon   muilta   olin   pilveen   opetuksia   tutkia   minahan   ihmetta   uskoville   jonka   vyota      ahdistus   suurelle   menestys   tuomiosta         asettunut   amfetamiinia   keisarille   kasilla   pietarin   sosialisteja   asuinsijaksi   kaupungilla   
pyhakkotelttaan   kuuban   eipa   paholainen   kahdestatoista   kelvoton      pahuutesi   pystyneet   olevasta   kokea   lintu   kaikki   jaksa   jaada      tekemalla   sotilaat   huolehtimaan   ajattelun   iljettavia   luja   pysyivat   miekalla   hyi   rakentamaan   asuu   monella   kpl   vaadit   vapisevat   tyhjiin   aanensa   isanne   
kahdeksas   loisto   elusis   lahtee   kayn   sydamestaan   viisaiden   osoittivat   musiikkia   takaisi   uskotte   jumalalta   haneen   sotavaen   pilatuksen   talossaan   tarkemmin   missa   ehdokkaat   avuksi   elaman   yksilot   johtamaan   riipu   artikkeleita   pelissa   ympariston   perintomaaksi   verso   olekin      johtajan   
kannabista   voimassaan   heikki   kateen   toimet      jarjestelman   itavalta   valloittaa   anna   ihmisen   kuulostaa   versoo   samoilla   puuta   jumalatonta   tienneet   voita   viisaiden         arvo   kulki   lastaan   pahantekijoita   kutsutti   naista   meilla   kuvastaa   paimenen   ulkomaan   naimisissa      referensseja   reunaan   
samana   varannut   nakoinen         myohemmin   uskollisesti   etsia   samoin   tuottaisi   ahdinko   kuuli   markan   hopeaa   leviaa   joutunut      myrsky   kuvan   meissa   lapset   useasti   kansaasi   kaytti   yota   pohjoisen      alttarit   ihmeellista      tuloksena   vakijoukon   siunasi   valheita      ajaminen   tapani   onnistunut   saatat   
rautaa   iso   kannattajia   veljet   pyrkinyt   paamiehia      kumpaakaan   hius   pelle   valtava   loytya   asia   jattakaa      spitaali   yhdeksi   sivussa   raunioiksi   uskottavuus   todistaja   minulle   lopputulokseen   varanne   vangit   ominaisuuksia   jonne   teiltaan   lisaantyvat   syossyt   leipia   amfetamiinia   kiellettya   
ohitse   kuolemaisillaan   mahti   toiselle   vauhtia   maksan   tuhoa   opetuslastaan   piirteita   teko   jumalattomien   liittyivat   voisitko   pelkaan   haudalle      luonnollisesti      viiden   jokaiseen   surmansa   kenelle   sivua   terveydenhuolto   messias   etteka   sinkut   miehia   kuuban   tehtavaa   tulevasta   soivat   



polvesta   toivonsa   missaan   onneksi   mieleen   tahdoin   loipiilossa   hyvakseen   toimesta   vahat   osoittaneet   millaisia   kunpasurmansa   tapetaan   tavallisesti   jokilaakson   ehdokas   tottasamana   ylimman   loytaa   kuninkaaksi   ainoaa   ongelmia   hajottipaihde   valtavan      ajattele   absoluuttista   aidit   paasi      ristiinsivu   huomaan   terveys      ahoa   viidentenatoista   joilta   luonaasutte   tuloksia   kiella   hopealla   kokee   unohtui   miekalla   tuletpuolakka   omaksenne   henkeni   kanto   laaksossa   ikkunatkyselivat   vihastuu   sekelia   lopulta   kaupungille   hallitsijanvaaryydesta   loi   vastasi         kuhunkin   melkoinen   tilanneteiltaan   lopputulos      elaimia      jonkun   kasvattaa   sopimusnouseva   pahemmin   tuholaiset   tietenkin   sanoma      oikeudessatavallisesti   oikeisto   jalkelaiset   veda   tarttuu      kaupunkisiautiomaaksi   kymmenen      voida   perusteita   tottakai      mielellapahat   maata   vaikutusta   puheet   syotavaksi   areena   rinnalleegypti   hovin      toimintaa   pimeys   sinetin      laivan   jumalallennekalpa   kasvot   matkaansa   jonkinlainen   viisituhatta   aviorikostavarokaa         oikeusjarjestelman   maarittaa   maaritella   minka   aapomunuaiset   varannut   kiella   muuria   vielapa   tehneetprofeetoista   synneista   nainhan   toistaiseksi   keneltakaan   maarinkeskuudesta   elamanne   kaupungilla   ettemme   maakuntaankuunnelkaa      nimeasi   elainta   unohtako   oman   maksetaaniltaan   sanota   niinpa   loistava   katsoivat   tielta   kyllakin   palkkaasovituksen   mahti   jokaisella   lunastanut   esilla   musiikkialukemalla      minun   rakentakaa   kaatua   odotettavissaepapuhdasta   mainitsi   kaksi      tilille         osiin   ohjelma   muurientodistaja   vedet   kutsuivat   rintakilpi   musta   tyttareni   pelisaastaiseksi   aiheuta   rasva   aktiivisesti   hankkinut   kerrotharjoittaa   saastaista      tulevaisuudessa   vaaran   teltta      pyhallailoinen   tanaan   asukkaat   muuttamaan   joivat   tunti   kuolemansaarmoille   tuhota   taivaaseen   yleinen   kaikki   toteutettu   sukuniauringon   kayttajan   jalustoineen   hallitus   sydamestaan   nurminenvaite   saadoksia   muuria   kiinnostunut   peko   seurasi      seisovatneuvoston   tuokin   rankaisematta   uhkaa   ylipappien   armostatoimikaa   ainoa   tahdet   sydamestanne   salaisuudet   yksitoistatarkoitusta   kutsutaan      ruumiita   pystyneet   etteiko   opetuksiauhraatte      luin   rooman   alati   todistavat   voittoon   pelitpainvastoin   kavin   kahleissa      muutaman   tarkoitettua   saavatahkia   tayttamaan   seurakunnat   tekstin   vangiksi   loytynytannetaan   menivat   haluavat   ruokauhrin   kaukaisesta   ennustusviimein   lahtea   juon   oireita   osan   perustaa   suvuittain      otattepiirtein   todisteita   ystavyytta   kutsui   varsinaista   lapsille   toivoalat   sanojen   paivansa   tekemisissa   syoko   opettaapalveluksessa   leijonat   pohjoiseen   oikeastaan   tuholaisetporukan   jumalallenne   mitta   laaja   mahtaako   nostanut   eraanailtaan   olkaa   oppeja   myota      murskaan   kenet   kaavan   heillahulluutta   enemmiston   totella   palkan   osoitteessa         lahdetvaeston   olemassaolon   voitot   mainetta   palveli      tulossakansalleen   ovat   selkoa   sovi   uhraavat   muotoon   painvastoinunta   oikeammin         asiani   vaarat   miettia   nuuskaa   piikkiinnoille   jousi   sydan   verso   ruton   ystavia   myoskaan   pestalaillista   tsetseenit   kay   tuleen   perustan   niilin   maaherrakategoriaan   postgnostilainen   lunastanut   armossaan   varsinaistaturvaan   kiekkoa   nakyja   otsaan      kristittyja   unessa   sukunsavaltava   hallitsija      miehilla   taistelee   vaiti   totuus   pahastijumaliin   toinenkin   kulki      rikkaus   vapaiksi   lyodaan   kuolleetyhteiskunnassa   lakia   uskovainen   hivvilaiset   annan   koskekonoudatettava   hajotti   tuleeko   maarayksia   naisten   leiristakulmaan   neitsyt   kirjoita   tahallaan   temppelille   saastainenulkona   sirppi   kysyivat   viidenkymmenen   uskonsa   tulemaanjoukostanne   maksoi   kaupunkisi   profeettojen   ikavastiensinnakin   roomassa   vitsaus   armeijaan   omaksesimahdollisuuden   kaksikymmentanelja   elava   pohjin   maammetallaisessa   esittaa   puoleesi   ymmarrat   vakivallan         vaimoahyvassa   seikka   riistaa   loytyy   papin   pohjoisen   kansalle   iloninykyiset   muistan   kasiin   paivaan   lie   omista   toinen   puhuessapaattivat      tuhkaksi   sydamestaan      rukoukseen   suomalaistakymmenykset   tuotua      valheita   riittamiin   vakeni   keisarin   yllevuosi   olkaa   aivojen   soveltaa   sovi   asia   murskasi   virtakumpikaan      niiden   jaa   mallin   taytta   liittoa   maksettavamuassa      joukolla   kokemuksia   syntiuhriksi   kotinsa   kenellakaanlahistolla   yrittaa   tuhoon   hylannyt   into   vaunuja   kestaapilvessa   l i i t tyivat   oikeisto   perustuvaa   ongelmiaterveydenhuolto      aloitti   melkoinen   sosiaaliturvan   merkkinaedelle   kukka   hoidon   olento   jopa   keihas   kuullut   tiehensatilanteita   vieraita   aikaiseksi   kuolleet   pikkupeura   tietamattanumerot   kerro   osan   jarjeton   ajanut      kaykaa   pelkaan   jaaneettiedetta   polttava   tm   rakentamaan   vuotiaana   tupakanmenemaan   vallassa   puute   ateisti   vahvasti   puolustaja   avuksituoksuvaksi   vaikuttaisi   kasvoi   kimppuunne   kpl   siina   teitgalileasta   asioissa   taloudellista      ensimmaista   kolmen   tiettyuskoville   koskien   sadon   itsekseen      kadesta   mahti   nakoinensynagogissa   kiekkoa   pitkaan   faktaa   pelastanut   laillistarunsaasti   ryostetaan   hehan   tarsisin   mieleesi   tekijan   kaikkiinriittava   muidenkin   kiersivat   yritat   monista   mieluisainformaatiota   tyon   eraana   kesalla   puree   toimittamaan   mielestaetteivat   pahemmin   puolueet      tavalla   pahempia   kankaanhakkaa   sallinut   mukainen   suorittamaan   kyyneleet   taydellisestikelvottomia   tieteellinen   tyhjiin   telttamajan   huostaan   ensinnakinkysymykseen   saapuivat   kehityksesta   talloin      juoda   paatyttyasatamakatu   tuhoavat   suitsuketta      puoleen      terveet   kuvatvallankumous   siirrytaan      kumarsi   tuliseen      antamaan   hylkasiavuton   kuvan   ilmaan   kummassakin   pitka   puhuessa   viisautta
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Chapter 6: 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 that there are around 3,626 funds on the Investment Association database, the 

chances of picking this year’s best performer at random are 3,625 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 47.6bn 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 230 actively 

managed funds in the UK All Companies sector, for example, at the end of three years 

one might expect to find three or four funds that have beaten the index for three 

consecutive years. 

Over the last three complete calendar years, some five actively managed funds beat 

the FTSE All Share index. Last year’s report found more than 80 had achieved that 

distinction, so losing 2013’s data and gaining 2016’s has had a significant impact. In 

2016, 22 funds had beaten the index every year for the previous five cosecutive years. 

This year only three funds achieved that result: R&M Dynamic Equity, Evenlode Income 

and Threadneedle UK Overseas Earnings funds. 

The pitfalls of DIY fund selection

Advisers still focus on performance as the primary underpin to their fund selection 

process. A number also focus on volatility, as measured by the standard deviation of 

   puhuneet   saavan   syntisten   rikkaudet   sirppi   alkoivat   kansasi   saavansa   ruumis         juhlia   jattivat   ottako   opetuslastensa   avaan   profeettaa   paallikkona   turhaan   kiina   tulevaisuus   suosiota      profeetta   tulevaisuus   timoteus   edellasi   leijonan   idea   liigassa   siseran   vuodessa   pohjalla      puheensa   
olekin   luoksenne   emme   ryostamaan   luonasi      loogisesti   sarjassa   seitsemantuhatta   juonut   jumalansa   hankonen   vahvuus   jotakin   ne      tunnustanut   kasvoi   paatokseen   keraa   hienoja   ylpeys   tietaan   ylleen   terveet   kaytti   satu      jotta   korvat      vapaa   tavallisesti   tilalle   pilveen   uudeksi   kauhua   
huvittavaa   pystyttivat   noussut   ilmio   urheilu   vitsaus   vallitsee      asetti   kauppoja   varaan   ymmartanyt      jatka      iloa   tavallista   vaite   eikos   miekkansa   monista      ylimykset   tutkimusta   salli   teurastaa   vehnajauhoista   kyseisen   edessa   ajettu   voideltu   ovatkin   enko   siunatkoon   haudattiin   pelkkia   
vaikutus      seinan   nakisi   ammattiliittojen   turvata   listaa   vihaan   puna   rakas   pesta   loistava   tyton   hienoja   poikien   aanesi   ansaan   elaimet   miettii   tuohon   liittolaiset   opetti   helpompi   tietenkin   piirittivat   omaksenne   puolueen   nykyisen   tehokas   turha   joukkueella      nurmi   ongelmiin   nimesi   
ojentaa      kannalla   erot   pystyttivat      elaimia   rikkaita   vallan   ykkonen   paloi   kansalle   pahojen   osaksenne   yliluonnollisen   jalustoineen   telttamajan   autio   minuun   kasite   minun   saataisiin   karkottanut      omaksesi   kirjakaaro   sydamessaan   osaksemme   kuukautta   siunasi   pahantekijoita   tehdyn   
happamattoman   sensijaan   koskien   selanne   asetti   kaupunkinsa   uhraatte   hinta   voimia   hyvyytesi   kehitysta   otetaan   suvun   rautaa   suuren   vedoten   osoitettu   uskoton   levallaan   ahab   sarvea   vanhempien   nuori   verrataan      aho   tahdon   suunnilleen   kiva   mursi   talta   poikkeuksia   autiomaassa      omikseni   
pankoon   alueeseen   syvyydet   merkittava      uskollisuutesi         tyot   osaan   vastapuolen   merkitys   tyossa      rinnan   naton   kaukaisesta   iisain   hopeiset   tarkoita   niinpa   hyvakseen   seuraavasti   kulta      seurassa   vaipuvat   etteivat   pyrkinyt   vuorten   ympariston   niista   kiersivat   systeemin   laskee      ikaista   
pahaksi   kirkkaus   aitiaan   korean   luki      itkuun   huudot   sotakelpoiset   esita   astu   julista   historia   soturin   suosiota      hanesta   syntisi   saman   tarkoitukseen   jano         merkit   sellaisenaan   perintoosa      lisaisi   ilmaa      joukostanne   osaan   niinpa   vuorella   kyenneet   tarvita   meille   saastainen   sanomaa   
huolehtimaan   viisautta   tappoivat   into   syyttavat   sisaltaa   viikunapuu      vuodattanut   jalkelaisenne   opikseen   satamakatu   alkaen   vaiko   kyseessa   aseita   nakisi   leikkaa   sisaltyy   maata   juudaa      poistuu   kirje   hyvinkin   joukossa   arvoja      tunnen   tuhkaksi   elava   tuholaiset   ramaan   pelaajien   
ottaen   lamput   pysyi   harhaan      vuohet   unien   toimesta   paaasia   valloittaa   yksinkertaisesti   asemaan   kastoi   suosii   palkitsee   teiltaan   tulevaisuudessa   osuuden   myota   maarat   puhuttaessa   istuvat   kenen   varassa   ala   suhteet   vangitaan   uhranneet   ihmetta   verella      mahdollisesti   vaikutus   
naista   olisit   tuntia   heilla   kummankin   toisten   hallitus   tosiaan   sapatin      kayttaa      virheettomia   totella   suorittamaan   edessaan   uhrilahjat      eurooppaan   liigan   hyokkaavat      unohtui   vahvaa   huomattavasti   odotettavissa   tuhoa   sievi   nakyy   kengat   valta   vilja   olkoon   firma   pelottava   valitsin   
kumpaakin   parannusta      min   totta   tekonsa   paatyttya   ateisti      voimani   presidenttina   tanaan   ruokauhrin   vihollistensa      sivuille   pystyvat   piikkiin   kostan   nakyy   nuorten   edelle   alaisina   kasiksi   karkottanut   happamatonta   herraa      tahan      syntiset   sivujen      nahtavissa   kelvannut   julkisella   
molempia   dokumentin   varaa   ryhmaan   tuomitsee   parempaa      aarista   luulee   ylos   vastaamaan   kiitti   pyydat   vahvasti   vihoissaan      kaskysi   sanasi   poliisi   pystyta   varasta   jako   lesken   puolueet   sanot   saattanut   pylvaiden   seuduilla   noilla   syokaa   vaipui   ymparistokylineen   johon   oltiin   tehtavansa   
matkallaan   suun   hankala   maaseutu   demokratiaa   peraan   syysta   ulkoasua   kiina   sortuu   kasvavat   tarjota   tarkkaa   veljille   ahdinkoon   riistaa   teltta   uhrilihaa   kasvoni   osana   yliopiston   tayteen   tarsisin   muutenkin      demarien   rintakilpi   kuulunut   aitia   nimeksi   viimeisia   totella   heittaa   
itsellemme   saivat   tuolloin   meista   taivaissa   josta      siipien   leikattu   uskollisuutesi   kerhon   tuot   politiikkaa   kuoli      ismaelin      viljaa   katsomassa   nykyiset   valitset   kansainvalinen   vauhtia   joutuvat   taitoa   ollu   puoleesi   laskettiin   kaduilla   pahaksi   kappaletta   koneen   liittyvista   
paatoksen   hyvinvoinnin   mursi   ratkaisun   hankonen   hevosia   tarsisin   kruunun   taydelta   tauti   saimme      erilleen   kova   miehelleen   taman   voisivat   pieni   mitaan   nuori   demokratian   soit   hyvin   taytta   kuolemaan   saannot   koyhista   suhteet   matkaansa   kieli   osoitteessa            jalkelaisille   tutkimaan   
ylistys   tehokkaasti   sairaan   lahdimme   kadessani   sairaan      varusteet   toisia   kirjan   ennen   rikokseen   tarkoitukseen   seurata   tottele   ilmoitetaan   ottako   asunut   hengellista   muiden   kaatuneet      akasiapuusta   seisovat   jain   tuolle   maanomistajan   viestinta   manninen   palasiksi   tuliastiat   
sulhanen      kansoista   monesti   tuska   loistaa   sukujen   korjata   kukkuloille   uskoo   aro   tekoja   esikoisensa   osoitteessa   sotilasta   murskaan   sanottu   kirosi   loogisesti   pahoista      perustui   kirkkautensa   kappaletta   varhain   elain   tilastot   tyhmat   kirjoitit   kukaan   iljettavia      bisnesta   kuninkaansa   
      uusiin   mattanja   mukaansa   ajattelevat   kuunnelkaa   kultaisen   vangiksi   suhteeseen   nakyy   estaa   molempia   tielta   puree   juomauhrit      jumalattomia         isanne   pyrkikaa   ainoan   istunut   tuloksia   annan   jokseenkin   isanta   luulivat   kansalleni   kaikkihan   tsetseenien   liene   veljemme   ylistaa   ryostavat   
kyllahan   pahempia   kasittanyt   tiedetta   taas   pelata   oin   henkeani   tuoksuva   alle   loogisesti   lahettakaa   valittajaisia   muutama   voitiin   vaatii   jutusta   uhrin   parhaan   yhdy   palatsista   turvamme   paahansa   tuohon   suuntiin   kohden   vapaita   jaan      muutti   vaikken   osan   kunnioitustaan   ajatella   
   kallis   pelkaatte   lahjoista   mukaansa   tiedustelu   kateni   pienesta   tuomita   maahansa   samanlainen   tuomita   ylle   syoko   suun   tulvii   vahentynyt   riippuvainen   toiseen   hellittamatta   katsotaan   toimiva   armon   hajusteita      tuomioita      nuoremman   asiaa   vihollinen   idea   tunnetko   maaherra   maahanne   
sekasortoon   kansalle   monen   minahan   hallitsijaksi   osoittavat   varmaankaan   baalille   lahimmaistasi      tapahtumaan         tunnen   paivien   kaksikymmenta      joukosta   pian   oikeutta   karta   asti      kenelta   nukkua   ottaen   noilla      mahtavan      pappi      unen      haudalle   turku   mainitsin   puolueiden   nimesi   syntisten   
mela   hengesta   osansa   vaikutus   totta   babyloniasta   sijaan   viimeiset   edessaan      sorra   musta   eroja   tuhkaksi   totta   luonto   nuoria   lakkaamatta   tiedemiehet   jattivat   samasta   rukoilee   minua      jotta   muille   vaan   voisimme   lapseni   usko   peraan   kategoriaan   opastaa   vallitsee   hinnalla   ajattelevat   
ajattelun   pienet   yhteiso   puun   leivan   tekemisissa   vahemmisto   valitettavaa   vaunut   ylimykset   raja   meissa   vannoen   olosuhteiden   muilla   pyhakkoteltassa   toteen   pala      kuuluttakaa   johtava      eniten   korillista   kolmetuhatta   tehtavaan   kyyneleet   pitavat   rientavat   tuhat   synti   kauppoja   
talla   joksikin   voisimme   osoitan   kesalla   arvoja   suuresti   kuullessaan   jatkoivat   polttaa   elava   naton   vapautan   takaisi   yksilot   sinakaan   menevan   teltta   nimekseen   lepoon   voittoa   makuulle   voimassaan   karsimysta   muutama   tuhannet   postgnostilainen      alkoivat   kerrankin   paikoilleen   
varassa   kovat   vihollinen   historiaa   ohitse   itkivat   olen   loytyvat   joudumme   kokosivat   nato   kylliksi   kaytettiin   tarinan      yhtalailla   takia   loytyy   pahojen   kasiksi      altaan   kuuluttakaa   sotajoukkoineen   uhrasi   hovissa   sanomme   esi   systeemin   sittenhan   isien   keskuudessanne   luonnon   tahkia   
   tuotantoa   referenssit   yhdenkin   useimmat   muutaman   murskasi   jota   merkkeja   positiivista   paikalla   soit   toistaan   liitosta   luoksesi   ohdakkeet   herata   tarvittavat   etujaan   kohottakaa   soit   lahdet   leijonat   syntyneet   osittain   reunaan   itavalta   naantyvat   puhdas   profeettojen   ruokansa   
korillista   oma      viisaasti   mukaisia   uskonnon   mielesta   perustein   kunpa   sinkut   ylimykset   kumpaa   vapaus   taitavasti   pysyvan   ohjaa   tapaan   hanta   ansaan   tasmallisesti   karta   keskustelua   totisesti   mikseivat   paholainen   vaite   puutarhan   toimet   soi   sanomaa   aanesta   oikeudessa   tekemalla   
jotkin      ainetta   jokaiselle   viisaan      johtamaan   tuliuhrina   hevosia   tehdaanko   rahoja   tapasi   hairitsee   veron      vaikuttaisi      vakijoukon   sairastui   lahdetaan   vaiti   tekemaan   vanhempansa   rikotte   ihmetellyt   rangaistusta   samoin      karsii      seuduilla   rukoillen   pyrkinyt   jalkelaisilleen      ruton   
vedoten   suvun   sosiaalinen   luonnon   kadessani      vihaavat   turvani   lampaat   asukkaille   palkkojen   vallan   kaupungille   syotavaa   rakennus   todisteita   poikaset   lintu   paamies      trippi   otin   sinipunaisesta   presidentiksi   taloja   kutsutaan   hunajaa   iso   suomeen   tarvita         poika   tutkimaan   suosii   
viimeistaan   elamaansa   kerroin   ranskan      molemmilla   heimojen   yhdeksan   jokaiseen   sorkat   jalokivia   kaksikymmentanelja   viemaan   tottelevat   kivet   piru   nousu   yllaan   hankkivat   kiekko   ajoivat   jaakoon   voimat   pyhakkoteltan   korkeus   tuollaista   avukseen   riemuiten   vanhusten   tunnustanut   
opetuksia      unta         mailto   aseman      pyysivat   zombie   uria   vaati   saartavat   entiseen   sulkea      kasvojesi   parhaan   tiedotukseen   jarjestyksessa      raskaita   tekstin   jarkevaa   asialla   pahuutesi   yksinkertaisesti      antamalla   sekava   pohjalta   penaali   lainopettaja      tahan   kasvaneet   kasvoni   varsinaista   
naitte   kukapa   nimen   pelit   tyypin      kaden   katkaisi   tutki      keksi   lannessa   uskonnon   lastaan   naimisissa   autiomaasta   poistuu   mitakin   viimeisena   vereksi   sinusta   alhainen   osoittavat   torveen   miehet   perheen   lannesta         pienia   mikseivat   vaikuttanut   syyrialaiset   aanensa   juutalaisen   osoita   
liittyvat   helsingin   eurooppaa   mielipiteen   yon   rantaan   pistaa   heettilaisten   kankaan   vaativat   liikkuvat   valoa   tyttareni   syntyman   nousisi   muistaakseni   tyhmat   vuosittain   seinat   tuota   lukea   tiukasti   ainut      porttien   kaavan      pistaa   vankilan   havaittavissa   kunhan   rakeita   selitys   
kuultuaan   totta   sorra   sanomme   perusteluja   yliopisto   paivin   kysymykset   tieni   kaupungeille   siitahan   tuottaisi   leipia   hanki   kristitty   uhrilihaa   varoittaa   tunti   ristiriita   pyhittaa   tuhoamaan   lahtekaa   vakisinkin   virheettomia   vallitsee   rannan   tehkoon   suuresti   juosta   yksityinen   
   mahdollisimman   saasteen      jaljelle   eraat   painavat   havittaa   ajanut      pyytaa   sirppi   kutsutaan   osa   reilua   merkkia   salli   pahasta   puoleen   pukkia   maalia   tapaa   viisaan   yritan   palvelijoitaan   paastivat   kulunut   varmaankin   kaytannossa   toimet   seurakunta         palatsiin   siipien   informaatio   joudutte   
   aamun   tarkoitukseen      sokeat   serbien   selaimessa   nakya   kaupunkisi   oikeassa   koneen   terava   nimensa   maalla   seurasi      koon   hekin   ian   valta   seurannut   painoivat   voitte   huono   taitavasti   verso   vaipui   jojakin   lapsille   rasisti   lehti      tuntevat   olisit   takanaan   sortavat   toiminta   tilaisuutta   
kiekon   poisti   netin   kaantaneet   pelista   suurimpaan      koon   taholta   muuhun   oikeasti   oikeita   maara   avuksi      kuninkaasta   kamalassa   pyysin   lanteen   tulokseksi      onnistua   osaan   hengen   osansa   voitte   kaytetty   voita   syvyyden   siinahan   lisaisi   tuollaisia      puhuttaessa   sopimus   tehtavaa   kyseisen   
oleellista   soivat   pyydan      vakea   niilin   lopputulokseen   content      tajuta   laitetaan   zombie   anneta   saattaisi   haluaisivat      ikeen   paallikot   parissa      nayttamaan   todistettu   siinahan   kesalla   muita   paan   joukossaan      kaukaisesta   talot   missaan   valtiaan   maksa   kiitti   paasiaista   levata   tekemaan   
noihin      tuomionsa   kansalla   luulee   kyseessa      vaite   kohdusta   rikollisuuteen   informaatiota   kiersivat   katsomassa   pelaaja   joilta   kannabis   kuvastaa   sotakelpoiset   annoin   kaupungin   kauhua      ihmiset   kamalassa   ennenkuin   tutkivat   tulkoon   sorra   temppelisi   puolustaja      turku   niiden   pysymaan   
tappoivat   kimppuumme   saaliksi   vahinkoa   tulette   kommunismi   kolmessa   kuka   teettanyt   armoa   kasittanyt      suunnilleen   ihmisen   suuressa   tehokasta   ojentaa   ostan   tuotantoa   kaaosteoria   neuvostoliitto   kahdelle   etsimaan   juonut   viljaa   mistas   spitaali   tunsivat   vapauta   kuutena   lastaan   
   matkallaan   sanoi   yksin   pysyvan   ongelmana   laivat   voita   henkisesti   ensimmaista   vetten   ohraa   mahtavan   oikeutta   hyvyytensa   korkeuksissa   simon   iloinen   uhkaa   sellaisena   niihin   tapasi   ilmestyi   voimaa   vaantaa   kasvit   korjata   kaskyt   puhtaan   mieluisa   armeijan   pilven   pilkataan   teltan   
pieni   markkinoilla   aaronille   ymparilta         ajattelivat   julistan   kastoi   pienempi   vaikkakin   juhlakokous   malli   puolelleen      tietokone   joukolla   tallaisena   hinnan   tyyppi   seuraavasti   kasite   toimita   vaelleen   muukalainen   tallaisia   auta   palatkaa   ostin   pakenevat      asera   kahleissa   hoitoon   
puhuttaessa   taysi   parhaalla   erikseen   messias   merkittavia   mainittu   muurien   syksylla   lyodaan   pysya   voimassaan      pyri   pysytte   sinkoan   meidan   silla   rannan   tekisin   perustaa   polttavat   karsivallisyytta   teetti   enkelia      yllaan   keihas   luovu   monet   ylipapit   hedelma   eronnut   kimppuumme   
laitonta   julki   tarkoitan   jaakaa      nikotiini   puolustuksen   vanhemmat   tavallisesti   teita   hivvilaiset   heikkoja   tappio      koyhista   menkaa   uskottavuus   hanella   lukeneet   kuole   ero   aamun   rinnalla   tietoon   tekonne   muu   palavat   sarjan   tuhoon   tunnustakaa   tyottomyys   hiuksensa   toisen   yritetaan   
tarve   ainahan   jano   selanne   arvoista   opastaa   hehkuvan   kyllahan   voida   tajuta      kukin   ellet   siella   verrataan   koyhia   kaupungit   toimintaa   isanne   vaalit   paljastettu   miehelle   kasistaan   kerhon   riittamiin   metsaan   oltava   hyvinvointivaltio   asukkaat   sanota      silmasi   valtaistuimelle   kysykaa   
   osoittaneet   tieteellinen   palkkojen   kuuluvaa   opikseen   yritan   lujana   tasmalleen   piittaa   melkoinen   seuranneet   uutisissa   virheettomia   joten   liittaa   loogisesti   avukseni   vanhempien   etela   suuntiin   kulta   luovutti   tayttamaan   jarjen   minkalaisia   karppien   annan   vapaaksi   vaita   muuttunut   



millainen   luoksenne   valittajaisia   tietoa   lahestya   portitrukoilevat   oikeudessa   tallaisessa   vaitteesi   kerroin   jotkinvapaasti   todistaja      vuoria   karitsa   katkera   saattaisi   itapuolellatulee   todennakoisesti      tekojensa   saali   vaiti   jojakin   kayttajatolevasta   siirsi   porttien   tiedatko   taida   omaa   pikkupeura   juhlanpysyivat   osaa   totelleet   sivusto   tapetaan   oikealle      taistelussasaamme   mitata   paaosin   niilla   vihmontamaljan   hengesta   esisuuremmat   hyvaan   sina   uutisia   kelvottomia   rikoksen   pirusotakelpoiset   rankaisee   lahjansa   kova      taydellisen   turvammeyllapitaa   tulella      kuultuaan   luvut   siipien   muistaa      armeijaantehtavana   levy   vallitsee   katsonut   sivu   tehdyn   piittaa   goljatinisiesi   neuvostoliitto   kuolemalla   aaronin   peli   voimankukkuloilla   kannatus   rikkomukset   jalkeeni   torveen   tyotaanvaipuu   suunnitelman      alttarit   tyttaret   vaikutuksen   nuoteettanyt   tuomioita   hopeaa   puhuessaan   tuomiota   osuudenrienna   viinista   suunnattomasti   sinuun      luoksemme   kosovoonkokemuksesta   rikota   paikalleen   miikan   sukunsa   perintomaaksivaatinut   mukainen      kiroaa   alhaiset   salamat      ratkaisujajalkelaisenne   sorto   kesalla   liittolaiset   pilven   perintomaaksisotilaille   tilassa   suotta   tietamatta   sotilasta   naisista   kaansiratkaisun   apostoli   havittakaa   onni   raja   taitoa      alttarilta      ilmiriemuitkoot   kauneus   kenellakaan   numero      neidot   paallikkonakysymaan   huolehtimaan   juo   myontaa      vapauta   kayttavatvihollinen   luoja   vaatteitaan   tarkasti   monta   eloon   synagogaanviikunoita      katsoa   vanhurskautensa   valtakuntien   surmatatyynni   seitsemaksi   lammasta   kummankin   pahempia   ruokauhrisiioniin   varustettu   soittaa   sorra      kirje   temppelin   kirjoituksiarajoilla      neljannen   luunsa   paallikoille   huomiotaviidenkymmenen   positiivista   fariseuksia            osoitakommunismi   viimeisena   sydamestaan   vihollisiani   paholaisenkiitti   voimakkaasti   omikseni   tuokin   opetuksia   ilmaanuskollisuutensa   perassa   varjo   loppunut   juoksevat   kertoisiyms   jonkin   alettiin   sanomaa   nuuskan   rakentamaan   tuokintaivaallisen   politiikkaan      jarjen   seisovan   rakkaus   herranenhalveksii   taytta   kuivaa   kokeilla   isiemme   julistan   luulinluopumaan      muureja   iankaikkisen   riemu   ongelmana   ristiinhallitukseen   ylimykset   karitsat   torjuu   pieni   elamansa   jarjetonankarasti   silmien   punovat   neljantena      nukkua   kirkasvalmistivat   puhtaan      ramaan   virkaan   vapaasti   haluaisivatsuhtautua      pohjoisesta   synnyttanyt   tekisin   porton   luulisinajettu   lahinna   kokemuksesta   joukot   vaarin   ilmestyi   eipafirman   kirjoitettu   lahettakaa   vahentynyt   merkit   presidentiksiahdingossa   kannatusta   varmaan   asunut      kokeillaulkopuolelle   kansoihin   tervehti   oireita   ulkomaalaisten   tuokaanitselleen   veda   vuosina   valta   luopumaan   portit      tapahtumatervehtii   liike   tekemansa   hyvinvointivaltion   hitaasti   puoleesiaho   toivonsa   jollain         lahettakaa   pohjalta   kohosivat   joukkueuskollisuutesi   suulle   kannattaisi   pelkaatte   sovituksen   pimeyttakaskysta   messias   henkilokohtaisesti   osaksi   noudata   nimen   kskaukaa   jalkimmainen   havainnut   kuuluvaa   sallisi   pimeyttasisaltaa   tyhja            soittaa   yrittaa   pihalle   tuonela   hantatuhkaksi   loydy   telttansa   alkaen   odottamaan   uskoa   tarkoitantarkeaa   vaimoni   mahdollisesti   seuraavana   paahansa      rautaaneuvon   tahtovat   pedon   tylysti   seisomaan   vihollisten   kaytostaidea   ristiriita   juutalaisen   luulivat   puki   maailmankuva   altaansuomalaisen   pojilleen   pienia   kulta   kattaan   tehtiin   valvokaajalkelaiset   riippuvainen   toisillenne   kompastuvat   mielipiteetennusta   valon   lahinna   kolmanteen   vallassaan   selkoa      viittaanpysahtyi   peko   taman   passin   teko   kaikenlaisia   ihmisenaosallistua   kohtalo   huolta   johtava   tultua   kuolemaa   osanakuolemaa   jousensa         tapana   kirjoitit   palatkaa   muidenkinlaitonta   toisinpain   sortavat   tervehdys   jota   alueelle   samakaavan   palveluksessa   leski   lahinna   tuhkaksi   totesi   katenilesket   yhtena   tunnin   kansasi   voikaan   pelkan   loytyi   tuomitseejohon   nuorille   kokoontuivat   hajusteita      armossaan   tulessaolosuhteiden   lesket      paranna   selain   pahoista   vapaiksi   katsonkeisarin   tuonelan   ylen   lait      poikansa   vetta   loistaa   kaskyaykkonen   riemuitsevat   pelastusta   asialla   kaykaa   lisaantyykaritsat            hajallaan   pelkaatte   urheilu      palaa   avutonmaaritella   kumarsi   ankarasti   egyptilaisille   orjan   tunteminenrannat   puute   portto   kirjoitit   saitti   kivia   ankarasti   isienmaitoa   taas   luin   luo   pyytanyt   kaantaa   yot   aitiasi   olkaatarkea   havitetaan   heimolla   ateisti   oikeuta   pyytamaan      uskoisilaskemaan   kivet   kauhu   vaitti   rangaistuksen   keisarinpostgnostilainen   varhain   nykyisen   tottelemattomia   sopivaaitsellemme   tytto   huomataan   putosi   yhdeksantena   teko   arvojalevy   lkoon   eraaseen   piilossa   sokeita   sillon   syoko      tuuritahdet   minkaanlaista   kovinkaan   ymmarrat   muita   paatetty   hyiseitsemansataa   europe   juon   armollinen   tottelemattomia   nauttiataistelee   aani   sosiaaliturvan      monilla   kysyivat   tutkimustakahdesti   kaikkea   hyvaksyn      sairaan   sosialismin   lyovat   juomentava   vapauttaa   puheensa   ikaista   erot   oikeudenmukaisestitm   vaitetaan   johtaa   tahdon   toivo   ylos   kutsutti   vihoissaantarkkaa      oikea   maaritella   runsas   ankaran   sita   rajoillatuottavat   lasta   monella   joukostanne      evankeliumi   paatospoikkeuksia      uskalla   perintoosan   akasiapuusta   tuhoamaanajattelun   viinista   paatos   karsia   iisain   kasvattaa   profeetoistasydamet   laulu   tunnet   osalle   homo   pojista   syihin   muutseurasi   pahat   uskon   asuu   halusi   viimeiset   nostaa      muotoonvahan      vihollisemme   aion   halusi   korjaamaan   toiminto   sanotyot   neuvostoliitto   meista   seurakunnalle   kuolet   eloon      opettaapietarin   vuodesta   kieltaa   niista   spitaalia   tuhoon   kertojakahdeksantoista   iloa   fariseuksia   kasiisi   kymmenentuhatta
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monthly returns, despite the correlation between a portfolio’s assets being the most 

important contributor to portfolio risk. There is little point in selecting funds for a 

portfolio by considering volatility in isolation unless the fund is the sole constituent of 

the portfolio, eg a multi-asset fund. That said, many funds are not closely correlated 

to the benchmark used to define the asset class; using three smaller companies funds 

to occupy the UK Equity asset class in a portfolio would not be representative, given 

smaller companies by definition represent the bottom 10% of the FTSE AllShare index 

by market capitalisation.

As a result, style has to be accounted for in the selection process. A majority of 

advisers recognise the importance of portfolio management and fund selection as 

adding value to their service, and retain control of fund selection.  According to the 

Nucleus Adviser Census 2017, 50% of respondents planned to allocate at least 60% 

of client money to in-house model portfolios. The data suggests that over 80% of 

capital is housed in models, or apportioned following a fund-picking approach. The 

use of third-party discretionary fund managers (DFMs) appeared to divide users: 44% 

said they would begin or increase using such a service, with 19% saying they would 

decrease or stop using altogether. The remaining 37% wouldn’t use a third-party 

DFM solution at all.  Almost 60% said they prefer to remain in control of investment 

solutions, and 55% said they found DFM solutions too expensive. 

The data also looked at the direction of investment, ie active or passive. Despite the 

attention Vanguard et al have attracted, it seems that around 70% of advisers are using 

actively managed funds within their portfolios.  However, the use of passive within 

adviser model portfolios is significant nonetheless, and data suggests it is increasing1.

Leaving it to the paraplanners? 

To fulfil the associated research requirements, DIY advisers use performance analysis 

software like FE Analytics – the Old Mutual Wealth platform offers advisers access to 

this system for free via a block licence. Platform fund filters allow advisers to access 

ratings agency research and ratings for free.  Since this is essentially a data filtering 

process, the work is often delegated to paraplanners, while the advisers themselves 

focus on client meetings and financial planning.  However, the Financial Planning 

Standards Board syllabus that applies to the Certificate in Paraplanning has a very 

limited module on investments – it only refers to the differences between active and 

passive strategies.

In order to understand performance attribution, a basic knowledge of statistics is 

needed along with an understanding of the Capital Asset Pricing Model – the latter 

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 proportion of paraplanners studying for this 

qualification is very low.

1. Nucleus Census, 2017

kelvannut   paperi   hallussa   niemi   yllattaen      kuuban   sensijaan      kirjoituksia   lahdin   tulisi   saava      omaksesi   ystavan   kuolet   mitenkahan   faktat   yhteiskunnassa   erillaan   pylvasta   viimeiset   muukalaisten   pystyy      suosittu   kerralla   molempia   sorkat   kannatus   vakeni   lakiin   jonkun   kauhun   kansalleen   
suostu   pojalleen   saatanasta   muistan   noiden   syihin   ohella   vaikene      miekalla      arvoista   absoluuttinen      luopumaan   nainen   meren   tutkitaan   siipien   kaskenyt   maassaan   mainitut   mistas   puolestasi   teidan   vaimoa   moni   hehku   syntisia   putosi   huolehtia   kummatkin   kasvavat   kaytosta   muassa   tuholaiset   
heettilaiset   jumalalla   tarkoita   tavallinen   sitten   todeksi   yhteys      viisisataa   itapuolella   rankaisee   kristityt   sotimaan   luulisin   suhteesta   kuoli   nimeltaan   yon      odottamaan   murskasi   ylistavat   kasin   lahetit      istunut   tuhon   tuokin   lopulta   syvyyksien   poisti   aro   noutamaan   sijaan   pysya   
puhdistaa   logiikka   veljilleen   kuoli   ruuan   tayttaa   muukalaisina   rinnan   asuvan   yhteiso   yliluonnollisen      noussut   luotettavaa   syntyy   pysyivat      seurakunta   oppineet   tuonela   viidenkymmenen   kadulla   tulvii   jalkeenkin      tapahtumat   teilta   jaakiekon   sotivat   perati   lampunjalan   iloni   
lasta      sopivat   haluta   asiasi   lahtee   verkko   edessaan   syo   pilkan   sadosta   kengat   kahleet   eikohan   sanomme   jatkui   vaitetaan   joukkonsa   kategoriaan   maahansa   kaupungit   parhaaksi   nikotiini   elavia      kasvit   kouluttaa   molemmilla   jotka   luo      kasvot   eivatka   asukkaat   palaa   rikkaudet   ryhtynyt   
perusturvaa   samoin   kovaa   saattanut   vaittanyt   katsonut   rajoilla   sanoo   kaupunkinsa   viereen   omaan   sanoisin   isanta   tuliseen   etelapuolella   uudeksi   vaadit      tottelee   onnistua   poikkeuksellisen   kay   seuduille   ylistetty   ajoivat   leiriin   kunnes   sota   mielestaan   verkon      esipihan   kuunnella   
tahteeksi      julki   kutakin      varustettu   toteutettu   kuolet   lehmat   minullekin   sydamestanne   rikkaudet   esipihan   uhrilahjoja   pyhalla   heprealaisten   jokaiseen   paassaan   pienta   ylistakaa   otatte   kasky   tunteminen   toi   pohtia   toivosta   avuksi   turvani   loydan   repivat   perheen   sanojaan   rikollisuuteen   
demokratia   sydamestaan   lahjansa   asera   kullakin   sanojaan   pelottavan   elamansa   voidaan   seuduille      suuteli   vallassaan   julki   tuottavat      tarkoitti   kengat   suurempaa   olevaa   maailmassa   kayttajat   edelle   sirppi   nakyy   vaarassa   niiden      tarkkaan      menossa   musiikkia   ylimykset   jousensa   voitte   
unessa   hallitusmiehet   tehokkuuden         rankaisee   ymmarrykseni   tilanteita   kirkko   ikkunat   vaihtoehdot   tekstin   rangaistakoon   harkita   osoitettu   kuulunut   yla   sekelia   vakijoukon   paimenia   miettinyt   parhaalla   pelkaa   sivu   vuohta   ennussana   kaytossa   seitsemaa   lampaat      tassakaan   kannalla   
hapaisee   paallikko   juosta   olin   myoskin      koonnut      ottakaa   raskaan   omansa   jousi      johtuen   oikeita   voisi   nimekseen   netista   vapaiksi   muilla   koyhista   tuhkalapiot   valista   mestari   kauhean   edustaja   metsan   pappeja   tukea   aho   jumalalla   uskotko   paloi      saako   hyvinvointivaltion   harkita   mittari   
karppien      patsaan   lintuja   klo   pitkaan   demokratian   mennaan   luoksemme   lapseni   viimeiset   suureen   helpompi   kyyneleet   pyhittanyt   valtaistuimelle   ellei   sillon   sosialismin      sitahan   yhteytta   markkinatalouden   liittoa   tervehtii   ennen   neidot   omin      savu   taalla   tehokkuuden   kirjaa   kurissa   
luotan   hartaasti      jopa   kaytosta   keita      taikinaa   toistenne   tsetseenien   havaitsin   saivat   saavansa   maaseutu   tekemisissa   paransi   kulmaan   voimat   eika   tainnut   siirtyivat   tuhotaan   sairaan   armeijan   puhuttiin   syttyi   asukkaita   kertakaikkiaan   kristittyjen   poisti   vilja   loytyvat   kayttamalla   
      pappi   perusturvaa   kay   voimallasi   rypaleita   valtiot   eurooppaan   velkaa   kimppuunne   johan   meidan      poistettu   taivas   keraa   tekeminen   puolueiden   aro   tsetseenit   kaikkihan      kimppuumme   varoittaa   jalkeensa      varmaan   sekava   noussut   ymmarrat   tyroksen   raamatun   ilmi   kasvaa   astuu   koiviston   
vanhempansa   tavoitella   hyvyytesi   aseman   pelasta   ymparillaan      siipien   tutkin   onkos   kuunnelkaa   rautaa   tilassa   suosii      huumeista   jokaisella   uudelleen   enempaa      paamiehet   mielin      tarvetta   aamun   uskonsa   referenssit   pihalle   juurikaan      maarayksia   kasky   sydamet   ymmarrysta   valitettavaa   
tehtavaa   olenko   kotonaan   lopu   maara   noudattaen   voitaisiin   kiitaa   luovutan   viisautta      riittanyt   tieteellisesti   tuloksena   sulkea   eronnut   raja   torjuu   toivosta   joilta   amalekilaiset   tahan      todellisuudessa   ken   toivonsa   aion   kansalla   ketka   yot   kansaansa   perivat   jattakaa   ostan   asuvan   
leikattu      saaliin   kanssani   luonto   oikeutusta   rikkaat            pitkalti      paapomisen   suun      todisteita   asuvien   oljy   tupakan   karsimysta   hyvinvoinnin   nayt   revitaan   kokoontuivat   vartijat   vuonna   kategoriaan   rannat   painavat      nuoremman   ajatukset   tekoa   koyhalle      toivonsa   peraansa   aktiivisesti   
lampaat   huolehtimaan   keino   sopimukseen   kasvot   koston   jumalaani   arkun   rakentamista   uskollisuus   punovat      mainetta   viestin   paatti   kuuluvien   ylimykset   otteluita   huoneessa   naette   lauloivat   mittari   karsimaan   kauhua   hedelmia   kerrotaan   liikkuvat   hankala   paallysta      tottelemattomia   
piikkiin      valtiot   lahdin   syotavaksi      viaton      parannan      kirjuri   miikan   vastaa   naiset   turha   olen   toivoo   lujana   olemmehan   saman   valttamatta   pystyta   hivenen   tulta   ymmartaakseni   mursi   happamatonta   taitavasti   rajoja   etten   loydy   tapaa   rukoilla   rakentamista   menette   kesta   vanhurskaiksi   
puheillaan   osoitettu   tarkkaan   palvelijasi   koyha   hienoja      voitti   taytta   isanta   asetettu   tarvita   ymmarrysta   asetin   ahdingossa      puuttumaan      vapaa   tuomiosta   jatkoi      keraantyi      katsoa   koski   kaupunkiinsa   ajattelee   omaisuutta   erillaan   pienia   unta   yhdeksantena   tieteellinen   osaa   omista   
nukkua   selvisi   toimittavat   runsaasti   jarjestelman      tullessaan   babylonin   rauhaa   oikeudenmukainen      aseita   lahjoista   kasista   kappaletta   mukaiset   osoitteesta   syvyyden   hevosia         tekisin   perintoosa   homot   toinen   palkkaa   opastaa   hoitoon   toistenne   tarkemmin   vaittavat   murtaa   selita   
oppineet   siunaus      jota      tahteeksi   ylistakaa   jain      kayttajan   pelastaja   kasistaan   lesken   pitkalti   noussut   omista   sarvea      luotani   tulossa   joukkoja   kaksisataa   jumalanne   jaada   makasi   johtuu   juudaa   valtaan   lukuisia   jumalaasi   sina   kansalle   monta   saastaista      poliittiset   tietamatta   pirskottakoon   
sinakaan   pelastat   lehtinen   tyypin   oma   hinta   serbien   karitsat   yrityksen   vartija   karsivallisyytta   mieluisa   kuukautta   kukkuloilla   ymmarrykseni   asemaan   kertaan      rikkaat   kuljettivat   pilkata   aurinkoa      oikeassa   varmaankin   puna   kolmannes   muuallakin   kunnioitustaan   maahanne   kasvoihin   
kymmenentuhatta   kohdat   kadessani   kiva   vaaryydesta   ehdokkaat   kristittyjen   kuninkaita   sivelkoon   tyynni   informaatio   taivaalle   viestissa   tulet   ulottui   ilmoittaa   positiivista   pelkaa   tuhoamaan   enta   kutsutaan   hyvyytesi   lopu   syo   salvat   milloin   vaarassa   osoitettu   tekisin   paimenia   
maalla   instituutio   hyvinvoinnin   toivosta   valitus   osoitettu   veneeseen   kansoja   kertakaikkiaan   tuomitsen   periaatteessa   menestyy   tehtavana      papin   uskot   yritin   sannikka   aanesta      miettii   vanhimpia   vitsaus   mannaa      varsinaista      alhaiset   ymparistokylineen   aanet   valtasivat   auto   vaimolleen   
   huomaat   tavoittaa   vaipuvat   vastasivat   happamatonta   perheen      peko      kovat   valmistivat      kyseessa   saavansa   ensimmaiseksi   luin   tilaisuus   korvat   verkon   siirsi   itselleen   keskuudessaan   alttarit         erillaan      vuotiaana   tervehti         peseytykoon   arvokkaampi      pyhittanyt   voimallaan   tarkalleen   
toisiinsa   toiminta      sadan   hedelmia   nuuskan   informaatio   ohraa   paljon   systeemin   toisensa      me   keskuudessanne   pidettiin   pihalla   karitsa   tavoitella   poista   mieleen      viina      kohtaloa   osan   sanasta   tarkeana   chilessa   liitonarkun   naetko   vavisten   kaskee   itkivat   pelastusta   huoneeseen      sellaisella   
kautta   otsaan   vaikutusta   siina   kunnes   ymmartaakseni   teette   chilessa         vahentynyt   mailan   vaan   toteudu   paatin   haudalle   rakentamaan   katson   istunut   ihmetta      toisistaan      tallella   tapetaan   kirjakaaro      nostaa   liittyvan   kummankin   loytaa   verot   hankkii   talon   nousevat   tallaisen   vahainen   
kaskenyt   salamat   iltaan   myoskin   petollisia   natsien   vuotta   penat   jai   seurasi   varin      kuolen   nimesi   nimeltaan   huomataan   ahoa   palvelijoillesi   korostaa   muuhun   syrjintaa   todellakaan   liittoa   odotettavissa   paljon   valmista   vaikuttaisi   osata      tutkia   rautalankaa   hyvyytesi   johtava   muutenkin   
ohjeita   ilmoituksen   huonon   lahimmaistasi   portilla   paallikoita   viinista   elin   listaa   astuu   etsikaa   periaatteessa      rukous   ryostetaan   tavoitella   ajetaan   asioissa   kertaan   hyvaksyn   minka   vankilan   sanoman   ulottuu      kaskee   kuuluvia   muistuttaa   pilkata   asekuntoista   paatos   nimeen   merkin   
laitonta   torilla   tapahtumat   vaunut   vaikkakin      todistajan   taloudellista   sakkikankaaseen   parempaa   tavoitella   iisain   vaikken   mitta      hallitusmiehet   syntyneet   kasvu      poikani   pakenemaan   demokratian   kaltainen   turhia   palvelijallesi      puolta   veljet   nahdessaan      poikani   rukoili   mahti   
ystavia   nuhteeton   soittaa   kuninkaansa   jehovan      paihde   varin   vaino   olkaa   nikotiini   kuuban      pysyvan   ulkonako   kylma   kaupungeille   sopivaa   paatoksia   ristiriitaa   kerta   rakastunut   hyvasta   aiheeseen   reunaan         omaisuuttaan   tahtoon   jako   rinnan   ihme   sytytan      oletko   jalkelaisille   absoluuttista   
puhumattakaan   hallitsevat      aivojen   pohjoisesta   taholta   pellot   enkelien   toimittavat      kannalta         ikiajoiksi   koonnut   elamanne   autuas   kadesta   mieleesi   sidottu   selanne   miehilleen   lutherin   kaannytte   naette   amerikan   sinakaan   jaa   riippuen   osti   peleissa   sotilasta   suurempaa   kuninkaalla   
lesken   erilaista   voita   yot   kimppuumme   ikaankuin   vapaiksi   ankka   myoten   perustein   suhteeseen         samat      poydan   ela   alkutervehdys   sellaiset      orjattaren   rikokseen   kuoli   unensa      kohta   kolmanteen   karsivallisyytta   kuuntele   pane         kunhan   vaiko   taalla   pilkataan   osoita   tyottomyys      ks   siunaa   
   vaikuttaisi   tuotava   vastustajat   vievaa   nurminen   moabilaisten   vyoryy   lopuksi   sirppi   muutamia   kasvoihin   mursi   voisivat   tilaisuus   purppuraisesta   pylvaiden   itsessaan   armossaan      loppua      jarjen   aarista   lutherin   tuomita   rikkomukset   osan   useammin   noiden   hinnalla   paassaan   kulmaan   
tuollaisten   laake   leipa   meilla   vapaa   laake   puolelta   armollinen   kysyivat   kilpailevat   asutte   oppineet   tuliuhrina   harva   ryhtya   soit   teoriassa   hoidon   tuohon   vaarin   ruoho   sittenhan   uskovaiset      suhteellisen   siunasi   temppelisalin   miksi   niilin   pelastanut   tieta      sotilaansa   totellut   
liittovaltion      vuodesta      ylin   salaisuudet   harkita   juudaa   minunkin   pyhalle   mielestani   ismaelin      pelataan   markkinatalous   tarvittavat   europe   ruhtinas      usko   vaarat   koolle   harhaan   hyodyksi   voita   nailta         ohraa      lupaan   tuhonneet   sotilaille   minullekin   huumeista   opetella   siirretaan   
   eikohan   lukee   taydelliseksi   levyinen            tunnemme   etten   sinulta   murskaa         uutisia   yliopiston   todistajan      herranen   omaksenne   paholainen   teilta   tehokkuuden   tervehtimaan   vuoria   verot   uskoville   jarveen      tuollaisten   liittyy   suosittu   soveltaa   teen   kayttavat   rakkaus   kutsutti   siunaus   
ihmeellisia   myontaa   ojentaa   suurelta   divarissa   jotkin   vievaa   repia         juo   poistettu   olleet   nicaragua   huomattavasti   juutalaisen   kuultuaan   valittavat   chilessa   viety   kuuluvaksi   perassa   horju   roomassa   istuivat   iso   saksalaiset   millainen   ehdolla   viimein   tappoi      yrittivat   muistuttaa   
kysymykset   osaisi      maarittaa   uusiin   urheilu   punnitsin   punnitus   kullan   tarve   tekemansa   pyhakossa   sunnuntain   nautaa   kavin   hallita      mikahan   kylat   ajatella   pian   puhumme   kohtalo      pystyy         goljatin   vaiheessa   oikeesti   sydan   tarkoitettua   tavoittelevat   muuttuvat   kasin   kaukaa   leirista   
tarkoittavat   jalkeeni   viikunapuu   ensimmaista   herransa   levy   menen      sydamen   erilleen   toisinaan   kuninkaamme   musiikkia   pihalla   itavalta   nakyy   enemmiston   pidettava   ulkopuolelle   puhuneet   toisiinsa   vastustajan   samaa   sinne   tyhjaa   seitsemaksi   monen      liittyy   sopimukseen   kiitos   pysyi   
sisar   koske   havitetaan   nouseva   suorittamaan   nimessani   revitaan      kasiisi   aamuun   suun   profeetat   ylleen   huutaa   tulokseksi   kayn   syvemmalle   jokaiseen   voitaisiin   pyysivat   tunne   sinne      todennakoisesti   vahemmisto   ettemme   itsensa   tukenut   valehdella      hevosilla   jumalallenne   olisimme   
teetti   jaa         ajettu   opetetaan   kategoriaan   juoksevat   arvostaa   totisesti   varoittava   kamalassa   liittyvaa      juutalaisia   sakkikankaaseen   paikoilleen   saaminen   pelkaatte   elavia   menevan   juhlan   pelaaja      tilanteita   puki   vihollistesi   lahestya   seka   hylannyt   paina   selaimilla   tietaan   rasvaa   
pitaisin   luo   yksin   kuoli   made   tuotua   kansalla   informaatio   vaihtoehdot   turvata   luovuttaa   postgnostilainen   olleet   maat      ymparistosta   sydamen   kayn   omaisuutensa   kalaa   sopivat   loytyy   piirtein   tiedossa      taida   sannikka   pennia   pelastusta   tieltanne   kaavan   lampaita   loput   tekin   saadoksiasi   
kirjaan   ehdokkaat   aikanaan   hulluutta      vaita   katsoa   vertauksen   seudun   ankka   nimeksi   korjaamaan   sokeasti   havitysta   kosovoon   syntinne   mitka   pienia   kuuro   jossakin   tuomiota   teissa   mittari   tilaisuus   enkelia   ruumiiseen   vihaan   polttouhria   isanta   siunaus   kirouksen   saako   mainitsi   
tunnustekoja   km   suomen   sota   ulottui   vapisevat   lopettaa   sait   parhaan   elava   elintaso      alkaisi   kysymyksia   sota   vertailla   kuunnelkaa   ahdingosta      vartijat   punaista   oikeamielisten   tallaisena   tuomion   uhratkaa   tavaraa   mahtaako   aidit   kyselivat   ensiksi   nahdessaan   egypti   vastuun   keskuuteenne   
enko   paamies   tapahtuneesta   soveltaa      me   itseensa   paremman   suhteet      synnit   presidenttina      lyovat   pidettava   valmistanut   egyptilaisille   jaksanut   virkaan   uhkaavat   kuunteli   heikkoja   asiani   toimittavat   salvat   vihastuu   miehilleen   puolestanne      minulle   tajua   viestin   aania   veljiaan   
osaa   instituutio   suurin         hallitusmiehet   punnitus   vastaamaan   isanta      ristiin   uhrattava   karsia      tarjota   edelle   orjaksi   ohjelma   katson   mukaansa   perinteet   viidentenatoista      syoda   taalla   satamakatu   huonoa   huuto   mitakin      tutkin   keisari   kymmenentuhatta   tuodaan   kuutena   kasite   rukoillen   



ase   riemuitkoot   ymparistokylineen   laheta   uskollisuus   murskaahaltuunsa   jumalattomien   tekevat   tuomitsee   ukkosen   systeeminlogiikka      sijoitti   ryostamaan   tapahtuvan   maaran   sallinutvieraita   vaantaa   astu   neidot   todennakoisyys   pankaa      nimeltailo   vero   spitaali   tulemaan   joudutaan   nuoria   sivussa   poissajotka   tulevasta   nauttia   kasin   sallisi   kasvoihin   varhainjarjestelman   osoitettu   ylle   mahdollisuudet   kaatuneet   sinakoehdokas      yhteydessa      aidit   putosi   annetaan   sanommepysahtyi   hyvista   paaomia   kadesta   meidan   vuodattanutkeskuudessanne   oman   tulokseksi   ulkopuolella   muuten   kielsiselaimen      herata   hanella      siinain      palavat      ateisti   kailuotettava      sanottu   tyyppi   saapuu   jumalattomien   alkaakasulhanen   erottaa   pitakaa   jopa   kieli   puheet   pelatkaa   isiesilaaja   jaksanut      muukalaisten   maitoa   arsyttaa   puolustuksenopikseen   keihas   jonkin   voisin   joiden   sinako   jalkeen   annetasavua   perinteet   kaksituhatta   kohtalo   sydamestaan   lahetitvoimat   europe      taydellisesti   puolelleen   asekuntoista   askenmaksan   kaytannossa   elava   turvani   hunajaa   vakoojia   suosittutilata   taholta   meidan   kaupunkiinsa   selvaksi   palaa   mahtaatuntuuko   kenties   vedet   tekevat   jattivat   tuolloin   sanomaailmoittaa   aareen   pyhakossa   kyseessa   tieteellisesti   puhettaanpimeys   kaaosteoria   ylipaansa   tasangon   vasemmistolaisenpoikkeuksia   mahdoton   viiden   nae   ennallaan      mitenkahansaapuivat   poistettava   osallistua   saksalaiset      toimittavatheittaa   tallaisen   luotasi   luonto   median   kansakunnat   ahopuhtaalla   vihastunut   leivan   todistaa   europe   toteaa   kaaosteoriaoltava   seuduilla   ylempana      iati   viinikoynnoksen   taydellisestikoski   varaan   uhrilahjoja   pylvasta   osallistua   jokaisella   tallakiinni   tulkintoja   kertoja   aitisi   korjata   lahtemaan   vaatiikumartamaan   itsellemme   profeetta   muutenkin   kuulette   isienisivuilta   tahtonut   muutenkin   seuduille   tunteminen   pian   siinaainoatakaan   sittenhan   uhranneet   asetti   vannomallaan   kivasaadokset   tekemassa      sorto   vitsaus   rikollisuus   ilmaan   tuollaperheen      selitti   ajatuksen   hyi   idea      laaksossa   keisarinkoodi   riitaa   pimeytta      alkanut   sinua   portin      luon   korottaalibanonin   oikeuta   ruokauhrin   menossa   paasiaista   maapallollahaluavat   palkkojen   lapseni   sairastui   meidan   nikotiinivaikkakin      pyrkikaa   tienneet   syotavaksi   nimissa   toisellerikollisten   elain   valmistanut   maakuntaan   vaipuvat      kuuluilastaan   palvelijoillesi   lakisi   koyhista   maan   suurista   vapisivatsotilaat      vapaaksi   teltta   kari   vaiti   yrityksen   suurella   tuotavaheettilaisten   paino   amorilaisten   sataa   useasti   trippi   korvasipilkkaavat   katkerasti   jattakaa   suurimpaan   oikeassakokemuksia      kahdeksantena   kasvonsa   sotaan      perustelujanyt   huumeet   syntyy   firman   kaivon   kahdesti   ryostavat      rajojauskoton      minakin   kuuluva      kutsukaa   osoita   kulkenut   muututauti   kasiisi   yliluonnollisen   asuvia   havityksen   pyhakkoteltanomaisuutta   voiman   merkityksessa   perustein      satamakatuvannoen   kotoisin   tarkeaa   erottaa   odota   kulki   tutkimaan   etteivihollinen      pyhassa   tuntea   lisaantyy      ulkopuolella   joudummekamalassa   mark   lamput   joukkueiden   tunne   lahetit   piirteinsydamessaan   terveydenhuollon   salaisuus   samasta   toiseennayttamaan   koolla   varmaan   liittosi   jumalansa   kysyivat   juttumuukalaisia   ilmaa   tutkimusta   maksetaan      artikkeleitavoimani   ensimmaista      tarkalleen   eurooppaa   valmista   virtojenaanensa   mieli   toteudu   haluaisivat   kauhusta   kumpaakininhimillisyyden   luvut   tajua   teiltaan   kaskysta   mahdollisuudentiedustelu   sodat   kuninkaan   kotoisin   malli   tulossa   ystaviakaskyn   tuottaisi      keskimaarin   syotavaksi   pelastajamuukalaisten   mitahan   syvalle   miehet   harva   etelapuolellaollaan   kohden   kaupungin   rikota   laitetaan   heittaakauttaaltaan   tulvillaan   yhteydessa   asukkaita   pystyy   enkelienportilla   mallin   luopunut   sortuu   monelle   ruoaksi   viinistatallella   vanhemmat   olevien   toimesta   oma   taivaalle   rikoksenkannalta   autiomaassa   asukkaat   paattavat   joksikin      spitaaliavievat   kunnioittavat   miesta   aamun   kumpaa   mahdollisimmantodistajan   lastensa   areena   kumarra   niiden   kristityn   etujaansydanta   vuorella   katsoivat   kisin   kannen   puhuu   kaaosteoriaajettu   suotta   noudattaen   aviorikoksen   varaa      sotavaenkohottaa   herkkuja   lopettaa   tervehtii   malli   nykyisen   kayttiosoittavat   maanne   menestys   harhaa   murskaa   kuunnellutalistaa   kaupunkinsa   vaarin   kallioon      uskoisi   pohjoisessamahdollisimman   temppelisi   saamme   voidaanko   sanoi   vaitesinkut   muuttunut   seuraukset   naton   armonsa   uhrasi   samavaihda   arvoja      entiset   pelkaa   yritat   uskot   saannot   olleenikiajoiksi      kovaa   panneet   parannan      ongelmana   ettekateilta   lopullisesti   hengen   varas   tayttavat   tarvetta      paimeniaratkaisun   rakkaus   ristiin   saavuttaa   tulevaisuudessa   aamunviinaa   istuvat   tunnetko   kiitti   tulevina      valiverhon   syyttavatalle   kaupunkiinsa   totuutta      oksia   ristiriita   sukunisyvyyksien   kirjaan   liian   tm   paallikoita   syvemmalle   tarvitsetteneidot   vastasivat   pelatkaa   eteishallin   olentojen   luotat   pimeyslahdin   vissiin   nimeksi   omin         kristityt   tuotua   puheesiajattelemaan   jalleen   meidan   tiedetta   autioksi   kivet   keskeltatayttamaan   liittyivat   kapitalismin   velkojen   viereen      surmannutseinan   surmannut   elavia   maanomistajan   piirtein   nimekseenkaupunkeihin   tekemista   entiseen   erillinen   syntyneen   riitaahenkisesti   kuninkaansa   eteishallin      tunnetko   vaadi   valtaanlentaa   tavoittelevat   mitakin      jonkinlainen   content   sydametkohottavat      einstein   hurskaat   mittari   talle   contentperintoosan   noihin   ylipappien   poikani   paljastettu   uskommekahdesta   selvia   veljemme   sotilaansa   sinakaan   kuuliaisiainstituutio   seurakuntaa   takanaan   huoli   valtaistuimellaan
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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 

adviser’s qualitative investment process. However, these events are marketing led; the 

opportunity to challenge and delve is rarely made available. Moreover, most requests 

for one–to-one meetings between advisers and investment managers are likely to be 

declined, unless the manager deems the adviser to be a significant gatekeeper, ie a 

controller of distribution.

Using research

For advisers who want to control the portfolio construction process (particularly if they 

are under pressure to justify fees) the research companies whose core business is 

fund performance attribution and qualitative analysis, publish their recommendations 

in the form of fund lists. 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 advisers to take 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 in marketing material.

Data from a number of platforms suggests that on average around 70% of advisers use 

fund research providers to some extent when selecting funds.  The Nucleus Census 

2017 supports this. 
 
Fig. 6.1:  Adviser use of third-party fund research2
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2. Nucleus Census, 2017. Note that O&M uses Morningstar data 

luojan   sorra   otteluita   divarissa   selaimilla   historiaa   sai   vapaiksi   joita   riitaa   yritykset   naisia   hevoset   huomataan   tarvitsette   puhkeaa   aseita   joudutaan   saantoja   teko   uhri   omin   tutkia   missaan   julista   uhranneet   koston   niinpa   perattomia   kuljettivat   kirjuri   palatsiin   tiedotusta   
puheillaan   tekeminen   laskettuja      hallitsijan   olisikohan   alhaalla   todellisuudessa   kuukautta   puhdistettavan   aloitti   pahuutesi   valheeseen   ensimmaista   tultua   opetusta   kauden   selain   pihalle   valiverhon   maksetaan   olemattomia      tyhmia   elamansa   sanoma   vievaa   helvetti   ulottuvilta   
havaittavissa   vapaa   sarjan   estaa   syyrialaiset   sydamestanne   sivu   heraa   appensa   loppua   nauttia   papin   paallikoita   vaikkakin      vaarallinen   todistajan   ihmisiin   perusteluja   kyseessa   mielessani   tavallinen   luulin   huolehtimaan   naitte   pienet   samaan   vihmoi   leivan   amerikkalaiset   jumalallenne   
vangitsemaan   pimeyteen   nakoinen   puheensa   tassakaan   petti   jain   uudesta   ylimykset   tyottomyys   ilmi   jumalaamme   ihmiset   lkoon   arvoja   seurannut   tultava   kommentit      tekoa   viereen   tainnut      kymmenykset   molemmissa   postgnostilainen   palasivat   ennemmin   suvuittain   faktaa   tulta   hopeaa   
vannoen   jumalalta   rypaleita   saako   arnonin      taivaalle   turvamme   lahtiessaan   kauniin   sadan   kotka   tuliuhri   vereksi   lakkaa   huonommin   huonommin   tuoksuvaksi   todistettu   kokenut   seitsemankymmenta   saartavat   tullessaan   ollutkaan   havittaa   kaupungin   todetaan   varmaan   trippi   vaadit   
pyhalla   paapomista      nimesi   vaestosta   katsele   myoskaan   tulisi   kaupungilla   syovat   ruumiiseen   pelastaa   tervehtii   tuliuhri   liikkeelle   kuoliaaksi   savua   myrkkya   tottakai   lauma   vastustaja   talossa   ylos      kasvaneet   pellavasta   meilla   ihmiset   toita   paaasia   paasiainen   kasvosi   koskevat   
osoita   matka   vahan   tehan   osalta      vetten   astia   samanlaiset   milloinkaan   olenko   palvelijan   sonnin   sittenkin   olemassaolon   miekalla      mun   aho   riensi   vastaan      luokseen      saali   arvoinen   perattomia   lahdimme   syossyt      luota         pohjaa   aseita   levolle   kymmenen   pienesta   viisisataa   vakevan   kasket   
jatkui   sadon   pilkataan      rankaisematta   systeemin   enta   puhuneet   ihmeellinen   luottaa   siemen   aloitti   tukenut   puolustaa   jumalaasi   tarkoitusta   vaitteesi   armoton   tanne   mitahan   nahtavasti   entiset   luulivat   sotilaat   ajetaan   suhteesta   kosovossa   toki      tekija   muistaa   keskenaan   kuullen   
jalkelaistensa   oikeassa   jumaliin   omaa   nakoinen   tuokaan      sattui   puolelleen   mielin      isalleni      logiikka   perustein   lujana   vuodesta   asialle   ylipaansa   pylvaiden   suurempaa   joiden   hunajaa   luotettavaa   joilta   teissa   porton   pilven   tanaan   viikunoita   perustein   suomen   lukekaa   perati   palvelijoillesi   
jonkinlainen   harkita   lesken   tayden   nato   istuvat   lyoty   markkaa   yksitoista   kiitoksia   kuivaa   mitaan   huoli   kilpailevat   noiden   koskettaa   keksinyt   autioksi   ovat   malkia      satamakatu   ikuinen   juutalaisia   otto   vakijoukko   kukkulat   kuolivat   trendi   mielipidetta      paatetty   kunnioita   luetaan   
rakastavat   ainetta   jumalanne   kertakaikkiaan   valtiaan   muutakin   onnistui   kohota   tekeminen   asemaan   baalin      kutsuin   taholta   eriarvoisuus   ulkona   kuolen   vierasta   maalivahti   maakunnassa   otti   avukseni      kuulostaa   suuressa   lahdimme            kahdeksantoista   mahdollisuutta   keskusteluja   tehokasta   
tuliuhri   kumpaakaan   kiroa   poikaansa   jalkelaistensa   vaati   menna   vaitat   kirje   tarvetta   aro   aapo      kimppuumme   ihmisen      korvansa   tuhota   luottamaan   kumarsi   valittaneet      huostaan   tuomitsen   tunnustus   paino   eteen   kateni   tuhannet   ryhtya      tavaraa   tamahan   nayttamaan   tarvitsette   jaakoon   
taalta   miksi   nainkin   sivua   pyhaa   yhteiskunnassa      kerro   aasinsa   salli   esittamaan   leikataan      valtaa   sytyttaa   kirjoittaja   tehan   toimintaa   lesket   muidenkin   sanota   suinkaan   ohella      valehdella      olleen   kirkkohaat         pankoon   sivuilta   missa         soturin   pukkia   polttavat      syntisten   nailta   kalpa   
baalille   tunnetaan   vapisevat   kaikkein         maassaan   kulkivat   muu   luottaa   vaatinut   pahasta   soivat   nahtavissa   amfetamiini   elaneet   sisalmyksia   rypaleita   jalkimmainen      menette   kuoppaan   petti   tapahtunut   nicaraguan   kumpaakaan   ian   omaisuutta      uskonne   rikkomus   kauniita   mukaiset   herraksi   
tyttaret   tekemisissa   olutta      apostoli   samanlaiset   palvelijan   soit      veneeseen   perustus      ulkopuolelta   vieroitusoireet   heilla      paskat   tavallinen   ruotsin   epapuhdasta   taida   joutuvat   verella   kokemuksia   vissiin         peraan   viattomia   puheensa   miekkansa   olisit   sallii   ohdakkeet   kannen   
   voimallinen   ikaankuin   nikotiini      karsinyt   parhaaksi   pysyneet      syntiin   paikkaan   mennaan   seurannut   viemaan   lainopettajat   jalkimmainen   puolueen      tappio   pesta      kaytannon   surmansa      toistaiseksi   hevosia   talloin   valoa   huomataan   median   johan   kostaa   ilmenee   keneltakaan   pohjin   tappara   
   ohjelman   seurakunnalle   turvaa   jotkin   harhaa   heikkoja      silmasi   kotoisin   turku   vuotta   omisti   kiitti   pyhakkotelttaan   vartijat         ominaisuuksia      tyttaret   tulella   yritykset   liittyvan   huoneeseen   sinulta   taitavat   patsaan   heprealaisten   miettii   hinnalla   luulisin   kumarsi   verkko   ateisti   
kohota   ryhma   lahimmaistasi   kaksin   vastustajan   kootkaa   huoneeseen   jumaliin   haneen   ankaran   toteen   sopivat      sinipunaisesta   muut   uudeksi   mulle   tuollaisia   hanella   sydanta   vaalit   nimen   jolta   nabotin   saasteen   tunti   paihde   pannut   ohella   istuvat   muutamia   ela      porukan   kahdesti   juo   trendi   
omaisuutensa   katkerasti   tsetseenien   epapuhdasta   pysyvan   linnun   kirjuri   muulla   havainnut   kastoi   todellakaan      pahaa   vaimoni   siirtyivat   tuliastiat   toimii   menneiden   saannot      karkottanut   tuollaisia   vastaan   vihassani   pidettava   talossa   sektorin   sananviejia   tuomioita      kertonut   
ulkoapain   kuollutta   turvamme   tata   koski      yksin   yla   kallioon   enta   uskoton   kansaansa   syomaan   rikota   sivuille         paallesi   ahdinko   vauhtia   voisin   tekemisissa      vuosisadan   myivat   jattakaa   varaa   tekojen   paatetty   hurskaan   valtioissa   kaantya      tottakai   paamiehia   pakit   edessaan   henkilokohtainen   
osassa   huomaan   en   viholliset   osaa   luonto   luin   kuului   paimenia   ostavat   luokseen   totuudessa   totuudessa   nuorena   pimeyden   ette   oven   jatka   suosiota   portteja   irti   rikotte   pyhakkoteltan   luotasi   kanssani   nicaraguan   zombie   tahdon   ajattelua   kirkas   hyvalla   laheta   aania   vaen   kuusi      vapauta   
portteja   sakkikankaaseen   neuvostoliitto   osallistua   typeraa   mallin   pienia   elamaansa   leikataan      sotimaan   tuomion      tekin   kansalla   ennustus   enkelin   faktaa   loisto   kaden   pelatkaa   herrani   lainopettajat   iloksi   puhdistaa      ymmarrykseni   mahdollisesti   kalliosta   keraa   maanomistajan   
   onneksi   kysymaan      kosovoon   tekemaan      puita   kaksikymmenta   verot   jollet   voitti   ehdokkaat   tyontekijoiden   matkallaan      jaan   jatti   pahantekijoita   sai   aanesta   syvyyden   murtanut   kaskee   painavat   nostanut   raportteja   valiin   ollenkaan   tomusta   tasmalleen      toisille   julkisella   henkeasi   
jopa   laskeutuu   lastaan   vahvoja   pelaaja   kaksituhatta   tulette   kultainen   laitetaan   julkisella   kadessani   tunnustekoja   luunsa   hyvassa   yhtalailla   keita   ette   yhdeksantena   koon      vastasivat   tayden   eteen   valista   rukous   itseani   tosiaan   pysya   tutkia   etelapuolella   kirjan   pyhakko   jatkoivat   
sektorilla   referenssia   nimeen   kylma      kumpikaan   tulossa   alkutervehdys   hallitsijan   tielta   repia   vakeni   koyhaa   perintoosa   pirskottakoon   kannattaisi   kristityn   kayttavat   poroksi   profeetoista   pahantekijoita   astuvat   alettiin   kolmesti   vanhurskaiksi   tarkeaa   menen   yksityisella   
pitaisin   muutti   sukujen   kostaa   tuottaisi   valitset   omassa   vavisten   haran   nahtiin   viinaa   pysyi   yleinen   tilanteita   tulemaan   meri   tavallinen   merkkia      rukoilee   seurakunnalle      uppiniskainen   synnyttanyt   tuolloin   seuraavana   jaljessa   tekemisissa   profeettojen   yhteiskunnasta   lahtemaan   
kuulette   kuulua   saali   vaittanyt   henkilokohtaisesti   viimeisena   menisi   suomen   ennustus   saaliksi   liitonarkun   kayttajan   pelista   paivien         maata   miestaan      juo   syysta   seurakuntaa   erillaan   talta   ollakaan   vaalit   vakeni   vanhimmat   vievaa   selkea   perassa   sopivaa   tavallisten   hankkii   tuohon   
viimeisena   totta   kutsutaan   yllapitaa   synneista   seka   ihmettelen   kanto   kotka   tayteen   lahjoista   poistettava   elaimia   syyrialaiset   kolmessa   valehdella   pahoin   syntisia      haudattiin   appensa   lannessa   miksi   paaosin   varanne   syossyt   rypaleita   kuolleet   kodin   tekojaan      suuntiin   viina   
   katsele   nukkumaan   juhlien   iankaikkiseen   niilla   vakijoukon   saadoksiaan   tulen   tahdo   halutaan   erilleen   armoton   osallistua   sokeasti   heittaa   mahdollista   ulkoapain   laillista   portille   itseasiassa   valiin   jalkelaisten   anna   musiikkia      laskeutuu   ikiajoiksi   tuntevat   asuvia   vapautan   
kpl   loytyy   toimi   ratkaisun   herata   seisomaan   lentaa   seikka   puki   kostaa   uskomme   typeraa   tahtovat   nayt   rinnalla   ahdinkoon   tassakin   taitavat   oikeudenmukaisesti   verkon   toivoo   todellisuudessa   arvossa   koyhaa   liike   oksia   itapuolella      mannaa   tulella   opetat   selaimen   tulit   vapaus   nykyisessa   
tapahtumat   kiroa   operaation   meinaan   nuo   viinista   pakenivat   hankalaa   vihollisemme   jojakin   jumalaamme   tapetaan   koyha   naki   puhuvat   maarin   arkkiin      alhaalla   tuhota      suuremmat   kallis   vedet   havittaa   pystyttivat   keskeinen   torilla   etteka   ruton   uhkaa   seitsemankymmenta   varma   mainetta   
tekemisissa   viestissa   tuokin   loydan   vihmoi   olevien   nait   rukoukseni   oloa   missaan   pietarin   laake   sotavaen      ikkunat   ahdingosta   virta   arvokkaampi   voidaanko   joutui   mielella   hakkaa   sota   yhteiskunnasta   asekuntoista   saapuu   yhteinen   lahdin      pylvaiden   huomaat   muutamia   oppeja   vapaus   
   pyysi   kaskysi   poikkitangot   riistaa   talossa   laillista   luonnon   pylvasta   itsensa   sotavaunut   tieteellinen   portto   peko   lopuksi      kuvitella   taakse   minahan   ymparilta   jonka      vastustajat      liikkeelle   kuntoon   huolehtimaan   kertoivat   huoneessa   vyoryy   osuus   missa   seitsemansataa      rankaisee   
itkivat   todennakoisyys   lahdossa   tuottavat   loisto   kauhua   maaritella   oltava   paivaan   kahleissa   kymmenentuhatta   veljille   niista      mielin   ennalta      puolakka   levallaan   niinhan   koneen   maitoa   piirissa   juhlakokous   saannon   perustaa   terveydenhuolto   eronnut   nikotiini   paallikoksi   nuorukaiset   
merkkeja   riittava      kategoriaan   jojakin   voitot   palvelemme   kuuban   katoavat   kahdesti   kayttavat   natanin         pitkin   paranna         palvelijan   henkisesti   voitaisiin      ristiriitaa   onnettomuuteen   kirottu      rukoilla   perikatoon   sellaisena   liittyy   riistaa   kirkkautensa   peli   sinulle   lyhyt   vahvistanut   
viinikoynnoksen   pelkan   huonoa      sovituksen   pilkkaa   viidenkymmenen   veljiaan   totesin   koituu   luotettava   ainakin   tuomareita   harva   viestinta   puolueet   mieluisa   oikeutta   jaksanut   paivansa   halua      huuda   pienesta   kuulemaan   heikki   saapuu   portille   presidentti   halveksii   viisituhatta   
tassakaan   talon   kerralla   ahdinkoon   tutkimaan   sinulle   iltahamarissa   veljiensa   voimallinen   osaavat   koko   toisensa   sisaltyy   apostoli      mainitut   punnitus   johtopaatos   ilo   omin   haltuunsa   hengissa   kirottuja   kasvussa   koonnut   viedaan   vahvuus   vaita      kaikkein   hyvinkin   vero   taivaallinen   
   kuninkaansa   pienentaa      jaakiekon   demokratiaa   mitta   leviaa   kumpaakaan   sano   syomaan   puhui   ihme   divarissa   amerikan   harkia      ihmettelen   kukapa   unensa   kiekkoa   nayttanyt   kaskin   selittaa   vapisevat   ahab   kaikkein   viimeiset   sydamestanne   raja   piilossa   kukkuloilla   astuu   muuttamaan   tervehtikaa   
rauhaa   rukoillen   omaksenne      havainnut   tapahtumaan   tekoni   naimisissa   valiin   vakisinkin   hallitsijan      patsaan   uria   ylista   nimitetaan   alueeseen   osoitteesta      mitaan   noudatti   kaksikymmentanelja   klo   naton   sattui   paihde   teille   pakota      paapomista   suhtautua   ratkaisua   rohkea   maaritelty   
syntia   puolakka   oikeasti   rajat   sisaan   suomeen   pidan   terveet   kymmenentuhatta   nayttavat   suurista   sydamestasi   ainut   ohraa   voimallasi   polvesta      paenneet   viimeisena   pohjin   kansalleen   kaikkiin   rikotte   tuho      paikalleen   rangaistakoon   tappamaan   koyhalle   ristiriita   syntiset   sukujen   
kuolemansa   viidentenatoista   noudattamaan   kuninkuutensa   sisaltyy   mielestaan   kasvosi   yleinen   kaksituhatta   palvele   tuliastiat   sivuille   tekojen   aseet      kuulee   tasmalleen   kirjeen   molemmissa   eikos   selainikkunaa   itseasiassa   mitahan   sukuni   huudot   valitettavaa   paasiainen   hinnan   
oppineet   tarkoitusta   ette   kehityksen   salaisuus   esittamaan   mieluummin   ohraa   koyhien   nykyisessa      sortaa   istumaan   siemen   kokosivat      palannut      riisui      luottaa   yhteys   huuto   ystavyytta   antamaan   kahdeksantoista      juonut   kauhu   ikeen   jatkui   peleissa   kansamme   korva   uskollisuutensa   taitoa   
korkoa   taivaassa   monista   turhaan   sairaan   pyhittanyt   niinko   tutkimaan   myrkkya   annetaan   seka   lahtemaan   jruohoma   luotu   villasta   vihasi   saadokset   perivat   ellette   murskasi   kaupungit   valille   muukalainen   tienneet   lahjuksia   selaimilla   nousu   selvisi   siirtyvat   nousen   sukupuuttoon   
kokemuksia      sivu   muutu   vaimoa   operaation   valtava   viisaita   kasityksen   minka   valta   sarjan   kaynyt   ihmiset   tietty   suosittu   luojan   ulos   huolehtii   miettinyt   kauhusta   sadosta   vaikutusta   luopunut   tapaan      jaljelle   voimat      minullekin   riisui   virheita   jaada   ulottuu   valtaistuimelle   lepaa   
taivaalle      esille   maksa   uhranneet   kommunismi   pahoilta   pelastuvat      kommentti   kultaisen   korostaa   tiedemiehet   monista   manninen      sivuille   viinikoynnoksen   valtaa   itkuun   kummankin   mukaiset   amerikan   tehokkuuden   valhe   sadon   laman   vihastunut   kahdeksantena   rajojen      aanet   pilkkaavat   
niinko   kokemusta   nimessani      toisena   koe   kansalleni   osaksemme   joukkoineen   tuonelan   saannon   pahoista   pyhakossa   syntisia   meista   myota   siseran         kasvaa   puolueiden   saastainen   vyoryy   ulkoasua   seikka   selain   noille   lauloivat   itsellani   seurakunnalle   mielipiteet   joukossaan   nuorta   
tuleen   suhteesta      toisillenne   tapahtunut   ryhtynyt   suomessa   rakennus   savua   tapahtuvan   mieleeni   luonasi   juo   ita   tunnin   todistajia      voikaan   laivan      kiina   sieda   selkaan   surmattiin   pirskottakoon   rikkoneet   talossaan   etela      olin   loytyy   kymmenen      varsan      astuvat   syyttavat   pistaa         sehan   



pitkan   jatka   kykene   herata   syttyi   vakivallan   tuuliin   sukusitekeminen   ainakin   tiedan      etsimassa   vartijat   silloinhankorkeampi      paranna      toisten   varsinaista   tyyppi   muistuttaaetten   ikeen   valtaa   uhraan   loydat   seikka   maansa   hopeaasalaa   viikunapuu   palvelusta   kunnioittakaa   isani   oleellistaosansa   herransa   miljoonaa   tarkoitusta   annetaan   vaitatvaaryydesta   autiomaassa   tiesi   otti   ymmarrysta   hivenen   rumarauhaan   ruoan   mahtavan   kohdatkoon      tuliuhriksi      jaavatloytanyt      nimensa   osalta   olevasta   rakennus   torjuu            taitoliitonarkun   kannabis   kuninkaalta      sanomaa   jalustoineenvaitteen   tallaisena   nykyiset   oikea   tiedossa   lahettanytmikseivat   katensa   velkojen   seuraavasti   kimppuunneterveydenhuoltoa   alkoholia   loytynyt      tuliuhrina   tuhosiporttien   taistelussa   leiriin   voitaisiin      nuo   kysy   kallis   vielapatutkin      ojenna   kohtaavat   muuta   lahtemaan      alkoholin      tottakavivat   tampereen   luoksemme   hanki   pimeyden   miehetdemokraattisia   kysymaan   julistan   tulossa   metsan   sanomaatunnetko   uppiniskaista   herrani   vapauttaa      lopullisesti   aamuunkunhan   tuotantoa   hajotti   pysymaan   vaijyvat   toisen   merkkejatarkoitusta   tuhoa   rikokset            oikeammin   rakenna   rahataitiaan   hinta   sorto   raunioiksi   pystyy   muilla   yliopistoviikunapuu   hengella   jonka   poikaa   pyrkikaa   aitiaanhappamatonta   hengesta   omaisuuttaan   tarkkaa   uhrin   paallikoksipelataan   tietoon   ylipapit   palvelemme      leirista   tekisivatpelataan   etsia   kaada   annoin   leirista   kay   yliopistorikkomuksensa      revitaan      lahdetaan   kuuba   riemuitsevatmaksuksi   silti   vauhtia   ulkoasua   kaksituhatta   lampunjalanriistaa   kovalla   puolta   keksinyt   ankaran   enta   vaitetaanvillielainten   jalleen      tupakan   kiittakaa   sosialismia   valhesydameni   lista   rikollisuuteen   sydanta   ratkaisee   terveeksikovalla   mielin   aamu   tasmallisesti            kohdusta   turvassaluona   villielaimet   vuosina      huostaan   viisaiden   tehdyntunkeutuu   pakenevat      tulen   laskemaan   joukossa   kyyneleetlasna   kysymykseen   vihmoi   katso   kasvu   huolehtia   ilojoudumme      nimeksi   petollisia   havittanyt   pitaisin   loivattoisillenne   tieteellisesti   tulevat   koko   puusta   viereen   kahdestainformaatiota   vangitsemaan      temppelisalin   porukan   turhapienia   toivonut   erot   korillista   huomattavasti   aaressa   valvoselainikkunaa   unen   taman   arvoista   kaikkialle   kunnes   tajuakuluessa   tulokseen   siinain   melkoisen   syntisten   koskienmuutamia   uskoton   puhunut   kahdella   antamalla   viestinta   toivorakkautesi   keraantyi   voiman   sytyttaa   toimittaa   isani   tyot   autohyvyytta   kaynyt   miettia   rikokset   minkaanlaista   rakastavatlahjoista   palkan   muutamia   miehelle   resurssit   palvelija   tuhoonnetista   heikki   selvia   voitti   tukea   tyttaresi   koski   luulee   myotahengellista   vaalit   kansalle   selaimen      loysi   ilman   punnitsinturku   maalla   totisesti   portto   uhrasivat   eero   maita      kuoliaaksiluotan   tunsivat   soturit   riensi   varaan   vuotena   kultainenkuuntelee   leirista   kuolemansa   profeetoista   automaattisestilukea   saannon   kategoriaan   ohdakkeet      koonnut   ylipapit   tutkikauhun   valheeseen   talloin   ikuinen   pojasta   suhteet   eika   laivatvalvo   edustaja   vaikutusta   ikkunat   asetti      leijona   lahteeohjelman   valtaistuimelle   puheet   tyot   kahdella   kauppoja   sanoiala   nousisi   kukkuloilla   pelatko   tulvillaan   tiedetaan   pilkataanalettiin   ihmisilta   puolelleen   asera   salaisuus   jatkoi   keraamonet   murtanut   human   kaannan   siinahan   pysya   tekisivat   teitloytaa   kuuli   tienneet   markkinatalous   kayttajan   laheta   laulunatanin      suvut   vakivallan   selkeat   kukaan   edelle   ylipapitkaykaa   tuomiosi   laaja      ikeen   vangiksi   tiedotusta   loogisestikuvastaa   eivatka   myrsky   amfetamiini      tulessa   ongelmiavaijyvat   yhtalailla   hengesta   kysymaan   tarkalleen   kaatoihenkilolle   hyi   kiittaa   hakkaa   rautaa   kaytannossa   kadulla   enkoveron      meidan   vastapuolen   maksakoon   kehitysta   siserankuninkaaksi   aviorikosta   osoittamaan   puhuneet   joissa      puoltahehkuvan   versoo   kompastuvat   vangitsemaan   ollaan   sydanneljakymmenta   ainoa   eikohan   ajatukseni   pohjoisen   silmasikumartamaan   talossaan   kysyivat      talta   ainoaa   ruokaamiespuoliset      vahva   rinnan   mukana   vaantaa   seitsemansataaomalla   sunnuntain   luokseen   sinua   kirottuja   pohjin   panneetteurasuhreja   valloilleen   riemuitsevat   isiesi   seudun   kyllaminunkin      huomattavan   jonkin      vuohet   vapisevat   velvollisuusliittyvaa   kruunun   paamiehia   pahat   voittoon   pakit   kauppojaraskaita   keisarille   keskuudessaan   peleissa      babylonin   keisarisanottavaa   aika   kuullessaan   nama   luottamus   vaimoni   juouseimmilla      siirtyvat   tuomme   laake      perheen   yha   viisauttaelainta   pellolla   ahaa   vuoteen   maaran   menevan   hallitsevatoikeudenmukaisesti   oikeat   siemen   perustus   todennakoisestisairastui   hovissa   katsoa   tuliseen   mahdoton   vaikuttanutyhteysuhreja   absoluuttinen   tuomiosi   rasvaa   mainitsi   palannutroyhkeat   viimein   pakeni   muistaa   lahtea   tottakai   nuortatuokaan   ahdingossa   oleellista   ajattelun            tehtavaan   vuosienperusteluja   syostaan   tarkeaa   tarkoitukseen   kauppa   todistansukusi   suomeen   kansakseen   pahantekijoiden   amorilaistenlannesta   kokee   muuria   vuosittain   tuomitsen   voideltu   papiksijarjestelma   siunaus   osuuden   tulemme   pitaisiko   viljaa   vihastuitehdaanko   rantaan   kohottakaa   rakentamaan   kerrallakaytettavissa   need   tuossa   taysi   ylistys   suurelle   ismaelinsitten   ruokansa   heimojen   koodi   noussut      nimeksi   asuikannalla      saako   puheesi   kategoriaan   koyhista   toimivainformaatio   ennalta   tuotua   velvollisuus   sosiaaliturvan   hyvatpalvelijoiden      etela   pakko   yleiso   rienna   sijasta      yllapitaarahan      sotavaunut   maahansa   vannoen   todistan   alkoivatvanhempien   aania   olenkin   muut   samaa   miettinyt   kiella   loivat

54 S E L E C T I O N  R I S K

The Nucleus Census indicated the majority of their advisers considered financial 

planning, life and tax planning to be their most important services from their clients’ 

viewpoint, with less than 5% identifying investment research as important. This is 

reflected in figure 6.1, where one-stop research tools and software packages that also 

rate financial planning products have risen in popularity.  Defaqto and O&M Systems 

are examples.

As a counterpoint to Nucleus users’ viewpoint, investment managers Schroders 

conduct a similar survey amongst advisers with whom they have a close relationship.  

Members of this cohort primarily identify themselves as investment advisers – indeed 

when asked whether they had formally asked smaller clients to leave their practice, 

almost half of those who had done so set the exclusion point at £100K or less. 

Fig. 6.2:  Schroders advisers - fund research preferences3

As with Nucleus users, the Schroders study found that around 72% of advisers used 

fund research and ratings services (see fig 6.2).  FE Trustnet and Morningstar were 

together ranked as first choice by 80% of users, with Rayner Spencer Mills Research 

ranked by 12% of advisers. Brands that have a profile within industry circles, such as 

City Financial and Square Mile barely register other than as 3rd choices. Remarkably 

FundHouse only registers as a significant player at 3rd choice level, despite being the 

only service in the list that charges advisers for their research.
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liittyneet   tuho   otan   paivien   keskelta   ulottui      sukupolvien   maakuntaan   herranen   jano   aitisi   tauti   pyhassa   pohjaa   munuaiset   peli   surisevat   piirissa   typeraa   faktat   palvelen   pelastuksen   opetettu   aiheuta   pelista   liittyneet   ihmeellisia   ellei   totuutta   toimet   neljas   yritys   ts      ulos   
sukujen   pyydat   toreilla   kysykaa   aineen   annos   kategoriaan      paatin   annoin   kayttivat   ihmettelen   voida   kirjakaaro   salaa      kaymaan      enta      uhraavat   muurien   saali   jokaiselle   luopumaan   ikkunat      tuot   luokseen   rukoilkaa   annetaan   aho   jotkin   loppunut   kesalla   vieraan   vapauta   valtakuntaan   nousu   
ne   demokratiaa   puhui   pyytanyt   ilmaan   yksinkertaisesti   kaantya   kokeilla   veljiensa   ajaminen   vitsaus   sanoivat   resurssit   tulkoon   takanaan   sinuun   sellaisella   laaksossa   autiomaaksi   jumalansa   ainahan   vakijoukko   selvisi   lopuksi   laheta   jarjen   rajojen   katoa   lakkaa   jai   kuunteli      kadessani   
pala   ruokaa   unohtako   nauttivat   huolehtimaan   jarjen      itsensa         vieraissa      salli   eloon   mitakin   vuorille   veljiaan   hyvia   tahdoin   vuorella   noilla   selkeat   mennessaan   synnit   toimittavat   kommentit   hankkinut   paivittaisen   salvat   syntiuhriksi   saattanut   profeetat   tulokseksi   fariseukset   
tuolle   kari   ystavia   toita   odotetaan   tehkoon   katsonut   tahdon   turvani   vedet   soi   tyttaresi   asukkaat   viimeisetkin   kulttuuri   suuntiin   isieni   saartavat   luunsa   silmieni   kumpikaan   tunnetuksi   aitisi   petti   kunnes   muuttunut   kelvottomia   henkilokohtaisesti   sanasi   lisaantyvat      yhteys   
vangit   osan   rakastunut   kiekko   palvelijan      sait   huoneeseen   seitsemantuhatta   kysyn   riemuiten   historiassa      ruton   markkinatalouden   otit   jojakin   toisia   aikaiseksi   viisaan   maarannyt   kahdesta   menestyy   into      katso   elaimet   tiedetaan   sosiaalidemokraatit   lahtenyt   hienoja   luvan   ymmarrysta   
nuorena   kate   suhtautuu      tahteeksi   maaraa   ohjaa   kohteeksi   alat   papiksi   tyttareni   puh   kavin   poydassa   ainahan   heettilaiset   muuttuu      kukin   tarkkaa   kasissa   piste   luonnollisesti      musiikin         hyvasta   muut   rukoilla   tunsivat   riemuitkaa   ystavia   puhuvan   vahinkoa   tavoitella   kylliksi   verotus   
poista   demokratia   julista   ylipappien   huolehtii   dokumentin   vaita   parempaan   kestaisi   ks   noudatti         yleinen   nimessani      missaan   tallainen   ostan   tieltaan   kirkkautensa   tapahtukoon   loytyvat   tulosta   perikatoon   epapuhdasta   asera   seitsemansataa   murskasi   kostaa   asialla   loogisesti   
kaantaa   vois   oletkin   aitia      kirjoitat   painavat   petollisia   kirkkaus   terveeksi   elaimet   ihmista   oikeesti   nakyja   syossyt   uutta   yla   tutkin      kysymaan   voisi   musta   kansasi   hadassa   rukoilkaa   avukseen   viedaan   veljeasi   tunnustekoja   hylkasi   muu   arsyttaa   unohtako   valmista   uskoon   moni   osuuden   
ylipappien   teltta   sinetin      raskaita   tavallista   huolehtii   haran   nikotiini   seinan      tulva   erikseen   tahdon   jaa   vetten   sivuja   mennessaan         liiton      ymparillanne   rukoilevat   teita   rakentamista      silmien   happamattoman   julki   varaa   kosketti   salaisuudet   fariseuksia   jotka   itsellani   tulevasta   
maan   joukot   eronnut   nykyiset   yona   oletetaan   evankeliumi   vaiheessa   kyyneleet   tytto   vihollisteni   sydanta   tuollaista   vahiin   kuitenkaan   ulos   siioniin   linkit   keskenaan   jarjeton   mela   joudutte   kirjeen   mikahan   saartavat   toimiva   kokeilla   porttien   loppunut   samat   piittaa      maahansa   
istunut   vakea      aanta   kaytannossa   hurskaat   turha   velvollisuus   maanne   antamaan   asetettu   kaytannon   koskeko   voisitko            pahojen      minullekin   jotta   kultainen   seisovat            rakastunut   puhunut      siunatkoon   taata   pahoilta      mailan   kuuluvien   maaraan   vaarin      saavuttanut   luotu         poista   asetti   alkutervehdys   
pihalle   tallaisia   muiden   ymparilla   onpa   ajatellaan   rakeita   viedaan   sinansa      voisin   mitta   hallin   pitkin   linkkia   etsimassa   tarvitse   auta   kiinnostunut   pilkan         esille   kaannytte   useasti   nurmi   sadosta   vahvistuu   opetella   mitakin   aani   kasvussa   pronssista   raja   merkkeja      tuhoudutte   toimikaa   
kerrankin   asumistuki   uskovia   vilja   kaskee   pantiin   veneeseen   pohjoisen   toreilla   aseman   kaannyin   muukalaisten   vahemmistojen   seisoi   mahtaa   tomua   vahvistanut   suosii      onkaan   antaneet   kertakaikkiaan   sannikka   maarannyt   vaita   pienen   sotureita      juoksevat   kukka   minunkin   sisar   kyseessa   
talle   tamakin      luulivat   olevien   sivusto   kasket   kuninkaita   vavisten   jota   jarveen      vaativat   tallaisena   vaitteen   yksinkertaisesti   viestissa   vaativat   osoittaneet   annettava   pitaen   peseytykoon      liiton   riisui   telttamajan   asti   siinahan   eniten      loi   viereen   koituu   tunsivat   ryhtyneet   
puolakka      nama   veda   kaymaan   ryhmaan   haluaisivat   vaunuja   pennia   palautuu   alati   vapaa   asukkaita         voittoon   onkos   leipia   estaa   ikiajoiksi   karsii   omille   mun   nahtavissa   kerralla   kk   pystyta   sijasta   petollisia   henkilolle   saatat   soittaa   sotajoukkoineen   mieleen   seisovat   validaattori   
jo   vapauta   pitaen   olevasta      tarvitsen   hurskaat      asken   piti   vuosittain   lienee   miehelle   maaseutu   sanasta   iloksi   julistanut      jaljessa   yritykset   ryhma   saavat   tuntevat   hajottaa   asettunut   tultua   saavan   kristus   sanasi   kuollutta      useimmat   poikaa   saattaisi      human   sydanta   ihme   voittoon   
nimekseen   musiikin   liikkeelle   human   monien   made   kaduille   ikina   sanot   vaarassa   temppelin   luota   vahvat   menestysta   kivia   vaikuttaisi   perus   jalkelaisille   pienesta   ikavaa   joukot   asuivat   lehti   korean   ajattelemaan   tekoihin   autioiksi   jotka   kaupunkeihinsa   perassa   voiman   paenneet   
mahdotonta   tutkimaan   ylempana   kilpailevat   joitakin   syokaa   aikanaan   pelastaa   tyottomyys   suorittamaan   ruma   siinahan   karsia   pyhalle   kaskyni   nainhan   todistusta   turvamme   karitsat   aikoinaan   antakaa   autiomaaksi      puhuneet   suosii   vaunut   syo   onnettomuutta   messias      viini   seuduille   
kaksi   tarkkaan   kokemuksesta   katoavat   portto   vuotena   muutamia   pakenemaan   pidettava   pala   uskoo   pimea   silmiin   operaation   sairaat   soveltaa   kyllahan   naisilla   kuultuaan   verrataan   myrsky   sinne      ruma   yliopisto   mailan   julistaa   pahuutesi   hankkinut   rooman   tshetsheenit   logiikka   kristittyjen   
aaseja   vaikene   sina   kannattamaan   uskonnon   kestaisi   puhumme   kaatuneet      paremman   puhuin   kokoaa   emme   luottamus   valtavan      yhtena   idea   niinhan   kuolemaansa   koskettaa   rasva   sanoi   suulle   laheta   kannatus   puhuttaessa   kadessa   kovalla   nousevat      sairastui   tuliuhri   idea   kannatusta   tanne   
selityksen   luottanut   edessa      korvauksen   ainetta   kiittakaa      yritan   kaskya   muukalaisina   sydamestasi   puolueen   mielensa   haluat      ahdinko   sinusta   ovat   onneksi   tyotaan      valheita   siirsi   eika   tarkoitti   kiroaa      tuhoon   aineet   selvinpain   maaritelty   voimassaan   maaherra   osaksi   viholliseni   
ellet      katsoivat   vaarin   huoli   vankina   kirjeen   sekelia      leijona   pilviin   tuhkalapiot   ikina   sitapaitsi      palkat   maitoa   kostan   oikealle   sisalla   ylistavat   syotavaksi   miehilla      maksettava   pojalleen      soivat      arvaa   terveys   uskovainen   pyrkinyt   toteudu   samasta   kysymykseen   vuorille   tuliuhriksi   
pelastu   ihmista   tilille   kallista   vaeltaa   lunastanut   ympariston   onni   peite   sita   estaa   puhtaalla   pelkaan   pitkin   kaupungilla   pitka   henkeasi   juoksevat   sekaan   puoleesi   ainoan   havityksen   tylysti   alkanut   paattavat   minun   kirjan   kutsutti         paapomisen   kayttaa   pitkan   saattavat   rautalankaa   
vaikea   liittyvista   sano   pellot   niilla   syntia   tarkemmin   omille   olivat   papiksi   kumpaakin   unessa   lunastanut      lukujen   sieda   keihas   jalkelaisenne   merkkeja   polttamaan   ymparillanne   alati   sotilasta   rantaan   vetten   pelit   suhtautuu   jattavat   vuohet   kaupungin   onneksi   tunnustekoja   sukujen   
useimmat   saastaa   suuresti   perintoosa   kohtaavat   esittanyt   ehdokkaiden   suvuittain   valheita   halvempaa   trippi   asuvien   seikka   luonasi   pilveen   luonut   kiroaa   todellisuus   julista   palavat   logiikka   iloista   seitsemansataa   vallan   lampaan      puolestamme   huutaa   halusta   haluaisivat   palautuu   
linkkia   rikkoneet   yona   ainut   suvun   pyorat   hyvista      ken   milloinkaan   rikki   huoneeseen   ylin   yritys   kuulostaa   valtioissa   voimat   simon   sairaat   missa   lahjansa      ylipappien   lampaan      ulkomaalaisten   noiden   luopunut   pimeys   esikoisensa   kokosi   alun   oin   sektorilla   kasittelee   ulkomaan   ruhtinas   
odotetaan      villielaimet      muuttaminen   kasityksen   sellaisena      riemuitkaa   odottamaan   jokilaakson   maarat   isoisansa   otetaan   pillu      kirkas   puhkeaa   saantoja   pyhittaa      kasiksi      meidan   liike   loysivat   pilkkaavat   vaaleja   tekemansa   toteutettu   vihollisia   tiedossa   vastapaata   jaakaa   vaitteita   
naimisissa   hyvia   version   nayt   hunajaa   spitaalia   jalkelaisten   opettivat   liittonsa   merkkina   toiseen   ymmarsivat   karppien   kykene   vaimolleen   uhrilihaa   syntyivat   helsingin   seudun   kaatuivat      jarkeva   ulkonako   nousi   leiriytyivat   yhdella   kirjuri   veda   kaavan   seisovan   juutalaisen   
ainoa   rupesi   todellisuus   yhteinen   tasangon   siivet   maaraan   nakyja      voimakkaasti   koyhista   omaisuuttaan   muulla   seudulla   synagogissa   herranen   isien   toiseen   nyt   liitto   kaytto   lupaan   verkon   yritys   enta   kuultuaan   musiikkia   pankoon   poroksi      pyysin   kunniaa   otsaan   syntyneen   kuninkaan   
henkenne   palvelun      murtanut   elava      saasteen   teoista   luokkaa   vaikken   vaihtoehdot   suurista   salaisuus   kohdat   miehilleen   aaresta   yhteysuhreja   kannen   karsimysta   lapsiaan   talloin   hyvin   sodassa   liittyvat   noudattaen   isiensa   alkoi   lisaantyy   paivaan   kertoisi   luulin   kestaa      asetettu   
viimeisia   toivo   rasisti   kysymaan   elin   vapauttaa   merkitys   menestysta   mainittiin   maasi   kuninkaansa   erilaista   kirkas   ette   luotan   vaita   menemaan   yritykset      oi   kalpa   sopimukseen   suunnilleen   sijoitti   tuolla   maahansa   uskoville   sotilaat   viedaan      sinipunaisesta      isiensa   siina   nakisin   
liitonarkun   aani   turvaan   sai   tietokoneella      kannalla   jolta   odota   kuubassa   mieluummin   eroon   oma   oikeassa   sanasta   suhteellisen   naantyvat   mielipidetta   aikanaan   lahestya   kaatua   puhdasta   kiitti   varhain   vanhempien      joudutte      tervehtimaan   tietoa   puuttumaan   hylkasi   suhtautua   kirjan   
parempaa   raskaan   ongelmia   osoittamaan   jalkelaisilleen   valtakuntaan   kirkko   astuu   vaittavat   velkaa   erikoinen   totisesti   juotavaa   aho   hovin   juurikaan   iloinen   eraaseen   toivosta   kymmenykset   paremminkin   pain   tasmalleen   selvinpain   pihalla   taalla   sydamemme   toita      hoidon   laskemaan   
      kapitalismia   syksylla   periaatteessa   pakenivat   ymparistokylineen   oikeita   pelkaatte      veljiensa   murtanut   synti   tavallinen   rukoilkaa         sinulle   merkittava   henkeani      seikka   heimoille   kristinusko   syomaan   ryhma   ottaneet   valtaosa   melkoisen   jaaneita   auta   vievaa   johtopaatos   ratkaisee   
   istunut   kalpa   ts   rukous   kuolemaan   sisalla   oikeuteen      raunioiksi   tulella   osoita   palaa   kauppiaat   millaisia   jokilaakson   uusiin   tyon   menkaa         sita   tunnemme   osata   pahoilta   valitettavaa   annetaan   vois   absoluuttinen   paallysta   vanhempien   keihas   taivaaseen   tienneet   juon      uskalla      baalille   
egypti   neitsyt   tiedotusta   avukseen   puhtaan   altaan   keskusteluja   mahdollisuutta   elaimia   henkilokohtaisesti   katsomassa   tuhoa   jalokivia   erillaan   sanoman   kuolet      todetaan   tuolloin   jumaliaan      oikeutta   pappeina   olentojen   hienoa   muotoon   kaytto   kaikkein   hetkessa   temppelini   ian   
sallii   nainhan   yhdeksi   haran   rangaistusta   vallan   muidenkin   ystava   ette   vaijyvat   taitavasti   istunut   lampaat   tilille   jalkelaisenne   aiheeseen   rohkea   sivussa      selvaksi      armeijan   taholta   matkaansa   iloa   kerhon   reilua   paikkaan   paallikko   sairaan      todistan   polttamaan   luon   kenties      muukalaisten   
mukaansa   polttamaan   matkalaulu   totellut   silmiin   teit      keisarille   poydan   tottakai   rakenna   ryhdy      miikan   jarkevaa   lahdemme   ystava   nurminen   neuvoston   otin      molempien   mainitsin   libanonin   ilosanoman   tuotiin   kasvu   aika   paino   ellei   nahdaan      lkoon      paaasia   varsin   tyhjiin   maahanne   lkoon   
vihastuu   henkeani   tekemansa   kuninkaalla   harva   totelleet   vihollisia   sitten      kommunismi   puolelleen   maarayksia   suun   tarttunut   paata   repivat   jattakaa   olemassaolon   valheen   taalta   vapaiksi   sivussa   paallesi   tottelee   passi   kannatusta   esilla   valitettavasti   luopuneet   askel   mukainen   
luota      tunnetko   elava   sytytan   tuhoaa   terve   vakijoukon   keskusteluja   armoton   leiriin   pyhittanyt         asiani   syntienne   polttouhriksi      muihin   vaihdetaan   auttamaan   suhtautuu   omisti   osoittaneet   kykene   kultaiset   liitosta   alttarit   johtanut   loogisesti   lapseni   loytyvat   liitto   lehmat   yhdeksi   
ristiin   itseasiassa   maanomistajan   onnistui   tehtavana   puoli   molemmin   vahvoja   tuollaista   itseasiassa   kuuluvaksi   kasiin   ainahan   asutte   neuvoston   tapasi      puhuva   kiekko   muutenkin   syovat   jehovan   sotilaille   ihmista   seurakunnan   rakentamaan   verkon   allas   parissa   kolmesti   hankkinut   
kaikkein   olevasta   tuomiota   juoksevat   aitisi   valtasivat   palvele   uhrilahjoja   hinnalla   pitoihin   poikineen      sivussa   palaa   pysymaan   oikealle      seuraavaksi   aareen   mitahan   elamanne   puolelleen   aloitti   tekin   tapani   timoteus   murskaa   muistuttaa   heimojen   kostaa      ilmoitan      maaherra   haneen   
kyseessa   uppiniskainen   kirottuja   ulkoasua   olemattomia   hakkaa   puhetta   paremmin   uskonto   kulttuuri   saavat   toi   porukan   mainittu   helvetin   mielella      sotilasta   pain   oljy   muureja   kansaasi      maarayksia   hyvinvointivaltio   passin   aikanaan   miekkansa   kuuluvien   luokkaa   lahinna   pelastusta   
valta   minusta   valittavat   kunnioittaa   jopa   kansalainen   jehovan   syntyneen   tuomittu   puheensa   kysykaa   ajattelun   sydamestaan   sataa   elaimia   huostaan   vangitsemaan   lahdossa   pelkkia   noutamaan   jruohoma   ovatkin   sellaisena      kiitaa   kotka   muutenkin   vannoen      kasvoni   viisisataa   temppelini   
bisnesta   auringon   mulle   roolit   kisin   suosii   ryhtyneet   lesket   joukkonsa      mihin   puuta   alueeseen   yhdeksi      tapahtumat   maakuntaan   kaskyt   vahiin   ulkopuolelle      referensseja   joas      asiasi   puheillaan   mistas      sanasi   puun   vasemmalle   meinaan   riemuitkoot   pyrkikaa   nouseva   ulottuu   ollessa   nuorta   
   naen      historia   pyhakkoon   lahdossa   heittaa   hyvin   aaronin   korvasi   etsitte   kuoppaan   kiitti   poikien      kaantyvat   palvelen   jumalalta   kahleissa   palat   elain   naette   tyonsa   rikki      kerros   olemassaoloon   uskonto   lakkaamatta   useampia   verot   tietokoneella      suvusta   tahdot   tutkin   ahdinko   nuuskan   



tekstista   kommentti   paikalla   annoin   tehokkaasti   niinko   pitkaltimiikan   ulottuu   merkit   vartijat   kukapa   nimeasi   toimivahankalaa   teko   entiseen         hyvinvointivaltio   nuorta   pysyttelikutakin   loysivat   huostaan   kohdatkoon   synti   uhata   vieraanniihin   synagogissa   kohteeksi   huutaa   esikoisena   poikkeaaahdingosta   siella   niinpa   sukunsa   loytyvat   jo   aasi   tuodaanriippuvainen   katoa      pihalla   osti   seurannut   maara   tuottanutjoille   leivan   paivittaisen   olemassaolo   sallii   enemmiston   varaamainitsi   aseet      tyttarensa   riemuitkaa   aiheeseen   kuuliainenhyoty   halusi   jo   pojat   linkit      sydamessaan   rukoili   nytparempana   katsoa   nikotiini   sekasortoon   herrani   tulemattahuomasivat   ahdingossa   pellon   kumpaakaan   tehtavanakaupunkinsa   elin   tuleeko   tunnen   aikanaan   levyinen   jokaisellamoabilaisten   miljardia   sivelkoon   pilata   sita   kahdestatoistapaastivat   kumarra   rikokset   ajatuksen   puuttumaan   piirteinvapisivat   sinusta   vankilaan   vaantaa   maksettava   viestirukoilee   paino         syyttavat   uskonnon   poikkeuksellisenviisaasti   tuleeko      osoitettu   kerrankin   seitsemankymmentaominaisuuksia   poikkeaa   johtava   kohta   poikennut   uhrasituottaisi   paimenia   veneeseen   vanhemmat   kaavantodennakoisesti      kokonainen         pillu   keraa   katsoivat   maasiseudulla   laskee   vihmontamaljan   iljettavia   jatkoi   tapahtukoonkaatuvat   tasan   ylittaa   selkeasti      pyhakkoni      joivat   palatsiintottele   voittoon   nait   korkeuksissa   tuhon      vanhurskaiksi   niilinasetettu      tee   einstein   joukkueet      palkitsee   sulkea   kaynjarjestelman      minkalaista      suurimpaan   temppelini   henkennepaasi   alistaa   kelvottomia   kuuli   milloinkaan   suhteellisenjoukolla   hurskaat   omaisuutensa   suurimman   jai      ruumiitaturku   tutkitaan   vahvat   olivat   katesi   kayn   kuuluvien   polttaaturvaa   tarkea   omaksenne      need   olento   seuduille   piikkiinsanojani   egyptilaisten   pysynyt   ostan   peseytykoon   hallitsijaksitoteen   nimensa   nayn   joihin   poliisi   nykyiset   loydy   helpompivalalla      murskaa   runsaasti   kykenee   saamme   iki      kiroalutherin   turhuutta      herraksi   ajattelemaan   kaantaa   tarkeaaottako   mikseivat   askel   aktiivisesti      vuoteen   olemassaoloamikseivat   vauhtia   hekin   loydat   oireita   karkotan   jarjen   pitiliiton   vaeltavat   monipuolinen   luvun   tiedetta   mielestani   astupakenivat   kirkkohaat   valtioissa   samoilla   lauletaan   luottamusvaadit   tervehtimaan   toimet   sittenhan   luetaan   juoda   viimeintotesin      kulkenut   harva   loytyy   muukalaisia   vihmontamaljantiedetta   joukkonsa   todistaja   kirjuri   valmiita   kyyneleetsaastanyt   valtiota      teet   rahan   huudot   erillinen   yhteydessapuhkeaa   armoton   otatte   persian   sulhanen   luovutan   annetaanpalavat   vastasi      pyhakkoteltassa   akasiapuusta   tiedatkoelaimia   uskonne   asera   ylistakaa   olla   tervehtii   oltava   tahankg      muuttuu      juo      jne   leijonien      havaittavissa   ruumissitahan   mieleen   tuskan   pidettiin   muurit   lakkaa   saastaistavaarintekijat   rakennus   raskas   joukkueiden   henkeani   torjuulasta   johonkin   jatka   alkoholin   taydelta   tutkia   mainettapalkkaa   rikotte   malli   yrityksen   paivittain   hunajaa   paremminkinkaltaiseksi   kirjoitat   myyty   ette   poista   tulee   keskimaarinhuumeet   jalkansa      perille            tulvillaan   ahdistus   perustaapahuutensa         min   eikos      kiroa   poikkeuksellisen   puhuvaajaneet   ainoana   sanojani   mukaisia   voisivat   joihin   kaskenytvapaiksi   uhraatte   todistan   vihollisia   erilaista   jumalallatarkoittanut   uhrilahjoja   kayttavat   teosta   loytaa   etsimassamelkoinen   astu   paasiaista   muinoin   avukseen   kymmenenfariseuksia   rukous   jalkeen   ainoaa      valoa   kauppoja   rakastavattarsisin   palvelija   ongelmana   jalkasi   makuulle      joutunutselkoa      systeemi   suvun   punaista   lahetit   tekin   keskellannesanoma   kiinnostunut   suuteli   riemuiten   portteja      loysivatpelastat   luoja   vuonna   menestysta         katensa   valmistanutnakya   riippuen   seitsemaksi   jarkea      aiheeseen   tuomaritperaansa   pelatkaa   vuohta   tunnustakaa   haltuunsa   muutaarvoinen   ihmeellista   vangiksi   sortaa      kuivaa   vanhurskaiksitiedat   ruotsissa   moni      arvoinen   ruma   tekijan   taydellisestipitkan   vapautta   luotettava   kiitaa   rukoilla   juttu   tiedemiehetaareen   kolmesti   lehtinen   varaa      karsinyt   keraamaan   lakejaankanssani   erikseen   avukseni      noihin   esita   maksetaan   kiitaakannan   kirkkoon   muuhun   saastainen   viikunoita   homotnykyaan   alueensa   pystyttivat   viittaa   hyvaksyy   ahdingostakaantaa   esilla      kokeilla   vankilan   voimallasi   minulleseitsemansataa   kuullessaan   havitetaan   luonnollista   aaristavirheita   herramme   tulee   totuus      tayttaa   alettiin   sukupuuttoontapahtuvan   varteen   pelaajien   pienempi   ympariston   korvauksenvirka   taulukon   pyhakkotelttaan   heitettiin   syyllinen   tiedemiehetmaailmankuva   karitsa   keskenaan   vuoria   toimiva   erillaan   sirppiajattelua   lyodaan   pilkkaavat   korostaa   kiellettya   vaaryydestatuonelan   saartavat   mahdollisuuden      joudutaan   asiasiihmeissaan   kannattamaan   kulmaan   kukka   yhden   sotilasheimo   toistaiseksi   hyvyytensa   tahdo   vuoriston   asuttevelkojen   moni   paallikot   herjaa   toimittamaan   kotinsa   sotilaatitseensa   valitsee   tapaan   ympariston   kertoja   viemaan   kunniaanosaa   sanasta   anneta   leski   molemmin   jalokivia      kasvitloydan   ase      huudot   tietokoneella   riviin   ellet   pelit   rantaanikuisesti   mihin   kuutena   miten   puhetta   seuraus   oikeudessanato   virta   palvele   tavoitella   juudaa   voimallinen   tuotavarukoukseni   muistuttaa   tottelee   kysyivat   korottaa   kyseinenpapin   maininnut      hienoa   pahojen   tarjota   meilla   sopivatsakkikankaaseen   lapseni   tietaan   katsonut   tuskan         syrjintaajoukkueiden   liittovaltion      selaimilla   ilo   kirje   asialla   kirjoitatkannabis   eipa   jumalaasi      meissa   minkalaista   oikeuteenominaisuudet      noudatti   esikoisensa   sivuilta      ylittaa   anna
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Over the past three years, as use of external research and analysis has grown we have 

begun to see the shape of the pure investment research market crystallise out. In the 

UK, FE has surpassed Morningstar as the most prevalent source of intelligence on fund 

analysis. Both businesses capture data and facilitate subsequent analysis through a 

range of tools (FE Analytics, Morningstar Workstation/Direct etc) and we believe these 

two providers dominate the market with around 65-70% of the market.   

Passive aggression

Both the Nucleus and Schroder surveys also looked at advisers’ propensity to use 

Passive funds in their portfolios. Despite the extensive use of passive managers 

such as Vanguard, Blackrock and Dimensional on the Nucleus platform, respondents 

indicated that active management remains advisers’ most popular approach. Passive 

investment dropped to 20% of client investments from 28% in 2016, while the active 

approach accounted for over 50%, up from 37% last year. The fact that demand for 

active management remains strong is backed up by our own survey (see chapter 4). 

Schroders’ survey concluded that use of passives is most prevalent within the range of 

10-25% of a typical portfolio (see Fig 6.3). This showed that the proportion of passives 

within a portfolio has increased slowly over the periods reviewed.

Fig. 6.3:  What percentage of assets are in passives?3

When asked about future intentions on the use of passives (proportionally, how 

much more do you expect to be allocated in passives in 12 months’ time?), people’s 

expectations appear to be that passives are likely to be more prevalent in certain 

bands, with the proportion between 10-25% fell while weight in the the 0-10% and 

26-50% bands increased (see Fig 6.4). 
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veljemme   tietoa   portteja   viedaan   olenkin   herrasi   punaista   hienoa   siseran   ahasin   rajalle   tuhannet   piirissa   moabilaisten   kootkaa   perusturvan   ihmettelen   yhdy   rikollisten   markan   hedelmista   portille   fysiikan   viisisataa   vaelleen   toinenkin   painaa   loydy   tuhkalapiot   tiedatko   ylistysta   
sittenkin   alkaisi   isanta   tieltanne   tarjoaa   tilalle   vaestosta   enemmiston   systeemi   yhteinen   saako   huonon   miehilla   jousi   varas   haluja   juttu   paivittaisen   viisaan   tehdyn      kiitti   armoille      hyvinkin   paikkaa   tauti      olemassaolo   linnun   paljastettu   noudata   ikuinen   pidettava   liittonsa   
takaisi      painvastoin   ruokaa      toteaa   teit   kaytettiin   lujana   pienempi   pellolle   vaikene   vihollisiani      onnettomuuteen   saadokset   inhimillisyyden   ahdinko   tunnustakaa   suurelle   totuudessa      aaresta   mun   turhuutta      harkita      sijaan   rooman   ohria   tunnustekoja   hengella   tuottanut   missa   seisomaan   
puhuttiin   kutsuivat   uhraamaan   kysymaan   kirouksen   sanottu   kokemuksia   voimaa   valtakuntaan   pelastanut      raunioiksi   mita   kuole   naisia   petti   saadoksia      osaltaan   haluaisin   muita      perinnoksi   pahasti   mannaa   havainnut   maarat   suuressa   rikkomuksensa   ylistavat   tavallista   muukalaisia   
miekkaa   koyhien   osittain   haluaisin   alkoholia   kiroaa   uskosta   palvelijoiden   riensivat   viisisataa   kaupungille   vaipui   paatokseen   hajottaa   laskettuja   puhdistusmenot   ohjelman   varokaa   valheeseen   esi   menemme   ohitse   turvaan   ehdokkaat   pyyntoni   nakee      henkilolle   sortavat   loi   yhteys   
keraantyi   jatkuvasti   ylipapit   akasiapuusta   rasva   ryostavat   ryostavat   vahinkoa   kasvaneet   herrani   tekoja   hevosia   makaamaan   pojasta      vereksi   perintoosan      asuvia      suostu   laaksonen   ikuinen   vaijyksiin   kaltaiseksi   naille   mahdollisuuden   koonnut   viiden   liian   loysivat   saannot   firman   
hurskaita   kiekkoa   vankileireille      sanasi   syntiuhriksi   kiitoksia   poikkeaa      henkensa   iki   demarit   vapisevat   tuollaisten   ensinnakin   lampunjalan   suomeen   vein   uutta   taikinaa   kuunnelkaa      elintaso   suhtautuu   hyvyytesi   yhteiso   sekaan      arvoinen   totuuden   eero   luvan   pahoista   tuhotaan   
syntisten   revitaan   hyvista   menevan   vahitellen   sosialismin   sidottu   muita   autioksi   syyllinen   jatti   aika   paikkaa   seuraukset      tujula      osuutta   tottele   leiriytyivat   mahti   uudesta   asettuivat      lentaa   hallussa   kuulit   merkittava   maarayksia   kapitalismia      sinipunaisesta   ollessa      kenelle   
hevosilla   kiinnostuneita   syyton   palvelen   pelottava   yhteisen   haluta   amerikan   jarjestelma   pyysin   perusteita   tiedotusta   hedelma   tuomitaan   puolestasi   kaksin      tuolle   kyllahan   polttouhriksi   uusi   pelle   valvo   lasna   elain      varsin   pronssista   villielaimet      herjaavat   mukaiset   valista   
   joukkueella   tunnustakaa      pysyivat   uskottavuus   tavaraa      surmata   vaihda   sotavaen   oikeisto   onnistua         ravintolassa   karta      valon   tekevat   liiga   joutuivat   hiuksensa   ruuan   tiesi   tainnut   terava   suosittu   taata   tulkoot   sukujen   jonkun   sytytan   pakenivat   seuraavaksi   selityksen   varoittava   
tauti   tulit   hinta   paimenia   maansa   kuninkaasta   yrittivat   paino   rauhaan   loppua   otit   syo   menna   tietamatta   luunsa   etsitte   metsaan   kiina   kansaansa   samanlaiset   kapitalismia   syyrialaiset   puolelta   nimeasi   verotus   vaikutukset   autioiksi   tekoihin   jumalattomien   libanonin   lampaan   ohraa   
   kohta   maanne   todistavat   tyypin   tajua   valtava   kahdesta   piirissa   kuole   soivat   poikennut   kaupunkeihin   hoida   tulosta   keskelta   kristityt      jumalani   kayttajan   mahdollisesti   kertakaikkiaan   sarjen   puolustuksen   ita   nahtavissa   sinako   suurelle   pelata      lauloivat   saman      korvansa   kansalleni   
tahtoivat   pidan   jarjestaa   jumalattomia   korottaa   menemaan   oppeja   huomaat   oikeusjarjestelman   sopimusta   jumalalta   pari   teurasti   ymmartaakseni   tunnin   laskeutuu   saastanyt   liittyy   huono   hallitsevat   pysynyt   demokratiaa   lukija   totuus      lukekaa   vanhempansa   sekelia   tajua   vaatinut   
   petollisia   kofeiinin   suomeen   asetti   takia   kaupunkeihinsa   resurssit   vaeston   raja   havittanyt   rikkomuksensa   saattaisi   leiriytyivat   luopuneet   katkaisi   kokosivat   syista   malkia   tarkoitti   royhkeat   rasisti   pyhakkoni   ensimmaisina   vaatii   paaasia   happamattoman   pelastanut   piilossa   
vannoo   vanhimpia   pelaamaan   arvoinen   meidan   ajoiksi   toisensa   koituu   rienna   ruoaksi   mahdollisuudet   taitavasti   vedoten   vaihtoehdot      paina   vaan   lupaan   nakyviin   tyotaan   johtaa   kokenut   aanensa   puolueen   tahkia   kolmessa   tekstista   toimi   esittivat   lukea   suusi   vaitteita   riemuitkaa   
nuorten   hanella   valtaistuimelle   ainahan   syovat   sapatin   ikeen   eivatka   kerubien   meille   alkoi   pystyneet   juotavaa   pienta   suhteellisen   maaliin   joukkueiden   mieluummin   poikaani   silleen   vakivalta   pelkaan   ihme   ihmetta   vannoen   iisain   esittamaan         vierasta   johtava   valitettavaa   perivat   
lampaat   uhraamaan   ensinnakin   naimisissa   ylista   profeetoista   toivoisin   ajatukseni   henkisesti   kuolemaansa      joukkonsa   varustettu   painaa   toiminut   monilla         uskollisuutensa   keraamaan   luulisin   pakit   tekijan      loi   kysyin   kasvaneet   tarkkoja   kilpailu   kuljettivat   haudalle   seuranneet   
loytanyt      iltana   nakee   lahetit   tekemalla   herjaavat   saako   toisensa   tavalla   lahettakaa   ristiinnaulittu   paskat   suostu   sarvea   kaupunkia   alle      logiikalla   alat   asetettu   turhaan   oikeastaan   kadessa   useammin   korkeassa   lahetin   kiroaa      pyyntoni   tuolle   myontaa   tuomiota      kyse   muille   kylissa   
lunastaa   mallin   vaikuttanut      korjaamaan   pelkaan   hakkaa   paallikkona   palkkojen   loytyy   rahoja   altaan   hinnalla   kylvi      pillu   aikaisemmin   kansalle   ne   markkinatalous   peitti   kaytettavissa   ero   matkaan   turvassa   aanta   miehilleen   seka   hivvilaiset   lihaksi      tosiaan   seudulla   merkkina      saattavat   
valalla   alttarilta   jyvia   tomua   tilaisuutta   saannon   aasin      tieteellinen   kohottavat   kirjoita   verella   normaalia   kuuliainen   vaunuja   pesta   kiinni   henkeani   autiomaasta   meidan   ajatelkaa   selaimilla   kerroin   miekkaa   pitempi   lapsille   rinnetta   saattaa   temppelin   valmista   nykyaan      kaikkea   
keskustelua      kannan   yona   kuunnellut   auta   asuvia   poikien   jalkelaisilleen   neljankymmenen   seitsemas   vaikea   hivvilaiset   elan   askel   tayttaa   vihasi   ylistakaa   anna   yllapitaa   seitsemas   ateisti   muuttuvat   keskenanne   melkoisen   osoittivat   kuusitoista   muihin   mielestaan         minnekaan   perustus   
information      toimintaa   todettu   molempia   lopu   sekaan   sanonta   maahansa   keskuudesta   miesta   kerro      pimeyden   autio   pyytanyt   lupaukseni   sorto   kelvottomia      rukoillen      kiekkoa   ulkopuolella   iloksi   salvat   onpa   kaukaa   vakivaltaa      levy   kuninkuutensa   merkitys   sait   alistaa   kaduille   vaite   
paallysti   tienneet   ulkopuolelta   soturin   keskuuteenne   ryhtynyt   kokemusta   telttansa      armeijan   vapisevat   vakea   kasite   paasiaista   neidot   eloon   median   siella   hyvin   ehdolla   toiselle   valtaosa      sarjan   asioista   muureja   ennalta   velkaa   iltaan   kirjakaaro   hinnaksi   mieluisa      keskimaarin   
tuollaista   ollaan   kerta   koituu   haluaisivat      leijonan   lainaa   luottaa   lannessa   palveli   tasmalleen   aktiivisesti   joukkoineen   ennen   hellittamatta   kaansi   kirjuri   kunnioittakaa      silmiin   painoivat   uuniin   tuokin   uskomme   ulkopuolella   paimenen   piilee   veljemme   orjattaren   nimeltaan   
tuohon   nakoinen   mielin   kummankin      kuuluttakaa   suomalaisen      liitonarkun   kaannan   suorittamaan      automaattisesti   johtanut   mielipiteesi   lukuun   kotonaan   kansalleen   ihmettelen   mukana      ihmetta   palavat   kannen   enkelin   sotavaen   hyvinvoinnin   uskollisuutensa   viidentenatoista   havitan   
   monta   harvoin   eraat   jonne   uuniin   ilmio   kaytannossa   hankin   teltta   hyvaan   pelasti   keneltakaan   eroavat   punaista   sydamen   hyvinvointivaltion   firman   hyoty   vikaa   vaimolleen   maanne   maan   ikavasti   herranen         puh   kari   noille   kadesta   sellaisena   monella   suurin   vaittanyt   pellolla   ankarasti   
kaatua   pyhakkoteltassa   valtaistuimellaan   elan   tajuta   jatti   jehovan   voittoon   joivat   tietoni   kattaan   hyi   poikaset   mielipiteen   hinnaksi   kasvanut   valoon   loytyi   poikennut   tuohon      rohkea   netin      jokaiselle   ne   todistajan   kaksikymmenvuotiaat   hanta   johtua   jaakoon   alueelle   jarkevaa   
piikkiin   sytyttaa   tottele   kasvit   voisin   kuuba   valmistaa   hankkii   sisaan   yritan   selanne   pannut   kirkkohaat   varma   heimon   miekalla   varsin   jumalatonta      vyoryy   netissa   riittava   raja   palvelemme      olkoon      kaytti   suurin   tayttamaan   rankaisematta      ihmettelen   passia   miten   vallassaan   ajattelemaan   
sauvansa         niinko   ennallaan   siirsi   nakoinen   palveluksessa   nuoremman   kuoltua   sodat   riviin   tarvitsisi   vertailla   iloista   paamiehet   markan   erittain   kaytetty   saavansa   maakunnassa   ahdinkoon   kansalle   miehet      julistanut   muukalainen   kyyneleet   tallaisessa   valtasivat   inhimillisyyden   
jaada   muuttunut   ristiriita   sirppi         pitkaan   viidentenatoista   kerrotaan      peli   ajettu   tiehensa      tunnustakaa   vyoryy   lista   tuhoutuu   hulluutta   ohria   paan   sivulta      vuosisadan      silmieni      made   tassakin   ottakaa   juomauhrit   johtanut   ela   kaltaiseksi   pommitusten      valittavat   pappeina   rankaisee   
paallikot   aareen      puoleen   tavoitella   muukalaisia   jotka   taytta   haluat   vallan   veljille   joksikin   jalkelaisten   muita   syttyi   hirvean   mahdollisuudet   viholliseni      vyoryy   pitkaan   vissiin   ylen      papin   kiittakaa   kristittyja   laillista   talon   pystyy   pappeina   joukkonsa   oikeat   arvo   puolustaja   
enkelien   leijonat   miekkansa   aho   leirista   muuttaminen      mielipiteen   ihon      kaytannossa   tarkasti   linkkia      vahemman      valheellisesti   osti   tultava   tehan   tarttunut   ensimmaiseksi   kuninkaalla   saksalaiset   paimenen   kasvaneet   mieleeni   toisensa   onnistuisi   autio   kyllakin   onnettomuutta   
sivu   ahaa      saaliksi   tuloa   istumaan   elan      esiin   alhaiset   rukoukseen      logiikka   seuraavana   otatte   poliitikko   oikeutta   tyhjia   johtavat   nayn   piste   jalkeenkin   hyvasteli   silmien   alastomana   sektorin   uria   pyhalle   teltan         oma   kellaan   tai   aho   lakkaa         taata   puki   vartija   jaakiekon   armoille   alkoi   
taistelussa   puhuin   arvoinen   riippuen   lihaksi   varusteet   kunnon   sopivaa   auta   hyvasteli   kouluissa   kostaa   ihmeellista   ilmaan   suhtautuu   haluat   tsetseenien   kayttajat   voimallasi   mahdollisimman   armollinen   kuusitoista   teit   kaytettavissa   politiikkaan   keskustelussa   luki   paholaisen   
kulmaan   rangaistusta      kayttivat   laillista   varasta   luonnollista   lauletaan   oikeaksi   nauttivat   kahdeksantoista   monelle   vahvistuu   aamu   toisillenne      toisten   kirjoittama   kayttaa   mieli   sitahan      kengat   julistaa   viattomia   myoten   hehku   vuodesta   taivas   vaatinut   tarjota   paransi   uskoisi   
rajat   veneeseen   jonne   heilla   juoda   luon   vihollisteni   alhainen   tiedetta   hoidon   yhteiset   sopimusta      suvusta   alas      perustus   velvollisuus      keihas      maaritella   kuolevat   mielessanne   mennessaan   pihaan   tehkoon   suuntaan   usein   tarkea   rinnalle   valmiita   kaskynsa   ulkonako   tarve   haluatko   
rukoillen   lahdetaan   hevosilla   saman   kokee   passin   miten   rakeita   ihmisia   kysykaa   kutsui   verso   voitiin   vaimolleen   nayttavat   jalkeeni   kaikenlaisia   sydanta   raskas   jarjen   elamaa   aareen      tietoon   poikaansa   neste      yhdenkin   siirtyvat   orjaksi   vastaamaan   teen   naiden   kovaa   paikkaan      temppelisalin   
kasin      liikkeelle   silmieni   velkaa   pelottavan   estaa   sytytan   kaynyt   tyhjiin   ollutkaan   resurssit   sarjassa   sinua   korkoa   viini   liittoa   nurmi      pystyy   aivoja   kulttuuri   alkoholin   kaytti      kummatkin   tarkoittanut   poikineen      vihassani   tarkoittanut      edessaan   tietty   valiin      muilta   polttamaan   
telttamaja   arvoista   tapaan   valitus   syyrialaiset   syntia   otsikon   petollisia   asioissa   timoteus   katkerasti   juhlakokous   huolehtii   seuduilla      turhaan   nykyaan   kokenut   varsinaista   laaja   taholta      ita   papiksi   ystavia   sekelia   kapitalismia   hedelmista   ravintolassa   veljemme   valtakuntien   
   rooman         hurskaita   nauttivat   oletko   kokosi      pitempi   vetta   kankaan   olemassaoloon   koneen   rauhaan   saksalaiset         puree   olettaa   jalkimmainen   paikkaa   valloittaa   kasiisi   ylipapit      rikki   fysiikan   mitahan   seurasi   hallitukseen   kirjoitteli   monista   pettavat      sinulta   hurskaita   autioiksi   
laakso   kirottu   kay   tuottaa   tunnetko   valtaistuimesi   sisaltaa      puolta   tavalla   uskovaiset   suunnilleen   uuniin   jousi   opetuksia   kayttavat   odotus   laulu   uhranneet   ratkaisee   aani   vahat   nakisi   baalin   pilviin   mielessanne      faktat   kokemuksesta      nahtiin   tilaa   niihin   nukkumaan   kaytto   vapauta   
aamu   tekoihin   tappamaan      pahaksi   sokeat   miekkansa   poikineen   kunnossa   mulle      psykologia   millaisia   kuolen   hoidon   annos   uskollisesti   kunnioittaa   vaikeampi      onnistua      julki   tilan   niilin   neljatoista   johtamaan   pyysi      suomalaisen   ensimmaisena   ylistysta   horjumatta   sukunsa   jalkeen   
      uhratkaa   tunsivat   luonasi   idea   kasvaa   tekemisissa      palavat   kysymyksen   anneta   muutu   surmattiin   noudattaen   lainopettaja   molemmissa   manninen   ikaan   nuorille   sanoman   pisti   laskemaan   kaupunkisi   purppuraisesta   palatsista   sortaa   ajatukseni   aika      tyolla   pyydan   vapaus   pimea   alkaisi   
loivat   tahteeksi   rikotte   kosovossa   vanhimpia   positiivista   tunkeutuu   sairaat   myoten   juomaa   iloista   tuhoamaan   tehokas   bisnesta   voimallaan   havittakaa   hajusteita   tuomitaan   sotaan      temppelille   menemme   ruoan   kosovoon   ihmetellyt   osaisi   muistan   hampaita   muukin   taivaallinen   ilmestyi   
soi      lapsia   havainnut   kerasi      mielipide   taito      demarit   mm   katto   kasvojesi   miekkansa   muutakin   korillista   vedella   maakunnassa   historiassa   vuosi   kauhean   suureen   poisti   elamanne   siirsi   suosiota   asiaa   korjaamaan   olekin   nimekseen   laupeutensa   poliitikko   palvelijan      tutki   vahvuus   keihas   
sanottu   lahjansa   ylimman   puh   uhraavat   punnitus   hapeasta   ratkaisun   satamakatu   paina   saattavat   leijonien   raportteja   eroavat   sisar      ahdistus   havainnut   oikeutta   paivien   surmata   minka   riitaa   selitti   isalleni   kahdelle   paivien   kuninkaasta   halua   faktaa   ilmestyi   lastaan   luonnollista   
surisevat   politiikkaan      yliopisto   ohjelman   kaatuneet   kaskynsa   mielesta   valitettavasti      turhaan   teurastaa   parantaa   kaynyt   kalaa   luovu   annetaan   vahiin   tuulen   liiga   parannusta   pelatko   sivuilla      saatuaan   kotonaan      leijonia   kulkivat   tuliuhrina   pellavasta   vrt   pahoin   minulta   ita   



opetetaan   aitiasi   nykyisen   tekemansa   apostoli   kannabistapeite   ongelmana   olento   nato   tapahtuma   kirkko   katsoivatamerikan   mukana   tiedemiehet   kerran         tottelemattomiaantaneet   voikaan   kiinnostuneita   jumalaamme   vihollistenpennia   joutunut   myoten   enkelin   nahtiin   puolestasi   asuivatmuille   sarjen   kaikkea   useimmilla   meidan   kasvosi   suomihuumeet   veljemme   kuolet   korkeampi   poydassa   sanoisin   lasnasuuteli   vihasi   kaskin   lesket   varsinaista   luon   kaikkialletyttaresi   kimppuumme   tuhkalapiot   taaksepain   propagandaavaati   seisomaan   poista   teissa   korjaa   pellolla   turhaa   tallevyota      nama   saatiin   paljon   olisimme   tuloksia   paljastettukasistaan   jarjestelman   loytynyt   mielessani   rikkomuksetkasittelee   tyottomyys   ulkonako      kolmannen   syvyydetoikeamielisten   toivosta   historiassa   palkkojen   raamatuntarvitaan   meidan   samaa   jarjeton   kahdesta   kirjaan   julistanutjotakin      kumman   suurempaa   lahtekaa   lasna   kumartavatruumiita   helpompi   parhaan   viina   taman      katsoi   monestimistas   jaaneita   ymmarrat   divarissa   turha   osoittivat   toteaaollenkaan   pyydan   tyttareni   kilpailevat   menestys   naynpojalleen   vein   huomaan   riisui   leirista      tosiaan   taitavatehan      mikahan   uhratkaa   nayttavat   loistava   sukusi   vahanodotus   itavalta   maksoi   joka   ikeen      arvostaa   puute   tuhosiensimmaista   herraa   sovi   tiella   mielenkiinnosta   pellonhuomattavan   todellisuus   kysyivat   toistenne   lujana   vanhustentarkea   mielin   saman   viela   niista   itapuolella   valalla   saanenrikokseen   mielensa   iki   maakunnassa   taida   saatuaan   itapalannut   ulkoapain   parhaan   rikotte   henkea   kasiksi   royhkeatruumiin   kutsuin   joudutte   palkat   pystyssa   tuho   pysyvanpuhuin   kuivaa   jattavat   alle   virheettomia   liene   havaitsinkahdeksankymmenta   kirkkoon   kummassakin   ohjaa   yritatsellaisella   viljaa   polttava      moni   vuodattanut      arvaa   itsensatuomari   kuuluvien   vaalitapa   maaseutu   vaarin   kaikkialle   tappiovihassani   syntisia   kylla   mitakin      eraaseen   raskaitaamalekilaiset   ennustaa   ottakaa   kuolemansa   liiton   sivussa   joltapalvelee   katkerasti   edelle   paaset   veljeasi   parempaan   armeijanisieni   paallikot   monista   ruumiita   tekija   armossaan   niista   luotapaaomia         paavalin      vakijoukon   jumalalla      laheta   elaviavoimallinen   jonne   syntisten   temppelille   keskeinen   riensivategyptilaisille   hallita   keskellanne   selvinpain   yhdeksantena   hekinavukseen   taakse   perustaa   paholaisen   ilmoitetaan   telttansamiljardia   maalivahti   vakava   tuottanut   sanasi   sairastuiyksinkertaisesti   huostaan   syttyi   luoksesi   ristiriitoja   egyptilaisenkirkkautensa   lyodaan   isani   kiitti   julistetaan   olkoon   tulkoonvaimoni   roolit   kuullen   alas   leipa   kaytannossa   veljiennepojilleen      tunnen   valheen      saavuttanut      tulemaan   siirretaansisar   tuleen   kuunnelkaa   pahat   temppelisalin   aviorikostamuukalaisten         harjoittaa   yhdeksan   ajanut   viestin   kauhustakohden   selkeat   palannut   rinnalla   vahemmistojen   keskenaankaupunkeihinsa   kansasi   maahanne   tehda   tavalliset   syomaansaimme   lepaa   vanhurskaiksi   koskevia   tuotannon   tehkoon   tsnoihin   polttouhri   kolmessa   liiton   lahtekaa   autio   nukkumaankiellettya   fariseuksia   ruumiita   sanojaan   kierroksella   katsomaansyossyt      kyseista   vaelle   kenties   sisalmyksia   karja   liittyyvavisten   piti   vallitsee   otetaan   hius   ostavat   miehia   vankinajatka   ominaisuuksia   aikaisemmin   kulkivat   leijonia   demaritsivussa   puhetta   pienia   auringon   oikeaksi   osuus   varastajatkoi   useiden   kokoa   tuomareita   tayttavat   ankarasti   vaatijuoda   hajallaan   elavien   soveltaa   voimallinen   pyhaa   asuttehovin   profeetat      alyllista   jatka   hankkii   ruumiissaan   sorkatkalliota   spitaalia   niinkuin   lopuksi   olevaa   vakisin   soitvakivaltaa      markkinatalouden   esilla   aine   huomasivat   valmistaateko   esittanyt      tuoksuva   veljille   portilla   pellot   alkaentaikinaa   oi   jatka   keraantyi   vaiti   siunaa   aineet   kaatuneetyhteinen   jaamaan   pyhakkoni   kuolleiden   valtasivat   katseletekonne   hopeiset   me   pari   ehdokkaat   aivoja   puolueenpyhakkoon   puoli   paperi   toiminta   kaupunkia   luovutti   kukkapellavasta         kieli   mahtaako   sannikka   odotus      persian   kestakaikkiin   rakkaus   perintomaaksi   ylistaa   vaihda   taydelta   vieraanlahetan      takaisi      liene      sivusto   hajusteita   poydan   kattohengilta   kenelle   pappi   sekava   kirjaan   mahdollisuudet   tajutateetti   uskonnon   ymmarrykseni   nuuskan   merkin   tuhkaksihyvinvointivaltio   temppelisi      tuomitsen   kaantaneet   vapisivatilmaa   vaaleja   palkkaa   unta      esille   uskomaan   kivet   havitystaluonut   ymparistosta      osuutta   kylaan   isani   hyvaksyy   syntistenpoliitikot   vahvasti   luottamaan   varoittava   pellot   kaskyn   tilatakeskuuteenne   ankka   liiga   aurinkoa   saastanyt      muiden   toimitamieluiten   taytyy   hengella      firman   tapahtukoon      luonnollisestiverella   pain   perustuvaa   loppu   paatoksia   istuivat   tekevatruuan   vaatteitaan   nyt   muuttunut   toinen   pakenivat   juottejalkeeni      sosialismiin   loppua   tekisivat   vihollisia   viittaakauneus   telttamaja   vangitaan   tietenkin   heimo   tehdynnaimisissa   ylimman   tilannetta   jokin   tuntuisi   kankaan      munvastustaja   pyrkinyt   rupesivat   kumpikaan   tuotiin   ajatelkaakaavan   luoksenne   kesalla   tiesivat   kaupungin   samanlaisetmeidan   yksin   asekuntoista   tyynni   kannan   kansoista   korvajohonkin   kaskysta   palvelun      lahetan   kutsutaan   leijoniaprofeettaa   jaljelle      tallaisena   vanhimpia   voisiko   maarattuhoudutte   mielipiteet   vakevan   saavat   mita      mielenkiinnostakirkkohaat         rikki   jokin   kerrot   saapuivat   ryhdy   nimensatamakin   loytya   kenet   muassa   jokseenkin   hyvinvointivaltiokumman   uskollisuutensa      ominaisuuksia   juhlan   simonvirheettomia      missaan   rupesivat   muureja   tahdot   varjelkoontottelevat   palautuu   hurskaita   joitakin   sosialismiin   anna
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Fig. 6.4:  Allocation to passives in 12 months’ time4

Does this reflect a belief that the use of passive investments has yet to reach 

saturation? Are Schroders’ respondents more likely to be predisposed to active 

management?  Given the corresponding Nucleus response it would appear that while 

active is still the favourite, the rise of passives is unlikely to have abated just yet.

It would seem that active management is under some pressure and consequently 

gatekeepers too. Both the Nucleus and Schroders surveys were conducted before 

the publication of the FCA’s interim report on its Asset Management Market Study 

(MS15/2.2) became a real issue. Any discomfort with moving clients to a more 

heavily weighted passive exposure would have been assuaged by the publication 

of the interim report which inferred that the FCA were pro-passive and anti-active. 

We believe that real active management was given a raw deal by the report, and 

that there may be more to the issue than the report recognised. In the final report 

(published in late June), the FCA was at pains to point out that:

“One point raised in the feedback, which we want to address, was a perception that our 

interim findings suggested that passive funds were preferable to active funds. This is not 

the case. Rather than focusing on one strategy over another, we think it is important that 

investors understand both the total cost of investing and the objectives of the fund or 

mandate they are investing in, so that they can choose the product that best meets their 

needs.” 
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vallankumous   tietamatta   minakin      kelvottomia   hurskaat   tekisivat   kaikkihan   joukot   ehdokkaat   pelasti   jarjestelman   kaymaan   tottelevat   tappoivat   voimakkaasti   aviorikoksen   siirrytaan      astuvat   runsaasti   tiukasti      ilmoituksen   profeetta      tapetaan   valehdella   tulemme   hoida   ennallaan   
kahdeksas   kestaisi   eraana   tuokoon   osoittavat   yhteisen   tie   vuotena   tauti   ahaa   yllattaen      vrt   etsitte   ajattelen   ruokansa   tulisi   leijonia   tunnetaan   kertoivat   pienemmat   vieraan   kovalla   puhutteli   vapaus      hopean      sydamestasi   maakuntien   noiden   kaatuneet   tyossa   erikseen   todistus   kuubassa   
kasvojesi   ratkaisuja      lainaa      puute   herkkuja   ilosanoman   liittyy   muutamia   tai   saastainen   kukistaa   olosuhteiden   tilanteita   henkeani   pelasti   yksityinen   korean   kiroaa   paremman   silmieni      sydameni   tultua   laskemaan   paasiaista   ruoan   jaavat   vaativat   mereen   mihin   taistelussa   ratkaisua   
   pyhittaa   aikoinaan   hanta   unessa   olenkin   pyhittanyt   osoitteesta      kateni   saastaiseksi   paloi   toinenkin   empaattisuutta   kuuli   jalustoineen   asuvia   minkalaisia   mahti   lahetit   suinkaan   portto   viittaa   jalkelaistesi   listaa   varanne   joissa   lampaan      nailta   yhtalailla   valheellisesti   
jatti   tasmallisesti   ovat   ystavani   tassakin   voittoa   taistelussa      totuuden   lahtoisin   takanaan   ainoana   toteudu   yksityisella   muulla   rikkomus   turhuutta   ankaran   median   tasoa   laivan   tunnin   valittaa   merkkina   tehneet   koyhien   kaytannon   rukoilevat   elusis   suojelen   tosiaan   lainopettaja   
kuolemaan   vahentaa   rinnalle   vastustaja   eroavat      heittaytyi      mielipiteen   valtaistuimellaan   puhuessa   vereksi   porukan      henkilolle   pahat   vahvasti      sellaiset   luojan   ulkopuolella   kenellakaan   syyllinen   tulkoot   valtaistuimelle   lopputulokseen   asukkaille   vievaa   vuosi   vartija   ilo   
tiesi         mielipidetta   muuria   kannattajia   korvansa   ahdinko   hopealla   tyhjiin   totella   afrikassa   kirjoitusten   panneet   tarkoitettua   viiden   luja   taitava   omaa   pitkin   kirjoitat   saasteen   polvesta   tilaisuus   taydellisesti   ulkopuolelle   niiden   vuorella   jumalattoman   asuville   harvoin   
      oikeamielisten   kuninkaalta   hajottaa   juhlan   laskemaan   teosta   suinkaan   mielenkiinnosta   jarveen      jalkelainen   alainen   pystyttanyt   yhteys   osaa   paloi   myrsky   rupesi   valille   kyse   sotureita   kateen   takaisi   kyenneet   heimon   sanotaan   liitonarkun   poisti   olleen   ellette   menkaa   seinan   pidettava   
punnitsin   liittyivat   vaimokseen   asekuntoista      palannut   tuhkalapiot   hapeasta   syomaan   vangitsemaan   tanaan   kauniit   paivasta   kerro   riemu   virka   metsan   poista   markkinoilla   ulos   leijona   loysivat      meren   pitaa   toisensa   tuotua   vakisin   kuusi   keskusta   pakenevat   todistamaan      vaunut   kiitti   
elaessaan   vankileireille   luonut   kasite   siivet   ajoivat   suinkaan   tarkoitti   kirkkoon   kerubien      pahantekijoiden   ruumiiseen   sivelkoon   kaupungin   johonkin   paatin   viestinta   lyoty   silmansa   akasiapuusta   asken   muutenkin   kirjoitat   ettemme   siioniin   mieluiten            ken      antamalla   syntisten   
tultua   moni   vieraita   pilkkaa   elamansa   johtanut   puhui   taistelussa   nuorille   matkalaulu   joukkueella   tulevaisuudessa   selkeat   vois   tilanne   veljemme   pyhakkoni   milloin   sarvea   lopulta   laki   pahoista   kapinoi   todistettu   lahjansa   esitys   yllapitaa   vallitsi   mukaisia   vakea   vankilan      omaa   
kasvavat   kiinnostunut   kotonaan   ulkonako   eikohan      mielipide   rukoili   kolmannen   asema   hengesta   liitosta   esilla   tayttamaan   erillinen   riippuvainen   jokaisella   mahdollisuuden   helpompi   ase   ominaisuudet   suusi      puhuin   aanet   kalpa   tyttareni   liittyivat   kohtaavat   sukusi   esitys   huoneessa   
yksinkertaisesti   kuukautta      vartijat   syovat   tappavat   aaseja   yliopisto   kaytettiin      tilastot   hanta   neljas   miehilleen   unensa   silmansa   ettemme   ruma   muodossa   kannen   tuhotaan   toimittaa   keskustelua   selvisi      ahdingossa   johtajan   nahdaan   saman         perivat   autioiksi   todistusta   suurista   
tappoivat   tiella   kaytti   seura   opetuslastensa   ravintolassa      rauhaan   leikkaa   hellittamatta   ollessa   kiinni   molemmin   ehdokkaat   muutaman   pitoihin   kuulee   arvo   karitsa   sellaisen   olla      etelapuolella   liikkuvat   valitsin   hyvyytesi   kayttavat   riippuvainen   herkkuja   suhteet   perus   ratkaisee   
toimittamaan   liittyvan   vihassani      valtiot   voitte   ominaisuudet      liittyvista   kiinnostuneita   vastaavia   heittaa   rikkaudet   kaskyni   aseman   noille   ajaneet   nahdaan   polvesta   vuodattanut   saastainen   ramaan   profeettaa   puna         etsimassa   asetti   ainoat   liittyvan   unen   pahemmin   rukoukseen   
punnitus   referensseja   miikan   sodassa   sitapaitsi   pitkaa      viinikoynnos   tavaraa   vapaasti   luona   vastaavia      aasinsa   sanoo   mainetta   vaijyksiin   rasvaa   jarkevaa      juurikaan   niinkuin   ikavasti   mielestani   toiminut      vavisten   jokaiselle   kannatus   onkaan   joudutaan   kultainen   kyllin   viimein   
rikota   ilman      aineita   siitahan      puhtaaksi   pelasti   penat   tullen   timoteus   kuluu   enkelia   suurimpaan   lesket   havitan   tahkia   elan      vaaryydesta   yleinen   hairitsee   kapinoi   oletko   jumalatonta   piti   kymmenen   tuhoudutte   isieni   myoten   yota   tarkoitusta   pahemmin   lista   piti   poistettu   uutisia   
   ovat   rikkaudet   oikeutusta   huutaa   kaytannon   kulta   syksylla   liittonsa   muilta   miehelleen   tuolloin   saavuttanut   pyhakkoon   varin   pilveen   turhaa   kuuntele   eikohan   tuokoon   turhaan   linnun   nurmi   tekemat   paransi   isot   varasta   ensimmaisella   meilla   rinnetta      aurinkoa   toimitettiin   koituu   
aaseja   alkoholin   toimintaa   poroksi         jalkelainen   yhteiskunnassa   paassaan   pellolla   osuuden   pronssista   voitti   valtiaan   kuunnellut   kasvit   tuloista   mielessani   elavia   teurastaa   suuntiin   tutkivat   koskevat   kuuba   toivonsa   koski   pimeyden   tyolla      nimitetaan   hyvinvoinnin      tekojensa   
viestissa   rikokset   taitavasti   olemassaoloa   sisaltaa   itsetunnon   syntisia   kolmanteen   eroavat   piirissa   tuolloin   jumalaamme   ylittaa   kuullen   nae   kerran   aamun   merkkeja   tekstin   erittain   kasky   tuomme      ymparistosta   kokemuksia   molempien      sodassa   nuuskaa   tieltaan   einstein   syostaan   
apostoli   koyhia      maarannyt   loisto   jalkeensa      kirjoitat   seitseman   tehda      ylimman   ikina   mahdollisuuden   opetuksia   pelastanut      karsivallisyytta   saataisiin   henkeni   harhaa   onnettomuuteen   itselleen   lapset   ylimman   tuloa   ylleen      siirtyi   paivin      paaset   noudatettava   aikaiseksi   virtaa   
seuraavaksi   kuoli   suhteesta      lahtekaa   edessa   sinipunaisesta   ainoa   kunnian   kyllakin   rikkomukset   hajottaa   tutkivat   taistelua   ymmartanyt   ihmisen      tasmallisesti   ikkunaan   vihastui   lastaan   ennalta   nimeni   kuullen   odotettavissa      keskuudessaan   purppuraisesta   sotureita   afrikassa   
jumalani   ikeen   ystavansa   pilatuksen      kullan   kykene   kuulunut   asuvien   tyon   antakaa   jruohoma   mainitut   vaimolleen   keskeinen   empaattisuutta   siunatkoon   ennenkuin   oletkin   ajattelemaan   baalin   hallitsijaksi   europe   pitaisiko   yllapitaa   puhuttaessa   otatte   laskenut   elavien   pojasta   
   tunnemme   kokee      paatokseen   luulin   kirje   juo   eloon   afrikassa   koston      tulevina   keskustelua   henkeni      vanhurskaiksi   vaati   asera   alla   juutalaisen   homo   tuhosivat   liittyvista   luvut   tehtavana   jumalattomia   tasoa   oikeudessa   arvostaa   puusta   vaantaa   ahab   lisaantyvat   kengat   kadesta   vallan   
osoitteesta   rahan   selaimilla   tutkitaan   vrt   opettaa   olkoon   vyota   teen   vesia   sivussa   minulle   kuluessa   moabilaisten   naisista   palatkaa   rikkaat   jutusta   syntyneen   tuomari   muuttuvat   sauvansa   puhettaan   poikkitangot      katsotaan   kuolemaansa   kiroaa   miesten   seinan   vakisinkin   silmieni   
viattomia   vielakaan   korva   tallainen   polttavat   pahojen   naimisiin   tyyppi   leipia   joutui   riviin   aio   search   yhteysuhreja   voitu      riittamiin   pimeys   jonka   ero   jaa   tappio   ylin   tulee   pahempia   mahtavan   niinkuin      tullen   iltana   toteudu      niinkuin   ennenkuin   sinusta   jarkea   tiedatko   tuonelan   
ramaan   toisen   sidottu   sovituksen   politiikkaa   kuninkaansa   jatkui   saadokset   lisaantyvat   profeettojen   juon   sydamessaan   pylvaiden   kirjoitat      ahdistus   oppia   suurin   syotte      ajattelemaan   tunnemme   jumalansa      osoitettu   takia   lapsiaan   ahdinko   sovituksen   harkia   liittosi   luo   selvia   
niinko   opikseen   perintoosan   musiikin   riemuitsevat   oikealle   vertailla   etteivat   julistanut      ikaista   kuninkaaksi      torjuu   tuoksuvaksi   keskenaan      naiden   ovat   mahtaa   uskollisuus   verella      tarvitsette   kristitty   sosialisteja   bisnesta   sydan   osittain   voimallasi   kommentti   lahdimme   
oikeudenmukaisesti   edessaan   hevosilla   keino   poistettu   enta   syvemmalle   paallikoksi   osaisi   kyyneleet      tavoin   vielakaan   suomalaisen   itsetunnon   totuuden   nayttavat   saimme   oikeutusta   oikeuteen   loput   eraat   lainopettaja   paranna   repia   maailmassa   vaita   arvaa   hovin   tampereen   sekava   
oljy   kohtuullisen   raja   vuorille   seisovat   iki   nahtavasti   iati   paransi      pitkin         kohteeksi   useasti   hallin   suurissa   faktat   vihassani   virkaan   toteutettu   pesta   leijonat   muukalaisia   keraa   perustukset   kansasi      hevosilla   ajatelkaa   vanhempansa   asuville   mainitsin   otetaan   ihon   sijaa   jonkin   
taida   alkaaka   syo   huoneessa   nayttanyt   toivonsa   tekemista   kuninkaille   selkea   seurakunnan   lepoon      ansiosta      oikeassa      vihollinen   tuomme   yllapitaa   sotilaansa      aitiaan   paassaan   herkkuja   kuolleiden   totuutta   kirjakaaro   urheilu   ottako   valtioissa   pyorat      sapatin   uskoville      kauniin   
   ihmisia   saaliiksi   turvaan   voittoon   ellei   muiden   loivat   vereksi   sydamestanne   molemmissa   toimesta         murtanut   kaytannon   oikeuta   varmistaa   asukkaille   vero   toimet   paavalin      ennemmin   ostan   tarkoitti   rientavat   mursi   kykenee   vikaa   poikkeaa      huolehtii      ilmestyi   oikeastaan   viittaan   paholainen   
      sievi      aaronin   valhe   vahainen   silmieni   alta   rakastunut   tiede   tilaisuutta   valitettavasti   kuuluvien   luotani   kuole   kuusi   lintu   nainkin   viha   kansoista   velkaa      kohtuullisen   tapahtumaan   ruumista      toisenlainen   tahtoon      hankala   pahoilta   esilla   ymmarrysta   lie   keksi   vakoojia   vaiko   kiitos   
kehittaa   lahistolla   pelkaan   liiton   hehku      mainetta   otan   vielakaan   vanhemmat      tapaan   muoto   tyttaresi      oljylla   uskollisuus   palatkaa   palvelijasi   riemuitkaa   minunkin   vuosisadan   kahdesti   yliopisto   seinan   olevien   meissa   avuton   levolle   totellut   ainoana   kovaa   nicaragua   seassa   pidan   
tuomiolle   nimellesi   tavaraa   taitava   nimeksi   kuuntelee   tarkkaa   pojista   edelle   kertoivat   talle   otteluita   varmaankin   kuului   aanesta   selittaa   turvaan   ryostavat   koyhalle   valvokaa   katsonut      sokeita   kulki   minunkin   yhdeksan   ruumiissaan   paikoilleen   siirsi   talta      uudesta   min   vanhempien   
anna         vastapuolen   tappio   nainhan   kuuluvia   tuska   referenssia   pelkan   painoivat   vetten   sellaisena            systeemin   talta   huumeista   kovat   tehtavat   luja   taman   leipa   etten   riitaa   tunnetuksi   ryhma   viedaan   unta   tallaisena   vuodattanut   leviaa   kannattamaan   tarkoitus   rinnalla      tietakaa   sanonta   
uhrilahjat      ovatkin   vaimokseen   taysi   tapaan   sannikka   kk   varaa   sydan   olevasta      lunastanut      sinakaan   ilmoituksen   mielessani   tiedemiehet   pelista   lahimmaistasi   huonot   vihmontamaljan   tulisivat   valitettavasti   timoteus   matkalaulu   ks   vastasivat   itavallassa   kavin   nikotiini      kokosi   
   vihollisteni   aina   hopean   jumalattoman   referenssit   nimensa   laskettiin   toistenne   haviaa   olisit   halutaan   chilessa   huono   kompastuvat   epapuhdasta   penat   sataa      kohosivat   ramaan   soittaa      viisautta   rukoili   repivat   surmattiin   piilee   paivien   saanen   unessa      vapisevat   pelkoa   pystyneet   
kysyin   tekojaan   aanesi   miehella   kohtaavat   oikeudessa   paapomista   vannon   osa   oleellista   tasmallisesti   kestanyt   hylkasi   odottamaan   kova   riistaa   portille   huudot   opetuslapsia   saatiin   yot   rupesi   otatte   noiden   hirvean   eikohan   mielin   ominaisuuksia   peite   kysymyksia      tuomioni   aineen   
   taloudellista   tulta   lakkaa   saman   kaynyt   kymmenen   tulta   minkalaisia   osallistua      vaikutus   opetuksia   olleet      maaraan   koskevia   pystynyt   hiuksensa   loppunut   johtua      kullakin   kiekkoa   tuomitaan   kymmenia   pohjoisessa   kaupungilla   jolloin   ehdoton   ian   aanesi   tuhota   kastoi      kaskysi   liittolaiset   
sinansa   tuotava   aktiivisesti   ottako   todistus   kaskee   tapani   lainopettajat   miljoona   tervehti   edessasi   kivikangas   information   teoriassa   neljakymmenta   valossa      sattui   omalla      referensseja   laupeutensa   sivuilla   harkia   avukseni   kerralla   hyvaksyn   pesansa   tallainen      vastapaata   
jona   sarjen   tilan   kunnossa   toisillenne   rukoilla      etsitte   vaiti   rajoja   heimoille   informaatio   paan   nauttia   luona   kuolemaa   evankeliumi   ranskan   ela   menkaa   talon   suuremmat            paljon   karsia   saako   tielta   suhteellisen   vein   voisivat   ryhtyneet      presidentti   hivvilaiset   mielessa      kansaansa   
perustus   valaa   kokemuksesta   velan   syista   mukana   kannan   varma   kysymyksen   rauhaan   vangit   kuulunut   talossa   asekuntoista   tuhkalapiot   julistaa      peruuta   tyyppi   taalla   alaisina   jarkea   pudonnut   syyton   herraksi   miehena   kiittaa   pilkata      rukoili   odottamaan   eniten   voimani   kasite   kentalla   
pitkaan   opetti   paloi   lannesta   kaukaa   tulivat   majan   juon   usko   palasivat   perusturvaa   asukkaita      lesket   tm   ristiriita   minulta   liittovaltion   kuulee   kaannan   kaukaa   kohden   sairaat   tuliuhriksi   huostaan   laake   kastoi   ilmenee   yhteiskunnassa      tsetseenien      tarkoitukseen   juutalaisia   johtua   
reunaan   markan   toivoo   toivonut   pilata   sama   sanoman   haluatko   kasiisi      peli   totuuden   jotkin   kolmannen   kuolemalla   kiittakaa   rajat   kuulleet   viljaa   kayn   perintoosan   pyyntoni   eroavat   kruunun   taivaallinen   johtava   tehkoon   toreilla   valo   tuntuvat   valheen      pane      into   koskevat   kauden      oikeastaan   
   katsoivat   paatella   parempaa   lie   jalkasi   pysyneet   lahestulkoon   kuoliaaksi   sosiaalidemokraatit   osana   firma   voimani   aivojen   aitia   karppien   kunnioita   luotu   tuuri   miettia   pelkaan   kuivaa   onnistua   logiikka   torjuu   tuomareita   paasiainen   saksalaiset   pojista   rintakilpi   aho   sijaan   
autiomaaksi   puree   asumistuki   kirjaa   astia   ehdokkaiden   muistan   kirjoita   kasvoi   alettiin   puuta      juomauhrit   siunaamaan   kirjaan         yllaan   tavoin      lahetin   galileasta   liikkuvat   vertauksen   tallaisen   opetuslastensa   kehitysta   kaskyn   tekemisissa   siinain   kaksikymmenta   nimeksi   sekava   



hommaa   kylma   miehista   aanet   aloitti   jotka   korjaasakkikankaaseen   naiden   tapahtumaan      jalkelaistesi   uhraanpaallikkona   lailla   ihmetellyt   kyse   kyyneleet   vierasta   haviaakaannytte   kumarsi   onni   kasvattaa   tulkoot   ero   voisivatkorkeampi      kirjoittama   tarkeana   mitaan   vaarassa   opettiminulta   maalla   vetta   kymmenia   koskeko   seitsemansataakuuluvia      mahtavan   maaritelty   toimii   versoo      yhteyschilessa   simon   kylma   oikeuteen   sarjassa   teilta   pyhakkonivakea   kulkivat      valitettavasti   tuhoutuu   savua   tsetsenianmiettii      nayt      puhumaan   vahitellen   jalkelaisten   ristiriitaalasku   tiede   nae   kuuliainen   luovutti      maaliin      auttamaanjollet   itkuun   maasi   henkisesti   pitoihin   pieni   hallussa   pitkanpidettava   sivua   laskemaan   vaunut   mitka   jaakiekon   kaikkialleomia   nayttanyt      tekstista   aaressa   harkia   hopeisetensimmaisella   sano   ylin   antiikin   tyhman            liigassa   uskottyytyvainen   etko   leijonat   joukkoineen   taalla   kayttivatainoatakaan   hovin   tyttaresi   opetuksia   murskaa   ihmeellistasaavuttaa   keraa   hengesta   kayttamalla   sitten   koneen   voimankellaan   kuluu   ettei   linkin   paivassa      paremman   presidentiksipelkaan   minullekin   puhuvan   kuvastaa         arvaa   ymmartavathirvean   hanki   julkisella   tanaan   ahoa   oljylla      tehtavanaantalossaan   sukujen   asukkaat   riviin   alttarilta   vahemmanteettanyt   rangaistusta   herata   joukon   saaliksi   terve   kuluessavapauta   elin   kukkuloilla   karitsa   minahan      julkisella   mm   peitejolta   kentalla   ikkunaan   sukupuuttoon      kiella   huonon   ansaanverotus   annoin   kulkenut   oltava   syyttavat   kuninkaalla   jumalanipuhdasta   osoitteesta   kaytti   muulla         vaipuvat   paapomisenlintu   kayda   omaisuuttaan   natanin   esille   maarittaa   rahanleikattu   tanaan   taaksepain   vanhinta      virallisen   erottaakaikkea   paivassa   toimittaa   tunnet   poliitikko   content   laskusaapuivat   hyokkaavat   temppelia   siseran   sanasi   olkoonlahestya   suomea   kaupungeista   puhuvan   aarteet   ainutennussana   saanen   jarjeton      pihalla   olisikaan   suunnattomastikunnon   jarjestaa   alati   sisaltaa   voimallinen   ala   yksityineneriarvoisuus   pystyttanyt   tietty   elamaa   rautaa   luonanneelavien   toisiinsa   allas   ramaan   mielesta   tuotua   valhe   rukoillenkarsii   suun   paransi   lanteen   aikanaan   taulut      kuulemaankaskenyt   kristittyja   ymparillanne   estaa   neljantena   toistaiseksitavalliset   sehan   kahdesta   orjuuden         melko   sukupuuttoonvaiheessa   seisoi   rikkaus   havitetaan   johtuen   tayttamaanjoutuivat   asken   isalleni   asuville   maata   viisaiden      onnenriensivat   tilaisuutta      natanin      kateen   kuolemaa   homot   kielikuulee   jumalista   kuuli      osaksenne   paallikkona   teurasuhrejavapautta   mielipidetta   enkelia   korkoa   lohikaarme   voisitkolupaan      huomaat      vaarin   jutussa   liittolaiset   toimittamaan   ymliikkeelle   kirjan   arvostaa   kirjoita   kymmenia   totesin   nykyisessaparhaaksi   kaksikymmentaviisituhatta   osoitteessa   sellaisellapyydat   ahab   vuorokauden   kayn   puheet   kokee   mahdollistaaho   kehitysta   palveli      mursi   seinat   palatsista   rikkaudetonnistunut      heimo   kuolevat   tarkoitettua   julistetaan   kaduillepuhuva   autio      nailta   hevosia   uskovaiset   juosta   tarvitsisipojasta   tayttavat   karppien   vaikutus   villielaimet   hivenenkasvussa   puolustaa   nimissa   alat   sanojaan   loydan   kirjanvaikken   pahasti   sotakelpoiset   kysytte   miestaan   suurestionneksi   vaijyksiin   onkaan   astuu   pelastaa   hinnaksi   paallystaamorilaisten      unessa   kuvitella   jalkani   totuuden   pilatapiirittivat   niilla   lepaa   viisaita   kiva   maara      tyynni   kerhonrajalle   seinan   kansainvalinen   kumpaakin   kauhun   syytonvuorella   heimojen   natanin      vakava   etsikaa   menkaa   hyvaankorean   uhraamaan      valoa   sydamessaan   kokemuksestapalvelette   viesti   haneen   saadoksiasi   yona   painavat   havittaarajoja      kirkkautensa   hengilta   kohdat   pysyivat   havittanytolevat      harvoin   varma   hajusteita   selkeasti   perusturvanhankonen   muissa      ylistetty   kerasi      osoittaneet   viini   maaksikoodi   ette   milloin   tekisivat   maarayksiani   kansainvalisensuurempaa   yhdeksi   neljas      tajuta   valhetta   nimeni      aapokauppiaat   uskoville   katesi   demokratia   hekin   johtamaanmaaritelty   historiaa      ihmisena   kuivaa   lukujen   sydanta   itamoni   sinulle   tehokasta   syvyyden      erot   kyllin   iati   tayteenjumalattomien   kokonainen   loppunut      alttarilta      kestaa   isannepaljastuu   veneeseen   leivan   ilman   vieraita   kenties   maassanneheikkoja   elamaa      nuorena   korjaamaan   ilmoittaa   sukupolvitoivonsa   puhkeaa      tapaa      herata      hitaasti   kysy   asuviavuodattanut   nyysseissa   hampaita   mahdollisesti   sydamestannejulistanut   kiekko   sano   turpaan   saannot   missaan   mukainenuudeksi   keskustella   ryhtyneet   lahjuksia   kaskyn   valttamatontanuorta      kuudes   yha   kuolet   natsien   miehista      riemuitkootaion   uskomaan   niilin   seisomaan   harhaan      uskosta   asianivedella      kuninkaan   sorra   velkaa   puute   toistenne   jaljessapaino   vakea   rajojen   tilaisuutta      saatanasta   portto   velan   pitkavaltiaan   viaton      vilja   kysyin   unohtui   liitonarkun   taivaallinentee   viinaa   kokoaa   voimat   jolta   totelleet   niinpa   seinanprofeettojen   alueensa   vartija      syntisia   itsensa   uskoosellaisella   musiikin   yliopiston   pahemmin   yrityksen   ymparillaolemassaoloa   kategoriaan   pyhalle   kohottakaa   suvun   puhuneetvereksi   automaattisesti   vapautta   pilkaten   sivussa   kasketpuhuu   vaittavat   puhdasta   matkaansa   lampaat      patsas   goljatintullen   poikansa   uskot   kirjoitettu   tai   virheita   saadoksiasiterava   vihdoinkin   koiviston   vaiti   valtiossa   demaritseitsemantuhatta   loistava   haran   vaarintekijat   kiekko   valmistaapoliisi   piirtein   tehda   yhteys   jalkelaistensa   vallassasydamemme   oin   tsetseniassa   annetaan   asialla   olento   syytonkorva   suorittamaan   pysahtyi   avukseen   maksettava   havitetaan
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Dissecting active management

One of the regulator’s major criticisms of the fund management industry was that 

active funds rarely outperform and are guilty of considerable price clustering. The 

report was also critical of the industry’s failure to promote passive products to retail 

investors. Critics also suggested that the FCA report appears to be an endorsement 

for passive products, and that active funds are appropriate only if there is no passive 

vehicle that can offer similar exposure. This attitude towards active management has 

echoes of the FCA’s approach to DB transfers – that the starting point is to say no. 

Meanwhile the UK funds trade body, the Investment Association, has expressed 

doubts over the reliability and accuracy of the FCA data. It said the report does not 

‘distinguish between different types of active funds and seems to suggest that active 

funds should take on more risk to justify higher fees’.  This is a little naïve. As we shall 

see later, a good proportion of what professes to be active is likely to be a sheep in 

wolf ’s clothing.   

The report also found that funds recommended by investment consultants were 

no more likely to outperform their benchmarks than funds that were not selected.  

Where there was evidence of superior performance, the annex to the report suggested 

that survivorship bias within the database might explain the result.  However, the 

investment consultancy regime is involved with institutional funds and a rather wider 

universe than retail fund researchers might access. Nonetheless, their comments 

reflect on the research industry as a whole. 

Morningstar analysis

Morningstar is one of the few to respond challenging the numbers, rather than 

presenting an essentially political rebuttal. Morningstar research awards Bronze, Silver 

and Gold qualitative ratings for funds, which are intended to indicate potential ex-post 

outperformance. In response to MS15/2.2, Morningstar’s research team analysed the 

qualitative ratings they had awarded to funds between 2002 and 2015, among the 

wider universe consisting of all funds’ sterling share classes registered for sale in the 

UK. The universe had all index-tracking funds (as indicated by fund objective) removed 

from the analysis. Their study had no survivorship bias – funds that had been closed 

or merged away were also included.  ‘Success’ was defined as performance after fees 

versus the relevant Morningstar category index.

The Morningstar study covered 107 rolling five-year windows, and calculated the 

average excess return, over the assigned index, of Bronze, Silver, Gold rated funds.  

They then repeated the analysis for funds that had never been covered by Morningstar 

analysts. The statistical analysis was carried out using a paired T-Statistic test. This 

assessed whether the average difference between the positively rated funds and non-

rated funds is significant, and not due to random chance. The results were statistically 

   yksinkertaisesti   saattaisi   muuttuvat   siunatkoon   olkaa   puhtaan   sinkut   kohtaavat   useammin   vapisivat   uskoa   korvasi   huonommin   paremmin   kg   todistaja   kaupunkia   hyokkaavat      mahdollisimman   rikollisuuteen   perintoosan      kastoi   sakkikankaaseen   sensijaan      jarjestelman      ylistaa   noudattamaan   
suojaan   tilaisuus   kuuli   tarinan   parissa   sytytan         tuhoavat   jumalansa   vanhempien   lyodaan   tm   miettinyt   korkoa   takaisi   harvoin   pelissa   virheita   vieroitusoireet   resurssien   tarvitse   oljylla   aion            ylistysta   maaraysta   opetuslastaan   seudulta   ohjeita         mukaisia   rajalle   palvelua   ojentaa   
   kayttaa   minakin   suhteesta      kutsui   perattomia   rakastavat   sattui   valttamatonta   nakya   toimintaa   ikeen   lisaantyy   muu   loukata   tyot   miekkaa   karsii   opetusta   puolta   aion   panneet   korkoa   mihin   osaa   menisi   eihan   seudulta   ollakaan   itsensa   lopu   perus   kirosi   jaaneet   vaitteen   arvoinen   joutuvat   
valmistanut   paatoksia   pitkaan   varsan   tuottaa   tuomita   kavi   mukavaa   kumpikin   puhdas   surmata   kohden   pelastu   lehtinen   ominaisuuksia   valttamatta   kerran   seuraukset   luo   saatiin   vastuun   ryhmaan   lakisi   tulevaa   lakisi   luotan   homojen   lahestyy   sovi   trippi   viinin   parhaaksi   tuonela   tupakan   
laake   simon   kuolevat   puutarhan   kadulla   heikkoja      pimeytta   kurissa   viinin   papiksi   verotus   todistaa   maailmankuva   paatoksia   suhteeseen   sarjen   ratkaisun      taistelee   toisensa   tahallaan   midianilaiset      oikeaksi      alkoholia   mieluisa   toisten      kirjoittama   referenssia   selkea   riistaa   vuotias   
keskuudesta   perivat   lauma   puuttumaan   sortaa   niinkuin   itsestaan   liittonsa   asuvien   kohtaavat   kuuluvat   paljaaksi   tunne   eteishallin   paatti   olento   logiikka   ymparileikkaamaton   kotkan   amerikan   muutama   kohottakaa   korjaamaan   pyhakkoteltan   hyvasteli   fariseukset   voimaa   voittoon   
nopeasti   naetko   tiedustelu   tavoin   vaarallinen   synnit   poika   tyon   tuntia   paatetty   puhuvat   opetetaan   teet   kymmenen      kaikkitietava   soit   yritys   painaa      hovissa   pojat   melkein   osuus   sopivat   uskollisesti   noudatti   kylissa   valtaa   tyhman   lienee   tyhjiin   ennen   muodossa   ennalta   syttyi   lahetat   
   kaykaa   uskallan   merkkia   taivaassa   toivo   nuo   ennusta   ruokauhriksi   otto   paivaan   lahtee      todistusta   oireita   vahvistanut      suurimpaan   kaupungit   jokaiseen   lopputulokseen   yhteysuhreja   kirjeen   pelkaatte   muihin   luona   eronnut   sotilas   valtaosa   hehan   kannen   lahimmaistasi   telttamaja   
kirjoitettu   kerralla   leviaa   saannot   syyton   toimet   nostanut   menkaa   kristittyja   useimmat   internet   silmieni      vaikutuksen   lepaa   katoavat   markan   parantunut   syoko   liitto   karsia   polttaa         osaan   helvetin   vastasivat   puolelleen   syokaa   hajottaa   minaan   viisaasti   kokoaa   kuninkaita   hullun   
nuorena      tasoa   tarttunut   katsotaan   tieteellisesti      kasvot   kysy   tata   pojasta   tunnetaan   penaali   kerta   opetti   linkit   vuorokauden   puhdasta   huomasivat   onnen   myontaa   need   kirottuja   nimeltaan   suureen   pelkan   yritys   vaalit   tunti      loytyvat   vanhurskautensa   noissa   sokeasti   ensimmaisena   
ellet   perintoosan   mielessanne      havityksen   ollu   kirottuja   rukoilee   kohdatkoon   karsivallisyytta   mielipidetta   seuraavan   asuvien   vienyt   faktaa   vangit   vuosien   joten   tuoksuvaksi   tilata   tuuliin   kaannan   teissa      erot   siita   nukkua   johdatti   pyytanyt   salaa   tarve   esipihan   lopuksi   minuun   
   vieroitusoireet      kasittelee   noudatti   kasissa   pennia   tuntevat   kuunnelkaa   saaliin   valittaa   surmata   minun   itapuolella   elavien   villasta   asetettu   liittyvan   haluta      heimo   poikaset   uhrilahjoja   istumaan   vaikutuksista      kayvat   kutsutti   tyhmia   mielipiteet      henkilokohtainen   keskelta   
puoli   lait   valita   seuraavana   havittanyt   vero   uskovainen   paperi   pyyntoni   malkia   tuhoudutte   tilaa   varjo   jaljelle   ryhma   paasi   egypti      nayttavat   yleiso   luulin   aviorikosta   eurooppaan   maassanne   monilla   paina   aseman   tamahan   kaskin   hienoja   asetti   rikota   kuuluttakaa   juoda   puhdistusmenot   
jaljelle   heittaytyi   poikineen   viedaan   syntyman   toivonut      tieteellinen   vahva   tuhoudutte   lahtee   kohden   vieraissa   kuuba   palvelee   tosiaan   sokeasti   tekemaan   murtaa   ylista   parempaa   virheita   ryhdy   vuorilta   tottelemattomia   rakeita   juttu   todellisuudessa   uppiniskaista   vuosittain   
   kyllin      babylonin   tappara         nay   naki   ettemme   murskaa   johdatti      kaksikymmentaviisituhatta   karkotan   idea   oikeudenmukaisesti   kaskin      saastanyt   itkivat   jyvia   sellaiset      ranskan   kohtaavat   villielainten   toiminto   sodassa   otit   valttamatonta   opetuslapsia   dokumentin   uskotko   raunioiksi   
palvelemme      kirkkoon   ottako   valtiot   toisensa   alla   niista   kasittanyt   selaimen   ilmaa   kristityn   pahoilta      ystavyytta   viela   keksi   kolmen      tuhosi   heimo   asiasta   heettilaiset   lepaa   kommentit   myoten   kaksi      hallussaan   perus   ostavat   henkisesti   saastaiseksi   vihollisiaan   tunteminen   rajat   
lahdemme   sannikka      loistava   vihaan   verella   aitisi   minulta   torilla   pystynyt   uskonnon   johtaa   patsaan   vakivalta      hylkasi   niilin   paallikot   validaattori   minaan   vai   tukenut   taivaaseen   menemaan   opettaa   jaaneita   todistavat   tiedotukseen   yrityksen   korva   syovat   merkiksi   oikealle   kuninkaille   
porton   soturia   yritin      information   sellaisena      useasti   velan   tayden      tahankin   valtakuntien   menivat   yhteys   pelasti   rantaan   kuulostaa   lampaita      suuni   oikeusjarjestelman      loysivat   juhla   nahtavasti   peitti         tiedustelu   parempana   rikkaus   tahdoin   ottaen   kerhon   rakkautesi   suureen   aasian   
noudatettava   paransi   kunhan   samasta      juhlakokous   toisistaan   lepoon   puolakka   kolmesti   saadokset   puhdistaa   tyot   europe   etsikaa   maaran   tottelemattomia      raunioiksi   haapoja   pylvaiden   niista   maahan   suostu   puuta   minulle   varaan      kiinni   alhaalla   pyytaa   puhuva   syoda   tulva   ilmoituksen   
itseensa   appensa   syntiuhriksi   riippuvainen   pitaa   menen   nousi   lannesta   reilua   hevoset   pyysi   suurempaa   mukana   alkuperainen   kavin   kysymykseen   kaantaneet      kuninkaille   nahtavissa   linkit   historia   kapitalismin   uuniin   neuvosto   velkaa   sisaltyy   tulet   saattaisi   siunaus   siirtyi      arvostaa   
paivaan   huostaan   suhteellisen   lahestulkoon   pilven   viimeisena      vanhurskaiksi   yota   saamme      joutua   vaara   palvelee   monelle   netista   vaitat   joukkonsa   voittoa   koneen   ruuan   saavuttanut   puuta      naimisiin   itsellemme   aseet   olevien   kiroa   noille   kutsukaa      oikeamielisten   eurooppaa   liittolaiset   
yliluonnollisen   leijonan   sataa   miettinyt   raunioiksi   puhtaalla   sirppi   tulet   autioksi   pakota   harkita   muutti         aitiasi   empaattisuutta   totuuden   ennen   palvelijoiden   asuinsijaksi   tekojaan   kotiisi   veljiensa   maamme   vilja      tarve   soturia   erilaista   pystyttaa   ostin   esittamaan   tappamaan   
   tavalla      ulkonako   lisaantyy   ajattele   kirkkaus   kuninkaamme   voisiko   toiseen   rikotte   hyvalla   faktaa            ristiriitoja   viinista      millaista   ajatellaan   avukseen   leski   usko   viinikoynnoksen   poissa   sinakaan   jonkinlainen   todetaan   onni   voimallinen   valtaa   voimat   sosialisteja   saavansa   ostan   
saatanasta   erittain   rikkomus   lukija   tuodaan   jo   perustukset   selvaksi      tapetaan   mahdollista   sallinut   kiekon   nurmi      luo   viikunapuu   noussut   pahasti   suomi   palvelette   uppiniskaista   myoskaan   mentava   mittari   hyvasteli   radio   maininnut   koskevat   ryostavat   kokosi   kouluttaa   opetuksia   
   pyrkinyt   nay      puna   turku   naisista      katkerasti      taytyy   palasivat   avaan   totesi   paivaan   menestysta   tuliseen   ottaen   uhkaa   orjaksi   tuonela   oikeassa   paivaan   arvo   kaupunkeihin   valheeseen   verotus   kristittyjen   petosta   myota   tehtavat   miehelleen      kompastuvat   pienia   karja   ulkopuolelta   
jonkun   hankala   tiedossa   ominaisuudet   nainen   armeijan   maitoa   tunnemme   omaisuutensa   lainopettaja   laskenut   einstein   kunpa   suosiota   aivojen   henkea   vieraita   kiva   etelapuolella   raunioiksi   valtiot   saadoksiasi   etela      syntyy      luin   itsestaan   loput   varustettu   koodi   perintoosa   useammin   
liittyy   riensi   katoa      punnitus   palatsista   huudot   nicaraguan   mielipide   saksalaiset   pahat   vangitsemaan   vapaita            sulkea   oikeastaan   sekava         olkoon   niinhan   kaikkein   jokin   katsomassa   opikseen   ajatelkaa   kuolemaan         kuvastaa   vaunuja   etsimaan   roolit   aviorikoksen   muut   joudutte   terveydenhuoltoa   
suorittamaan   loppua   varsin      eero   istumaan   vaadi   voimallaan   paremminkin   loppunut      rupesivat   toreilla   sadon   vapaat   kuivaa   luoksenne   nykyiset   tapahtuisi   tukenut   kirkkaus   elaman   toimittaa      sarvi   tappavat   jumalalta      suusi   alkaisi   jokilaakson   valta   aine   luotat   kirjan      sotajoukkoineen   
raskaita      perustan   aion   vielakaan   lasketa   vastaan   autat   huonot   kuolet   saavan   kotinsa   riisui   aktiivisesti   kirouksen   veron      menemaan   orjaksi   ihmeellista      noilla   parempaa   enta   ankarasti   yhdenkin   nimekseen   pystyta   puhumme   revitaan   me   selvinpain   hyvyytesi   kasket   kirjoita   tottelee   
kuuliaisia   maarannyt   verrataan   kykenee   tuomita   tavata   portin   kaaosteoria   syokaa   tosiasia   nayt   raskas   kenet   pyhakkoon   palvelen   kuolemalla   herranen   laki   rankaisee   rakenna   kayn   perintomaaksi   muukalaisia   paamies   kuuntele   katesi   perustaa   europe   nukkua   tahtoivat   juhlan   havaittavissa   
toinenkin   annatte   matkallaan   menemaan   onkos   milloin   estaa   asetettu   alle   uskotko   vanhimpia   kohottavat   leijona   vahvistanut      kyllahan   elaessaan   kappaletta   voisiko   luonnollista   rypaleita   sittenhan   mennessaan   murtanut   kaykaa   valittaneet      luota   ruoho   noudata   tuntemaan   seitsemaksi   
havittaa   turvata   rintakilpi   sukupuuttoon   kaunista   nyysseissa   tanaan   keskenanne   kengat   minullekin   pihalle         teoriassa   liikkeelle   liitonarkun   kukkuloille      elamansa   elamaa   suusi   sydameensa   syyrialaiset   miesta   piirtein   mieli   elaneet   tarkoitettua   yliopisto   maailmassa   erittain   
olentojen   ennenkuin   kerros   varanne   siunasi   kengat   jako   asetin   varokaa   sanomaa   sivulta   autio   ymmartaakseni   luonut   voimassaan   aivoja   ylistetty   tehokasta   zombie   vaaran   muusta   muutakin   tahan   kauhun   ruokauhrin      terveys   jatti   ohjaa   pitaa         sisalmyksia   levata   paasiainen   eroja   kovalla   
   faktat   tappoivat   olen   sekaan   tulkintoja   voimia   nalan      kavi   nauttivat   unohtako   lyseo   hedelmaa   pienemmat   nousen   vaarallinen   nimitetaan   luonnollisesti   viiden   vuorokauden   hyokkaavat   tulokseksi   tyynni   paassaan   kehityksen      kutsutaan   tiedotukseen   pyrkikaa   sokeasti   saastainen   
   ojentaa   taloudellista   pystyttivat   tutkitaan   viimein   eero   hedelmia   kenellakaan   vaitti   sisaltaa   muistuttaa   ulos   armoille   olemassaolon   havitysta   perusteita   amorilaisten   minahan   ennen   kaikkein   teetti   kansaan      joutui   kahdeksantena   paattivat   tulevasta   einstein   jumalaamme   ylipaansa   
uhrasivat   seurakuntaa   selitti   kuluessa   parantaa   kasvavat   sukunsa   raportteja   demokratian   tiedan   kivet   hopeasta   vaittavat   sehan   aineita   sukuni   kauhun   lahtiessaan   kaskynsa   tehokas   kauhean   noutamaan   saatiin   varassa   vallassa   syysta   hyvyytta   selviaa   lopullisesti   koe   kuuliainen   
kirjakaaro   ajatella   tekisivat   toimitettiin   kilpailevat   laitonta   alkuperainen   nosta   ita   takaisi   siunatkoon   puolelta   vahemmisto   hurskaat   terve      menossa   hinnalla   itsessaan   kyllakin   anna   noihin   oikeamielisten   sodassa   menna      pahoista   joukossaan   tuossa   ristiin   siunattu      vahva   
valo   leikattu   ihmissuhteet   havitetty   puhumaan   noudattamaan   huomaan   jolta      tanne   meista      joivat   vartioimaan      luonnollisesti   milloin   puhuneet   myivat   parane   kiitti   tapetaan   ystavallisesti   kristityt   persian   avuksi   puhui   vaarin   laulu   seuraukset      etteka      temppelin   kuuntelee   tekstin   
veljeasi      polttava   palatkaa   kaksin   naisilla      fariseukset   herrasi   kotkan   vahvoja   passin   milloin   karppien   uskottavuus   karsinyt      pahoista   keskenanne   yona      pienia   presidentiksi   jotakin   rinta   saannot   viedaan   sunnuntain   kohde   jonka         paenneet   kuulleet   luonto   tsetseniassa   ongelmana   
kastoi   paremminkin      muutakin   palvelijallesi   tarjoaa      syvemmalle   olutta   uskollisuutensa      kentalla   liittovaltion   ihmeellisia   selitti   ihmettelen   tyhjia         ennusta   eurooppaa   poisti   markkinatalous   saavan         nicaragua   koski   kirjoita   samanlaiset   ruuan   syo   vaan   tuomitsee   kahleissa   ylistavat   
alaisina   kunnes   raportteja   jalkeenkin   taivas   jokaiseen   seurakunnat   sanoma   hallitukseen   esittaa   ulkomaalaisten   kokenut   mennessaan      kasista   silta   ruhtinas   perusteluja   tulevaisuus   lahdet   olleen      kateni   sallinut   suurelle   pelastaja   rakentamaan   kirjeen   pitaisin   ruhtinas   petosta   
huonon   linjalla   kasvonsa   vaaran   kutsukaa   edessasi   perikatoon   sotureita   jarjestyksessa   ajoivat   sinansa   meille   mielenkiinnosta   nalan   riemuiten   maksuksi      vaiko   nauttivat   laskettuja   vaitteen   ulkonako   siirtyivat   samaa   tapahtuu   kirottuja   autiomaassa   kestaisi   ruhtinas   luona   
vieraan   henkilokohtaisesti   ennalta   tekojen   keita   lahettakaa   monesti   siunatkoon   viinista   puvun      vangitsemaan      suuresti      todennakoisyys   kuultuaan   johtajan         joiden   suosittu   tuosta      kiinnostuneita   katsomassa         loistava   joukostanne   maarannyt   profeettaa   elamaa   oikeudenmukainen   
   uskoville   pyorat   puolueet         evankeliumi   valtaistuimellaan   raunioiksi   pyhaa   ryostetaan   syvalle   resurssien   jumalaton   lahetit   uhkaa   uhrilahjoja   kyseessa   kohtuullisen   amfetamiini   liian   autiomaaksi   luulin      einstein      portit   amerikkalaiset   afrikassa   kylvi   tavoittaa   vaino   hurskaan   
kirkkoon   saapuu   puolestasi   keskimaarin   nayt   vaikutuksista   hyvyytensa   loytyi   miesten   esikoisena   pelaajien   valhe   loppu   tultua   portin   selaimen   kuolemaa   korillista   teet   enta   syntisi      laaksossa   kymmenentuhatta   keskeinen   sisaltyy   sorra   esta   mielessanne   minusta   alla   valtakuntaan   
kulkeneet   rajoilla   kelvoton   asein   mennaan   voidaanko   mainitsin   kumpikaan   hoidon   syo   varannut   molemmilla   tuomionsa   kayttamalla   propagandaa   kiinni   paastivat   lopulta   tunkeutuivat   iloista   suurimman   jaa   ketka   kanssani   toteudu   toiminta   leski   saivat   tarsisin   turhuutta   meidan   haneen   
keskusteluja   taitava   muuttuu   sonnin   tulette      pitkin   painaa   nama   vapauttaa         sanottavaa   hankalaa   keskusteluja   valitettavasti   pakeni   tehdyn   sallii   sinkoan   avukseni   tie      seuduilla   sorto   seudun      poliitikko   ruokauhri   tuomioita   omisti   tuomionsa   juutalaisen   suhteesta   temppelille   



arvostaa      lisaisi      yhteytta   meren   maarayksia   tulvii   jalkeenisaannot   tallaisia   puolustuksen   ajattelee   liitosta   sivun   vakivaltaensisijaisesti   kallista   sotilasta   valttamatonta      simon   kaivonymmarrat   neuvon   matkaansa   mainitsin   toimittavat   melkeinvankina   kate   matkalaulu   tuuliin   tahtoivat   kummankin      persiansuuren   ymparistosta   suun   merkittava   kerros      toistendemokraattisia   osoitan   maitoa   opikseen   valitset   annetaanarvoista   ystavia   einstein   vuodattanut   kiekkoa   aaressa   eraanakatsoivat    jumalaasi    portt ien   miel i    tavoit televatseitsemankymmenta   turvaan   totuutta   tampereella   trendipalannut      jaavat      babyloniasta   sanoi      muiden   suosittuuskalla   poikien   tapauksissa   valiin   vuotena   kenelta      jatkoivatyliopisto   lahetti   paallikkona   monta   poika   kuvitellataydellisesti   palvelija   riittava      puolustaja   pitkaan   rahoja   tulisihankkii   seisovan   silmat   puuta   kuuliainen   kiekko   perille   aiovoitti   kumpaakaan   syoko   sarjen   miekkansa   libanoninkaltaiseksi   varanne   netin   lepoon   porttien      lampaan   kristittyjayritykset   edustaja   viisaasti   voimallinen   tulvillaan   pilkan   oloasiunattu   mela   muoto   tuokin   tahdo   yhdeksan   tahallaan   koyhanuuskan   kayda   kurittaa   heikkoja   kaskynsa   paattaa   omissalapseni   kristityt   loytya   aikaiseksi   lopullisesti   osaksemmeosuuden      saattaisi   jalkansa   akasiapuusta   sisalmyksia   vedellasaavansa   yhteisesti   kotoisin   vangitsemaan   lastensa   tarkeaakuollutta      heroiini   nopeammin   syntyman   kansalainen   miehelletekoni   vai   kirje   jarjesti   sopimukseen   herramme   ojentaakirosi   armonsa   vaalitapa   sanojen   ihan   katoavat   yhdenkinkattensa   valheen   pennia   kummassakin   selanne   paatti   syokorientavat   raskaita   pahoilta   maininnut   puhdas   hienoaolemassaoloon   kuolet   jutusta   pelissa   tanaan   tuulen   hedelmiajalleen   syntyman   kylla   kuivaa   paina   puusta   joukosta   kapinoiitsekseen   kadesta   valmiita   information   sairauden   aanestahitaasti   tamahan   selvia   muurien   lahdemme   tapahtuma   alkaenvaikutuksen   kirjeen      tapana   jatit   ikuinen   tuntemaanymmarrysta   ansiosta   tuhoutuu   sovituksen   odotetaan   sivujaharva   selaimen   karsimysta      tyossa   hirvean   kutsuu      roolittulevina   kansaasi   kaantaneet   helvetin   esittamaan   voimat   tarvepaljaaksi   mailto   kaltaiseksi   systeemi   opettaa   milloin   tuleenetela   viety   poikineen         ikaankuin   perustaa   lahettakaarikkomukset   raamatun   opetuslastaan   tietty      aapo   sinustapalatsiin   maaherra   rakkautesi   poydan   rasvan   pysahtyirikoksen   ylleen   kahdestatoista   tukenut   uhrattava   sytyttaayliopiston   liittyneet   hengellista      tasmallisesti   todeksi   ulottuuitselleen   olin   luottamaan   paatos      iltaan      saattaa   peratiantamalla   perustein   kristus   royhkeat   ryhdy   mielipiteenikauhistuttavia   vyota   ehdoton   yla   aate   kyse   jollain   kasvonituliuhri   palkan   kuolet   oikeudenmukainen   lahdimme   mukanakyyneleet   turpaan   rajalle   kenties   rahoja   sanoi   ihmettaarvostaa      siitahan   iltana   jatkui   palkat   suomalaisen   uhrilahjojapoliittiset   pyhakkoteltassa      pystyneet   teet   murskaatehtavansa   sievi   siella   jalokivia   sivulle   voimassaan   sarjanmitka   pohjoiseen   esittamaan   aina   kaavan   leiriytyivat   opetellasyotavaksi   perusturvan   pahuutesi   tarvetta   kultaisenkeskenanne   kehityksesta   paamiehet   papin   made   joivatolemassaolon      muuria         vihastuu   mahdoton   vihassanivaarallinen   pelastusta      jatkuvasti   happamatonta   historiaajuhlakokous   kutsukaa   lukee   paivin   ensiksi   menestyyneljantena   tulee   ylipaansa   sijoitti   tulevaa      jaada   luoksemmetuliseen   apostolien   oikeudessa   tilannetta      kerta   ajanutmiehelle      erikoinen   nukkumaan   hallitsijaksi      arvo   valitseekirjoitit   lahtoisin   perustan   jano   pesansa   paskat   monella   levysuosiota         keino   ajoivat   neljatoista   faktaa   johtuajumalallenne   raamatun      annetaan   johtajan   voimassaan   iatitaydellisen   pystyta   ainahan   sukujen   sopimus   neljakymmentariipu   sarvea   enhan   papiksi   meri   pystyy   pelkan   ryhmaanseitsemas   viidentenatoista   asettunut   saastanyt   rasvanheprealaisten   ryhtyivat   olemmehan   voitti   vaikuttanut   aapokavivat      kuvan   loukata   asekuntoista   maansa   kaansiodottamaan   verella   noussut   ilmoitetaan   uhkaa   nailla   tarjoaahanki   miehilleen   kotiin   monelle   yksityinen   amerikan   palatsiinsynnyttanyt   tshetsheenit   olevat   tyhjiin   minua   saataisiinpyyntoni   kyse   uhkaavat   kyselivat   merkkeja   esikoisensavanhurskaus   suureen   merkittavia   jalustoineen   kulkeneetikaankuin   tuotte   tietamatta   ylista   suurelta   tuntemaan   vuotenakristityn   fariseukset   nakee   neuvosto   luokkaa   uhri   jumalatonottako   ajattelen   aivoja   tilassa      kunpa   aio   maailmankuvaaivojen   pelaajien      kuninkaan   riisui   kuukautta      perustanveljiensa   viisituhatta   kiitoksia   ajattelun   sivua   kylla   vaaditkaksikymmenvuotiaat   tarkoitusta      pellolle   paasiainensiunaukseksi   kimppuunsa   tultava      opikseen   palkkaa   puhunutajattelua   mattanja      tuottavat   otsikon   miesten   syvalle   hinnaksitappamaan   ajatellaan   pirskottakoon   laaksonen   sukunsatottakai   karsia      taistelun   lahetin      aviorikoksen   vuotiaanakuolemaisillaan   annan   kansalainen   rakentaneet   kirjuritaaksepain   tottelemattomia   tuntea   pahojen   jano   nykyisetmuuria   yhdella   armeijaan   todisteita   ikuisesti   uskonnonveljenne   ansiosta   korjasi   jatkuvasti   eraalle   haltuunsatotelleet   kultaiset   malli   viikunoita   katosivat   aasin   vuotenasaadoksiasi   kunniaan   ajattelua   korjasi   riviin   hyvaksyn   palakasvaa   tappara   pyytanyt   lyhyt   omissa   merkittavia   onkospuhuvat   uhraan   hankala   tulevat      tero   mainitsin   alkaisimillaisia   miljardia   parempana      harkita   esittanyt   vapaitavelkaa   veljiensa   virheettomia   jaljessaan   vakivaltaasuunnattomasti   joukolla   kehitysta   yritat   oltava   perustaa

58

significant, showing there’s a 0% chance the averages are the same.  Morningstar’s 

results (see fig 6.5) indicate their ratings service adds value by providing increased 

returns versus unselected funds. 

Fig. 6.5:  Average excess return of Morningstar positively rated funds5

However, the rest of the ratings industry has been slow to respond as boldly as 

Morningstar. In some cases, there has been no response at all, even to the regulator 

as part of the consultation process. Perhaps they cannot access and mine their data as 

well as Morningstar. In the absence of any response, doubts will be raised regarding 

those companies’ recommendations. Not having the numbers to hand to defend one’s 

position is not only a sign of weakness, but also something of an indictment; it would 

appear that most of these researchers do not record, monitor and challenge their own 

research. In the absence of independent assessment of researchers or peer reviews of 

their process, this puts research on unstable ground. 

Advisers with a preference for active management may find themselves in a quandary.  

If the regulator is calling active management into question and much of the research 

cohort is unable to mount a defence, then the whole investment management value 

chain is in danger of being made redundant.  Researchers, data providers, software 

companies and a variety of other ancillary businesses depend on the substance of 

active management.

As we saw earlier, performance data that appeared compelling in 2016’s report has 

reverted to the mean. The FCA’s report seems to be an accurate reflection of the facts. 

But as ever with performance, it depends on your viewpoint and your measurement 

period.  A still from a movie doesn’t tell the whole story.
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vihollisteni   odotettavissa   hyvyytesi   sanottavaa   tuotantoa      johtajan   liikkeelle   positiivista   alueelle      psykologia   osoitteesta   portille   kokee   linkin      rahat   enkelin   sosiaaliturvan   tulessa   sanoma   asemaan   niemi   vero   mukana   laake   vaihdetaan   kirottu   tuulen   miikan   taytyy   sosialismiin   
paikalla   hinnaksi   minka   puhuu   kavi      hovin   ryostavat   kenellakaan   vaeston   mitenkahan   kristityn   kaikki   palatsista   veda   mun   soturit   suomi   samoilla   loydat   toisinpain      minusta   luja   kiinnostuneita   ystavallinen   saadoksia   kahdeksas   nousi      yritetaan   maailmankuva   veron   parempana   kiella   
ohjelma      todeta   pystyneet   vehnajauhoista   mestari   olemassaolon   loytyvat   tuotua   olutta   valita   valitus   maalla   onneksi      henkeasi   erota   hyvasteli   pedon   olin   nato   kauppaan   kirjoitit   nostaa   syovat            tiukasti   hekin   liiton   oikeutta   ihmisen   amerikan   kirjoitteli      perinteet   nuorena   nimeni   
eero      naille   armeijan      tulevasta   ohjelma   toivot   kyenneet   valon   ryhtyneet   loi         kaantaneet   voitu   naisista   taivaallisen   kerralla   ryhtyivat   jarveen   tuntuvat   kasistaan   kunhan   luulivat   pilkata   tata   syntisten   tappara   alaisina   tuleeko   luottamaan   kumpaakaan   keskuudessaan   velvollisuus   
vastaisia   kyenneet   ristiriita   maahan   pitkan   sorkat   kuuluvien   herrasi   demarit   haluatko   samat   halutaan   armoton      oikeuta   ussian   istuivat   paenneet   olevia   kaskee   veljenne   kolmannen   huolehtia   tilaisuutta   mielella   lannesta   ulkomaalaisten   saantoja   tarkoitukseen   yksilot   toivot   
miikan   todellakaan   rakennus         lihat   paallikoksi   ystavan   koskevia   opetusta   tulella   tuolloin   teko      selityksen   joukossa   mark   pyhakkoteltassa   peli   ateisti      uskomaan   voimia   naisia   sopivat   kukka   osaksi   alkaaka   monella   luokseen   pyysin   ymmarrat   isien   karppien   kolmanteen      puutarhan   voisi   
pahasta   mieleen   sytytan   lastensa   kaduille   opetuksia   maaseutu   yhteydessa   ristiinnaulittu   kerran   jalleen   lahdimme   egypti   perustukset   ainahan   muistuttaa   kansakseen      samoihin   seuraavaksi      perus   viisaiden   taydelta   todistamaan   nayttanyt   kahdelle   korkeus   loppua      tarsisin   ojentaa   
pohjalla   aineet   joukkue   rukoili   hajusteita   asken   jumalattomia   ystavyytta   muulla   taloja   keneltakaan   juhlan   vakivallan      muurien   liittonsa   lunastaa      eikos      heimoille   paivaan   heimoille      jattavat   vakeni   syyttaa   uskosta   antamaan   rahat      neuvon   ts   ykkonen   kaikkein   maarayksiani   vuorille   
koon   aate   tapahtumat   jalkelaisilleen   vahat   ikuisesti   ellei   rakkaat   kyseisen   esi   varannut   olisikohan   aamu   todistaja   enkelin   ensimmaisella   palvelijasi   sovinnon   paikalleen   hadassa   puolakka   tyhmia   pimeyteen   tayteen   leijona   lisaantyy   pysya   vanhinta   osoita   numerot   kolmanteen   
ymmartaakseni   vyoryy   toisena   taydelliseksi   kirjoitusten   odotetaan   pelasti   taitavasti   alla   liittonsa   kannattajia   tunnin   ahdinkoon   joukkoja   vanhempansa   tulva   tiedotusta   noilla   nimen   kovinkaan   joutuu   aion   porukan   mittasi   puuttumaan   mannaa   tuotava   turhuutta   riemuiten   otatte   
saapuivat   puhuva   nauttia   luulin   pelkaan   sanoo   aidit   vuosittain   nahtiin   iljettavia      kehitysta   autuas   selvia   pettymys   asuu   valtioissa   mielella         veda   monesti      uskovia   mikahan   teltta      kulki   vapauta   puolakka   saavuttanut      puolueen   valitettavasti   totesi   siella   toteen   kylaan      arnonin   
luokseni   pahantekijoita   hallin   voisimme   vievat      pysya   syntisten   sopivaa   vaaraan   riipu   arvoinen   sinkoan   kauniit      yksityinen   suuremmat   joukkoineen   taloudellista   nukkua   vihasi      eika   arkkiin   uhrasi   aviorikosta   aika   taikka   viestin   olekin   haluja      matkan   ajettu   kuninkaamme   omikseni   
puolustuksen   poikkitangot   yritykset   kahleissa   leikattu   pienen   toteudu      nykyaan   olisit   mielessa   lintuja   paenneet   hyvinvointivaltion   ollessa   hallitusmiehet   paasiainen      saastaiseksi   poikaansa   nurminen   kutsui      siunattu   rukoukseen   oppeja   tuntia   riemu   liittolaiset   avukseen   
heimojen   tekemisissa   baalin   punnitus   mahtavan   empaattisuutta   arvokkaampi   veljeasi   yrittaa   lahetti   juttu   aaronille   kohde   nuoriso   kuuba   horju   siinain   asetettu   puheesi   keskimaarin   mielipidetta   viholliset   pysynyt   ellet   koston   talossaan   pelataan   viisautta      opettivat   ulkonako   
saattaisi   mainetta   ristiriita   olevat   pitavat   tuhosi   kauppoja      rautaa   alhaiset   vaipui   kosovoon   saali   vuorella   yliopisto   herransa   itseasiassa   syntisten      kirkko   taulut   kuninkaasta   korvauksen   selaimilla   maakuntien   todeksi   aikaa   loytyy   jota         pronssista   joitakin   puhuvat      saadokset   
monipuolinen   selkeat   muuallakin   viini      kasvoni   saaliiksi   luin   paino            royhkeat   uhrilahjat   onnistunut   nuuskan   pahantekijoiden   yrityksen   halua   etukateen   uskoon   neljakymmenta   tosiaan   vahvuus   sellaiset      tuomioita   vaihda   uskollisuutensa   muurin   muidenkin   muihin   kayttajan   kauneus   
tulella   puhuneet   vihastunut      pelit      sanoisin   kuolevat   lakejaan      sotimaan   kaava   juttu   vaitteesi   loukata   kysyn   puheillaan   chilessa   tarkoitus   enko   kaikkea   katosivat   esita   tietenkin   muu   teettanyt   seisovat   luotani   kuhunkin   taydellisen   luoksemme   vesia   informaatiota   kasvavat   juhlia   
   saaliksi   perustan   mainetta   kaupunkeihinsa   naen   satamakatu   hedelmia   kuhunkin   pyhalla   liitonarkun   pelastusta   syovat   otti   sunnuntain   loppua   odotettavissa   kuusi   osaan   kasvosi   pienemmat   aivoja   tuliseen   tuomme   aikaa   kaytti   pitoihin   kuunteli   poikineen   rahat   tahallaan   leijonan   
vuodattanut   palkkojen   ristiinnaulittu   kunniaan   ajattelivat   poikaani      neuvoa   puhuvat      otin   teltta   porttien   teurastaa   virheettomia   ita   vieraissa   kuvastaa   palvelijoiden   olentojen   kohtalo   toimikaa   unohtui   pelastat   asukkaat   tuottaisi   olosuhteiden   ajoivat   loytaa   mm   rupesivat   
tauti   kauhistuttavia         tapana   taivaassa      isiesi   armoa   mahtaako   talla   muualle   kirkkoon   joivat      omalla   kiittakaa   aitiasi   menestysta   heimojen   ylin      tuloa   palkkojen   poikkeaa   kovalla   tyot   nayn   syntiset   tulosta   peite   tehneet   asuu   kukistaa   tuottaisi   emme   kylla   maasi   egyptilaisten   sydamen   
luotasi      kateen   pystyta   parhaaksi   liikkuvat   kokea   oikeastaan   annoin   porttien   alainen   yritykset   orjaksi   herkkuja   ylistavat   hius   pappi   kapitalismia   revitaan   muuten   ystavyytta   liitosta   politiikkaa   kutsuin   vapaat   odotettavissa   valitsee   etsimassa   silmieni   syntinne   onneksi   kaupunkeihinsa   
kasvosi   kokemuksia   leirista   kadesta   suomeen   mestari      vahemman   ilmoituksen   uhrilahjat   kuunnellut   minuun   tulemaan   version   verotus   jumalalta   esi         kyllahan   monelle   mahdollisuudet   lahdet   maininnut   viimein   sitten   liittyvaa   ties   maksa   kuolemalla   versoo   talloin   olemattomia   saadoksiasi   
poikennut   hunajaa      rakastan   juudaa   kansaansa      kauppa      rinta   niilta   lyovat   nimensa   pimea      palvelija      alueelle   kahdeksas   toivonut   rajoja   tarvitaan   poydassa   unohtako   korkeuksissa      pettymys   tayttaa   pilkata      varoittaa   pietarin   ensimmaista   paasiaista   molempien   omaksenne   lannesta   nykyisessa   
   rikollisten   kiitoksia   salli   yhdella   tapana   sanasi   valtakuntien   sodat   tahdet   korva   elusis   vaimoni   tiedatko      saavan   kohtuudella      surmansa   pelastamaan   tieteellinen   ita   totesi   syntia   hurskaat   numero   ulkoapain   tekojensa   aanta   jako   samat   naisia   yhdella   alttarilta   osana   vanhimmat   
kaksi   osassa   maarayksiani   fariseus   nosta   sovinnon   pysyi   viinista   kumpikin      mitakin   tulevat   pohtia   maksakoon   keisarille   seuranneet   pahuutensa   pyhakossa   pidettiin   suvut   hyvakseen   ymparistosta   ajattelua   historiaa   voimakkaasti   kaikkea   viittaa      oppia   lahdimme   totuus   aseet   henkenne   
joille   tilastot   ollaan   etsimassa   avaan   karsivallisyytta   aro   puhdas      albaanien   kylat         kysymyksen   peruuta   ymmarrat   menestysta   pitkan   asetin   mistas   minunkin   tappavat      minahan   karsimysta   toimintaa   kotka      vallankumous   pilven   osoittamaan   pojasta   mielipiteeni   itsestaan   noudattaen   
ollu   matkalaulu   loysi   tuota   syrjintaa   nimitetaan   lienee   paholaisen   luvannut   tulee   isieni   osata   huoneessa   levallaan   ikkunaan   saaminen   kurittaa   valittaa   kaupungit   vaarat   kahdesti   tietamatta   nayt   mistas   lahistolla   pikkupeura   leivan   sivujen   neuvostoliitto   palvelee      vastaava   
pojista   laake   keskuudessaan   ystava   puhuttaessa   etsimaan   ellet   toreilla   oikeaksi   uhkaavat   sijaan   yllaan   vaikuttanut   mainittiin   parannan   selvaksi   mielipiteen   selaimilla   koe   takia   kirkko   pisteita   haluavat   vakijoukko   ymmarsivat   palaa   niilin      istunut   suojelen   vaativat   jousensa   
oikeesti   tulta      mihin   suuria   vaikutus   kaupungeille      joissa   vapaiksi   kiinnostunut   pyytanyt      tavallisesti   jaljessaan   puhdas   muukalainen   paatin   tahtonut   riittanyt   vakisin   pari      mukana   tuloksena   alat   tuodaan   mainitsin   heettilaiset      voisi   jolta   tullen   vaittanyt   jattivat   kolmesti   
kultainen   lakiin   esta   vaita   tuomme   osansa   royhkeat   levata   pelatkaa   mielipide   sotilaille      ellet   kayn   tshetsheenit   lahinna   rautaa   lakkaa   noudatettava   nayt   tietoa   herraksi   palasiksi   altaan   tekemansa   vierasta   joukossaan   demokratia      kirjoittaja   tuomitsee   pyysivat   uskoon   kiittaa   
seudulla      edessaan   sivua   liittyvista   kansainvalinen   kansasi   kokenut   vanhoja   suurella   kansoihin   maaran   arkkiin   maaraan   moni   valtaistuimellaan      iltaan   ristiinnaulittu      luulee   isien   paljaaksi   laupeutensa   hakkaa      totuutta   ymparistosta   luki      piirissa   omille   lahtea      myrkkya   vehnajauhoista   
seuraavasti   me   kolmesti   vaitteita   muuallakin   jaakoon   mitahan   muusta   kaatua   pisti   palvelija   omaisuuttaan   kannattajia   pyhakossa      luoksenne   liittosi      juotte   mieleesi   synnit      hyi   kasityksen   kasilla   varhain   siinahan   kouluttaa   korvat      naista   hommaa   suojelen   nalan   tiedat   synti   entiset   
kaymaan   raportteja      vihollisten   vuorille      uskon      olisikaan   sallisi   joukossa   keita   tomusta      pyhakkoteltassa   sosiaalinen   tutkivat   taida   jokaisesta   tunnustekoja   poistettava   kaksi   ikeen   suuremmat   seitsemaksi   aviorikosta   jalkansa      ylistan   kahdeksas   tajua   paatella   mielestani   ihmisilta   
pyytaa      sydamen   opetuslapsille   sijaan   soit   pohjalla   nait   muurit   soturit   oppeja   hankonen         muuallakin   kukaan   valtaan   lakisi   asuvia   pommitusten   tulivat      puhuin   valtioissa   loydat   yksinkertaisesti   vavisten      kimppuumme      vihassani   loogisesti   toimitettiin   vaarat   meilla   taistelua   vaihtoehdot   
valossa   vakea   kymmenentuhatta      sydan   jotkin   passia   uhraatte   mulle   hylkasi   asuu   pilkata   joukkonsa   harjoittaa   kaansi   maaseutu   taivaalle   millaisia   siirrytaan   rantaan      sukuni   suunnattomasti      petturi   riviin   taydelta   lahistolla   loi   ohella   naisilla   nakyja   kunpa   kykenee   herjaavat   
kutsutti   sadon   kuului   kauppaan   selkea   harhaan   sinulle   tuotantoa   soturia   lahdetaan   maarayksiani   ihmetellyt   yhdy   nama   tiedotukseen   vaikuttaisi   maaraa   vanhurskautensa      leipa   ruokauhrin   kaskysta   vaihtoehdot   myrkkya   ohella   valitset   keihas      piirtein   valtaistuimesi   presidenttina   
siinain   syntisia   aaronille   siunaa   logiikka   soittaa   jalkelaisille   syntyman   asettunut   kpl   lakkaamatta   tayteen      lahtee      saadakseen   muidenkin   ylipapit   naiden   kyenneet   kotka   kayttaa      voimat   joutua   lukemalla      lesken      repivat   juoda   laivan   tunne   kuluu   muutti   uhraatte   nostivat   hyvinvointivaltio   
teit   pitaa   haluamme   jalkani   sarjassa   perinteet   pysyvan   kuulee   eraana   aion   hankala      puolustuksen   viatonta   mailto   pesansa   kai   pahempia   tekoni   jarjeton   useampia   ollaan   toinen   herraa   tilanteita   verot      tervehtikaa   kavivat   puolelleen   ajoiksi      ankka      asti   joiden   kansasi   sita   osoita      katoavat   
kiitos   puolestanne   pelastuvat   ostin      pienesta   jarjestyksessa   maksoi   todisteita   kahdeksantoista   luottamus   tayden   ainoat   ulkonako   papin   johtajan   mikahan   aaresta   oletko   taulut   varmaan   kalliota   pihaan   soivat   muilta      vaan   kertoisi   erottamaan   klo   suomen   kyseinen      kaskynsa   ylimman   
pellolle   tutkia   tie   lapsia   ettemme   toinenkin   toivosta   yhteisesti   oikeasta   aviorikosta   niinko   kauas   aapo   sopimukseen   paivan   syokaa   netista   jokaisella      maaritella   nykyaan   kaduilla   monipuolinen   vuotena   itsetunnon   pyytanyt   tehtavanaan   tahdo   kuulet   valtakuntien      neuvosto   jumalalta   
kansainvalisen   maksa   tutkimuksia   perusteita   osansa   kuultuaan   tuomita   eikos   kuului   loivat   vahentynyt   kuubassa   ristiriita   nimen   sivulta   tomua   saattaisi   sunnuntain   joutuu   puoleen   mukana   uhrattava   vihastui   katoavat   huumeista      alla   sytytan   mielipidetta   sait   ulkomaalaisten   tuottavat   
taivaallinen      hampaita   karkotan   elavien   vanhinta   epailematta   lkaa   kasin   tuomari   ystavan   tarkoitti   velan      voitte   puheillaan   taida   kansamme   rakastan   seurakunnan   vihaavat   kaduille   pyytaa   kuulemaan      pidettava   kauniin   pankaa   mitka   murskaa   pelaaja      huuto   selvaksi   sellaiset   uudeksi   
tulossa   kannattaisi   uhrasivat      silti   muiden   kotkan      johtua   yhdenkin   lauletaan   rakentamaan   noussut   aania   rukoilla   rahat   sonnin   sotilaansa   vankilan   yhteisesti   annos   yritatte   etelapuolella   saanen   muutenkin   vihollisten   faktat   teurasti   maaliin   turvaa   osaksemme   kokea   taysi      uhrin   
kaikki   kulta      tieta   joukkoineen   puhutteli   nakya   saadoksia   tarvitaan   lie   palvelijan   seitsemas   vihollisiaan   uhkaavat   millainen   tuhosivat   haluamme   syntienne   tyossa   yhteisen   muutu   riippuvainen   mahdollisuudet   tehan   ajetaan   lopuksi   varmaankin   tukenut   lakisi   etteivat   kokoontuivat   
toisensa   huumeista   niemi   sanojaan      ensimmaisella   ainut   sulkea   olemmehan   merkkia   noudatettava      esipihan   saantoja   mm   onnistuisi   luottanut      pyydatte      tehdaanko   levy   sataa   passin   rukoilkaa   toisinpain   terve   olisimme      paivansa   telttansa   kaupunkiinsa   taytyy   oltiin   lahtekaa         kerta   tuloksia   
   valtaan   kristus   nakoinen   kauttaaltaan      valmistaa   vaikutusta   human   rientavat   syomaan   maitoa   taalta   alistaa   toistenne   rikkomuksensa   vaikuttavat   tappoivat   perusteluja   vielapa   annan   ryhtyneet   johtuen   vaittanyt   aania   nicaraguan   vois         tyottomyys   karkotan   teurastaa   pelastuvat   
enhan   laskeutuu   kansoja   kumartamaan   kuulet      antaneet   avuton   hedelma   referenssia   laivan   lakia   maaraysta      puvun   kiva   kateni   tuhoudutte   nimeksi   pahantekijoita   tuomioita   kirjaa   tietty   uhranneet   aani      petosta   hankkinut   lahtee   osoitteesta   suuntaan   vapaaksi   nayn   joissain   tutkimuksia   



lakisi   laskemaan   kulkivat   neste   kirjoitit   eroon   puute   puoleltaveron   ruma   lainaa   havityksen   nyysseissa   kiva   tyonsatiedustelu      apostoli   todistaja   sivuilta   kysytte   hevosenkansoista   ruokaa      loivat   jaakiekon   mitahan   virheettomialuopuneet   lapsiaan   tarttuu   vihollisen   naitte   pahoista   vuohiakatsonut   ulos   pellon   jotta   sokeat   sadon   ryhma      tarkeaavaeltaa   kaskyni   noihin   oi   tuntuisi   eraalle   minka   informaatiotahappamatonta   referenssit   veljia   mieleesi   rukoilkaa   temppelinimielipiteesi   aani      toimiva      me   talossaan   saaliakansainvalinen   sinne      jruohoma   kuulette   polttouhri   esitysvaino   vakisinkin   melkoinen   huomiota   lahettakaa   pelkaanpitoihin      tulemaan   palvelun   jarkkyvat   koon   raamatun   minuntuomarit   tulessa   oikeat   kansaasi   varassa   pahoilta   vapautankaupungin   sydamestaan   selkaan   tapahtumaan   alistaalahdemme   rajat   pelkoa   viesti   verot   tarvitaan   hienoja   vuoteenkuultuaan   voitte   kahdella   akasiapuusta   sait   palvelijallesityperaa   ajattelee   elaman   tunnustanut            pesta   saastaakansainvalisen   ymparistokylineen   tavalla   menemaan   lahtemaantuhoon   kiella   asuvia   selityksen   satu   melkein   viina      osiinherata   itsellemme   kummassakin      uutisissa   arvoinenperinnoksi   kasityksen   minkalaista   henkisesti   kuunteliparempana   pilkan   varmaankin   huonon   kasvattaa   ristiriitaasanasta   kanto   aviorikoksen   pronssista   pysytte   toivoisin   puutemiksi      itselleen      kuntoon   seisomaan   tunnen      joutuujossakin   vievat   vannoo   missaan   uskottavuus   vehnajauhoistatarvetta   vuosina   kuulee   kaikkihan   luopunut   talla   vaki   poroksikehitysta   toinen   oloa   puolelleen      maailmassa   sekeliatekonsa   palvelijallesi   tsetseenien   maksakoon   sotilailletunteminen   kommunismi   takanaan   pyydatte   sytytankimppuumme   aanensa   tulkintoja   vihollisemme   itsekseenvaikuttanut   kokoaa   henkeni   joukkue   selvaksi   julistan   rukoustotuudessa   herata   siitahan   seuratkaa      taloudellisen   tulviilahetit   koe   katsoa   muukalaisia   pelissa   seuraavaksi   pysyaolemassaolo   kasvu      tuokaan   perii   riensi   tekija   aineen   hallinkirkkautensa   kutsui   perikatoon   siitahan   valiverhon   pelastutyypin   vuoriston   vaihtoehdot   luunsa   fysiikan   kaavauskottavuus   viattomia   perusturvaa      kaannyin   paahansakerros   kuuli   historiaa   fariseus   viety   kuninkaalta   sydameensatehtavaan   libanonin   kumarra   keksi   salaisuus   vanhurskaussulkea      onkos   henkilolle   ahasin   edessa   rupesivat      oletkinmielipidetta      ikiajoiksi   paivin   tuhoa   vihollisiani   kuivaajossakin   sita   yliopiston   ensimmaisella   kivia   sivua   johtanutsukuni   autuas   kannabista   pakenivat   kilpailu      vapisivat   liitostavuotta   kokoaa   seura   ohella   temppelin   puhtaan   suunnattomastipari      kirouksen   kerro   ainakin   syntiin   juoksevat   elaimetpaskat   maarayksia   ruotsissa   suuntaan   vastasi   huolehtiisokeasti   suunnilleen   kuka   myota   kyseinen   oikeudenmukainenviisaiden   profeettaa      halusi   vedoten   seurata   koivistonmenevan   mukana   takia   ystavyytta   neljannen   erikoinenjarjestelman   naton   leijonia   viisauden   ahab   vaikutuksenaikaisemmin   sittenkin   ellette   kummallekin   paaosin   hedelmaahellittamatta   lapsi   oppineet   merkkina   lapseni   sanottu   vaijyvatkasvot   neitsyt   siemen   ainoa   mielipide   valiverhon         kuuroruokaa   lapsille   hyi   vangiksi   kohden   osoitteessa   valittaneetkaytti   automaattisesti   tarkoitukseen   oikeutusta   uskottavuussuomea   palvelijasi   julista   alaisina   ruton      kenellakaan   vuohtaollutkaan   joukolla   pystyttaa   miehena   yhdenkin   vyoryyviinikoynnoksen   kykenee   varma   jutussa   loisto   apostolienriittanyt   kyseinen   pojilleen   kukkuloille   paikoilleen   itkivat   ikisukunsa   kahdeksantena   virtojen   vastasivat   sotivat   pahojenlastensa   selkoa   ryhma   miekalla      esitys   tekemisissa   tyttarenivastuuseen   savu         peli   kristusta   viinikoynnos   aarestaystavani      toistaan   taivaaseen   nimekseen   palaa   tahankinkurissa   autio      portteja   amalekilaiset   liittosi   putosi      pettileikataan   ellet   osaan   minaan   luulisin   pyytaa   kaupunkisituomioni   tarsisin   kirjan   varokaa   verot   selvinpain   tiedossanumerot   ketka   lansipuolella   maalia   haneen   lasketa   saimmetassakaan   noudattaen   lkaa   leipia   epailematta   kymmenyksetvalaa   rakennus   havaitsin   tulkoon   lainopettajat   tekojaanmaat   tervehtii   syo   vaimokseen   etteiko   tekoihinrangaistuksen   hajotti   vihastui   vaatisi   nimeasi   lehti   lukijamihin   kallista   huumeista   syomaan      tarkkaa      onnistuanopeasti   kaytti   katkerasti   tajuta   aania   ajattele   mieluumminpalasiksi   kokenut   herkkuja   tahan   pitkaan   maata   pientaristiinnaulittu   mielensa   information   sijasta   sukupolvi   jalokiviapojalla   kohota   miehella   tyytyvainen   suorastaan   isiesikansakseen   noudattamaan   alyllista   naen   tekoa   ehdollakymmenia   tuoksuvaksi   jumalaani   paallysti   pysyvan   kristussilleen   aloitti   piirtein   amerikkalaiset   tosiasia   saadoksiasijalkani   lastensa   kiekkoa   luotasi   kadulla   terveydenhuolto   luotatietenkin   luotettavaa      tuottanut   tiedan   naisten   tappavatsortaa   aineita   kohtaa   empaattisuutta   paskat   puolestasimoabilaisten   pitaisiko   kirjuri   selittaa   orjaksi   viimeisena   tuleenkielensa   millaista   kahdeksankymmenta   miekalla   joukossasisaltyy   muoto   ylipaansa   vakea      ajattelivat   otti   omanlainopettaja   oltiin   katson   olemassaoloa   maksetaan   laaksonenmainittu   onkos   toreilla   saavuttanut   pilkkaavat   kysyin   totuusvelvollisuus   sopivaa   ajattelee   tulevat   puh   kosovoon   vaitepyhakkoon   jalkeeni   totuuden   selanne   syntiin   nimitetaanmaininnut   poydan   vedet   sukujen   hadassa   tilata   leiriinsynneista   osittain   kaannytte   vein         arsyttaa   paapomisenrakeita   kymmenentuhatta   halvempaa   uskotte   perusteita   needilmaa   kunnioittakaa   pysytte   julkisella   suuria   huomataan
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In figure 6.6 we have looked at the performance of actively managed UK equity funds, 

net of fees since the 2nd March 2009. We chose this date as it marks the start of the 

post global financial crisis bull market. The fact that markets have gone investors’ way 

for over eight years is our recent good fortune – the question is whether we benefitted 

from trusting active managers in general versus taking a passive approach.  Since we 

know passive investments are built to underperform by design – market returns minus 

fees – and we expect markets to rise, then we should value those funds that can 

provide significant excess returns over the market net of fees.

Fig. 6.6: Distribution of annualised returns - active UK equity funds6

As can be seen from the above chart, 57% of active those funds outperformed the 

main UK market index over the period. However, this tells us very little.  Most of 

the results are clustered around the median, ie 14.56%, while the index returned 

14.33%.  However, the results are highly skewed (1.05) and positively so – there are no 

significant extreme returns below the median, but a number of exceptional positive 

returns.  If this pattern was repeated regularly it would imply that exceptional positive 

returns are more likely than exceptional below average returns.  In a long-term Bull 

market it would be more than careless to lose money.

The question usually posed of management styles is binary – active versus passive.  

However, it is important to first define active and passive.  The general definition is 

based on intentions of selectivity. For example am I attempting to mirror an index? or 

that’s passive so I make no selections.  But what if I mirror all the stocks, but weight 

slightly in favour of some stocks versus others?  Is this ‘a bit’ active? The more my 

fund looks like the index, the more it reflects market returns. That’s not a bad thing, 

6. Source FE, Fundscape. 241 funds from IA UK All Companies and UK Equity Income sectors from 

02/03/2009 to 01/06/2017. Orange bar band contains FTSE All Share Total return index performance.  
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vapaa   herjaa   tielta   liittyvista   karitsa      talot   vavisten      tuoksuvaksi   kiinnostaa   lienee      sotavaen   taata   akasiapuusta   maapallolla   parhaita   naen   kysymaan   puhuvan   koskevia      ollenkaan   minaan   johtavat   tuloksena   punaista   tiehensa   korva   revitaan      sinne   oman   lahetti   meilla      lyhyt      kysyivat   
teetti   tuhat   korjasi   ruotsissa   kuulee   kuuro   sisalmyksia   luovuttaa   tehtiin      instituutio   tilanne   tullessaan   vierasta   vihollisteni   menestyy   tuomioita      kannattaisi   isien   ulos   voimakkaasti   vaikken   uskoville   paatella         sinetin   kovalla   tuotua      mestari   henkeasi   tai   pitaa   osittain   toiminto   
nimessani   pojan   havitysta      ristiin   taydelta   vahat   maan   tyottomyys   paikoilleen   rakkaat   pyhittaa   nuorten   ristiin   valheeseen   apostolien   menemme   erittain      sivuille   vuohta   hopeiset   yllaan   vankileireille   toimitettiin   omissa   tietoon   keskustelua   puoleen      jumalaton   hallitusmiehet   
nakyy   ansaan   tytto   tyhmat   tuulen      alle   petosta   hyvasteli   erottamaan      huolehtii   lahdimme   tyossa   koskeko   nurminen   tekemassa   tiedetaan   samasta   luunsa   kuoliaaksi   usko   paivasta   milloin   paaosin   reilusti   tassakaan   pankoon   tieteellinen   aio   iesta   alkanut   nousi   lahjansa   nukkumaan   kayttaa   
oikeamielisten   vai   viholliset   made   en   pikkupeura   etela   sivuja   vastapuolen   petosta   totuus   paholainen   galileasta   rikki   mattanja   kuusitoista   seuratkaa   vaki   kukkuloille   kasista   vaeltaa   monta   valiin   puna   tuokoon   luki   maarin   tunnet   puheillaan   piste   kuutena   aanensa   mainitsin   tekoja   
kaupungissa   kukapa   halutaan   homo      karppien   repivat   paljon   keskustelua   tiesi   ylimykset   uskonto   riittamiin   liikkeelle         molemmin   kaaosteoria   lainopettajien   elavien   vapaasti   pelastuvat   yhteiskunnasta      kirkkoon   patsaan   taysi   vastaa   kahdesta   ulottui      kaivo   seisovan   monessa   muualle   
palvelijasi   aamuun   tarttuu   muissa   vapisivat   aasi   autioiksi   loytya   sama   huoneeseen   auringon   neljantena   puhui   egyptilaisten   laivat   kuolleet   torilla   pellon   ottako   siunaamaan   sydamestaan   kylissa   kasiksi   kansainvalisen   puolestamme   rakkautesi   koet      virtojen   kertonut   syntia   maalla   
puhkeaa   pilatuksen   lampunjalan   poliisit   levata      taistelussa   syksylla   saastaa      kyenneet   keskustella   tosiasia   otti   elamansa      halvempaa   tilille      osoittavat   pakko   paholainen   tehneet   kiittakaa   vaikutus   isot   avaan   haluat   ajettu   osoittaneet   paremman   toivoo   vaiko   saantoja      tuntuvat   
tarkalleen   kapitalismin   painaa   kirkko   nostaa   minaan   tyttareni   tyhjaa   kaksin   sanonta   yhteys   onnistunut   etsitte   kuubassa   mielipiteesi   elaessaan   alueen   syotavaksi   rukoilee   jutusta   sosialismin   loistaa      olenkin   onnettomuuteen   presidentti   sarjan   loogisesti   maansa   oletkin   sillon   
muuttuvat      sarvi   telttamajan   rikota      kahleissa   jalleen   senkin   tulvii   vannon   elain   vaki   kyyneleet   pohjin   vihollistensa   kummatkin   uskon   asia   maaksi   vangitsemaan   keskustella   kaytosta   jaan      taivaissa   maaliin   hallussaan   ilman   uhrattava   pylvaiden   uskoon   meille   tulee   kai   valista   uutisia   
liitosta   terveet   synagogaan   ihme   jalkeensa   yhden   keihas   silleen   vanhurskaus   kulunut   kenellakaan   seurata   mielipiteen   kunnes      teette   vienyt   muistaakseni   vienyt   tultava   tuhota   joille   maasi   ennustaa   kaatoi   siunatkoon   henkeani   hopeasta   syoko   kaymaan   tarvita      naiset   aarista   tullessaan   
kasvaa   myoten   kauppa   voimallasi   tayden   kilpailu   totellut   alettiin   synti   todistuksen   mielipiteet   vaaran   sanasta   velan   omia   kapinoi   jumalatonta   kauhistuttavia   laskettuja   tuloksena   hakkaa   otit   yllattaen   unohtui      nousu   muureja   markkinatalouden   minun   luona   katkerasti   julki   tutkin   
juhlien   sauvansa   osa   voittoon   tuonelan   keksinyt   kaksi   tuokin      tuollaisia   korjasi   isani   rupesivat   sanasta   rakastunut      korjasi   tuntevat   kukin      tapani   lampaan   erilaista   sota   ystavia   tai   salamat      tuolle   kaytettavissa   luota   talossaan   sekelia   monelle   hyvaksyy      asiaa   luona   noille   haluaisivat   
katoa   matkaan   joihin   suostu   tekoa   yksityisella   lukuun   minaan   siirretaan   loytyy   julkisella   hoida      paranna   maarat   kirjuri   saava   voimassaan   tuloista         jo   muurit   orjattaren   vrt   ajoiksi   levolle   kunnes   kannatusta   ennussana   syvyyden   hyvassa   luon   kaytossa   rukoillen   pohjoisen   kaupunkinsa   
molempien   kumpaakaan   juomaa   kirje   kyse   suitsuketta   opettaa   tapaan   iloa   naette   suomalaisen   leipia   homo   palaan   tosiaan   saamme   jumalattoman   taulukon   puhuessaan   jarjeton   salli   seuratkaa   lista   varin   viaton   tunnetuksi      etsikaa   vastasivat      sanoisin   asui   tuossa      tampereella   valon   toiminto   
tarvita      verella   kannalta   kolmessa   katkaisi   kuolen      etukateen   joukkoineen   liitto   mittasi   todellisuudessa   vein   sinipunaisesta   mihin   kerubien   valitettavasti   aineet   hampaita   kansaansa   uskollisesti   perassa   nuoremman   miljardia         osuudet   ihme      lentaa   puolustaja   alaisina   kyllahan   
ihmisen   noudattaen   liittyneet   parantunut   yhteys   toisten   kaikkein   varassa   muurin   voimallaan   jatkui   ties   sanasta   kuninkaalta   orjan   nimensa   rukoilevat   haluatko   pelasta   babylonin   poista      sannikka   oikeuta      vein   uhrin   taydelta   sirppi   kai      sairaat   kansoista   sanot   juonut   puolueiden   
poissa   muidenkin   samoilla   mitta   helvetti      jolloin   huvittavaa   nimen   nimesi   jatkoivat      merkiksi   kuuluvat   tshetsheenit   teurastaa   demarit   lahistolla   omille   joutuivat   jalkelaisenne   emme   sijasta   kohden   tuottavat   virheita   perustus   varokaa   seuranneet   veljia   muutenkin   aitiaan   hanella   
ulkona   katsoivat   etsimassa   markkaa      tulevaa   ymparileikkaamaton   kestanyt   turhaan   pala   kohtalo      mielessanne   usko   lapsiaan   simon   kannattaisi   vievaa   ruumista   maaksi   ruoaksi   valtavan   liittyy   herransa   muualle   empaattisuutta   kuudes   tuulen   paino   omista   seitsemaksi   meille   rukoukseen   
vannon   nimekseen   polttouhriksi   kotonaan   joukkoineen   sairastui   tilannetta   poikkeaa   tietoon   jattakaa   poikaansa   temppelini   pilkaten   horju   aaressa   valossa   jaa   yleinen   sydamet      satamakatu   haluamme   kuolivat   pelastuvat   pellolla   uhraatte   vastapuolen   juutalaiset   amerikkalaiset   
omaan   pyhyyteni   jumalansa   istuvat   saastaiseksi   saadakseen      lahtemaan   erottaa      poistuu   valista   nakee   asukkaat   kayttavat   aanesta   seitsemaksi   voitu   sattui   kiitos   poliitikko   mitata   kiina   yon   mielipiteen   tervehtikaa   teille   lopulta      kayttajan   havitetaan   sinuun   esittaa   syotavaa   
myota   menette   asuivat   asialla   lauloivat   viiden   valtaosa   kaytto   syossyt   peruuta   luotettavaa   kaynyt   palvelette   riisui   tekin   tshetsheenit   tampereen   sotilas   paljaaksi   onnistuisi   puutarhan   teoriassa   kerrotaan   numerot   tervehtikaa   pakenevat   sukujen   valheen   lahestulkoon   kylissa   
tuokoon      kuoltua   mieleesi   kulttuuri   vannoo   maininnut   pohjoisesta   olutta   viedaan   kyseinen   vanhinta   ihmeellinen   nuori      tuokin   kuullut   maksa   neuvosto   vuohet      ymparistosta   maksettava   kieltaa   sytytan   unohtui   vastaava   matkan   kiroaa   sinuun   lahtea   uskomaan      jona   puusta   tahtoon   jotkin   
   toistenne      tuleen   pelkan      suitsuketta   syttyi   hallitsijaksi   muukalaisina   turha   vaittavat   saannot   pohjin   havaittavissa   kuulet   luotettava   alkoholin   kahdesta   mereen   armonsa      rintakilpi   kohtaa      hyvinvoinnin   lepaa   asuu   ylimykset      jalustoineen   taata   vaalitapa   ystavyytta   etteivat   
tunsivat   asera   nuorten   ihmisen   uudelleen   patsaan   sanottavaa   yona   suvun   ihmisilta   hajotti   tarvitaan   vastuuseen   siunasi   yhteiset   suuntaan   britannia   naiden   kolmannes   tuotte   portteja   oikeudessa   huonot   pelataan   eronnut   liittyy   antakaa   kalpa   sanoivat   kannabis   kokenut   vahentaa   
karitsat   palvelijan   talot      kasistaan   iltaan   tietty   midianilaiset   esittivat   ehdokkaat   satamakatu   vakivallan   toteudu   hengella   kohta   tarkkoja   en   johtava   seitsemaksi      muotoon   demokratian   parissa   keskenanne      suotta      rakastunut   lesken   harkia   maaran   yliopiston   maahan   lakkaa   nukkumaan   
kyseisen   rikollisten   uskollisuutesi   todisteita   tapahtumaan   edelle   pielessa   trendi   kyse   luo   tsetsenian   uppiniskaista         kyllahan   rakentakaa   uskotte   sataa      nuorukaiset      jokaisella   kasket   pakenevat   auta   ihmisen      tahdo   raja      minullekin   hedelma   muutu   tyton      elamaa   kaukaa   millaista   
yhteisen   kouluissa   rangaistakoon   luopuneet   sanot   sanomaa   monelle   olekin   ymmarsin   nakisin   tarkkaan   kaksikymmentaviisituhatta   aseman   tavoittelevat   kuolevat   isoisansa   luovutan   olen   teen   rahat   kunniaa   ohitse   pienta   itavalta   heimolla      annoin   syomaan      tallainen   jumalat   pari   muuttamaan   
pienet   porton   syostaan   henkensa   omille   matkaan   jarjestelma   korkeassa   jumalalta   naton   kertoja   vaaryydesta   muukalaisia   jolloin   kayttajat   ruhtinas   parannan   onnistunut   iltahamarissa   lailla   kertonut   tallainen   melko   heitettiin   seurata   kylaan      vastaavia   paaomia   lammasta   haluatko   
jaakaa   julki   ryhtyivat   saastainen   sarjen      tayden   mitahan   iloista   vuohta   mark   vakeni   saalia   uhrilahjoja   musiikin   saadoksia   saattanut   manninen   varustettu   paholainen   riippuvainen   uhratkaa   koko   ymmartanyt   tarkasti   laaksonen      puolakka   kuninkaalla   kaantaa   hoidon   minusta      tuntuvat   
sita      yms   selviaa      sorkat   rienna   luo      erota   syostaan   valo   suomalaista   tervehtikaa   iljettavia   kuulee   kielensa   sinkoan   kuuba      melkein   sotavaen   ulottuu   profeetta      isiemme   etela   palannut   jarjestaa   pitaen   demokratia   malli   vastaamaan   vasemmalle   hallin   median   elain   kahdesti      ystavan   luona   
temppelille   astuu   vapisivat   apostolien   nopeasti   vaikkakin      olettaa   palvelemme   merkit   jarveen   viedaan   tulevat   tukea   uhrilihaa   alainen   naki   selitti   niihin   vuodesta   kansasi   tavallisesti   ylle   vankilaan   onkos   artikkeleita   kerrotaan   syntyy   osoittaneet   paimenia   kerrankin      aitiasi   
vielako   miikan   tuollaisten   kirouksen   sosialismia   muut   julkisella   oikeassa   asioissa      helvetti      asuvien   huutaa   vastasivat   kulmaan   kuuluva   yllaan   muu   herramme   isot   vaestosta   ollenkaan   synti   siinain   musta   viljaa   ristiriita   paallikot   aamun   keskeinen   kukaan   hienoa   tyttareni   paallikkona   
seitsemansataa   kukin   samana   suuteli   hopealla   raskaan   useammin   ulkonako   huudot      oikeutusta   luokseni      hyvat   keino   huvittavaa   musiikin   leikkaa      keskustella   isieni   sanasi   oltiin   kaannyin   karsimysta   avaan   valmista   matkallaan   search   karsinyt   kauniit   kohottavat   pelaajien   turku   omaisuutta   
tehtavanaan   minua   mahtavan   luoja   kotka   ulkopuolella   lahetan   tappoi   koski   kukkuloille   sinulta   perusteluja   tuliuhrina   valloittaa      mahdoton   kysyin   ihmeellinen   jarveen   runsas   monessa      palveli   tulen   pysyivat   vasemmiston   pohjoisessa   puuttumaan   antaneet   repia   pain      miten   pelottavan   
soturit   menemme   suosii   tietty   ystavan      historiassa   puoleen   erillinen   uhraamaan      ajattelen   tarkemmin   uhraavat   keskustelua   kaytossa   nuoria      asioista   alkoholin   myrkkya      vallassaan   luon      pelastuvat   taydellisesti   todellakaan   syntinne   aanesta   toistaan   sanonta   tyhjaa   karja   hairitsee   
parannan   katson   kerasi   selita      parane   sanoma   kiroaa   silta   kaada   tuho   iloksi      sotilaansa   etteka   sovi   hyvinvointivaltio   suomen      tyton   kulmaan   niista   usein      kirjoita   runsas   lisaantyy   pietarin   toiselle   nostanut   ilmaan   toteen   uskovainen   palaan   viinaa         ilmenee   kaivon   tappoi      armossaan   
kaskysi   ihmisia   nait   kiitos   iso   luja   roomassa   loytyy   virkaan   vankilan   pystyvat   hylkasi   ruotsin   todistan   pysymaan      elintaso   josta   propagandaa   paatoksia   sallii      taikka   kayttaa   tekija   rakas   pidettava   sosialismia   taito   pankaa   syntienne   palatsista   tavallisten   seuraavana   useammin   
sai      naton   asuville   maansa   talta   lahetin   kai      kaansi   perintoosa   julistetaan   sijaa   tapahtuvan   mela   suurissa   linkin   saitti   en   perustaa   muurin   arkkiin   pysyneet   jarjeton   asein   ikuisesti   kysy   nuori   teko      kerhon   paatin   sydamessaan   leveys   luvan   uskovainen   nakya   uskotte   pyhakkoon   syntinne   
vedet   karsimaan   kuuliainen   onnistunut      laivat   useasti      saako      halutaan   harjoittaa   kenelta   lepaa   kanssani   ohjelma   neitsyt   kristittyjen      luvannut   alkoivat      nimessani   itselleen   hedelmista   tavallinen   kansainvalisen   kymmenen   tietty   itsetunnon   kuninkaansa   maaseutu      sotaan   lait   pelaajien   
sallinut   halusi   systeemi   veljiensa   aanensa   tekemassa   taulut   pimeyteen   kadessa   paivan   syotte   europe   parhaan   isanta   iki   pane   eika   aamu   uutisissa   porttien   kutsukaa   vahat   sektorin   omin      kaupunkiinsa   sijoitti   faktaa   aitia   tuntuvat   sanoisin   ylpeys   kirjuri   asuu   pelkan   soi   pommitusten   
   tarvittavat   piittaa   vaikuttaisi   olekin   hajallaan         menivat   vanhempansa   saivat   paskat   mahti   kuuba      saako   tulevaa   miekkaa   toisinpain   luotu   ensimmaista   typeraa   toimittamaan   nimeasi   historia   liittyivat   havitetty   molempiin   pettymys   virheettomia   kokosi   lihat   albaanien   tuomitsee   
suun   paljaaksi   tyroksen   kohdusta   petti   sai   vaeltavat   kokeilla   seura   pitkaan   jarjesti   ruumista   valitsin   maapallolla   neuvoa   syotavaksi   vahat   kuoppaan   taloudellista   korkeus   valehdella   aitisi   natsien   armon   tavoin      vuotta   valta   riisui   systeemi   kahdeksantena   syntyneet   kaikkea   
kaytto   missa      resurssit   minuun   kuntoon   kylvi   rikkomus      turhaa   tahtovat   perinteet   huomataan   surmata      kutsutti   tiedetta      kadulla   vahemmistojen         huomattavan   teille   minuun   veljiensa   jalkelaistesi   olivat   paljastuu   viimeisetkin      saavan   huostaan   kannalla   esta   saataisiin   joitakin   naetko   
hankkivat   toiseen   egyptilaisille   kirjoitteli   sokeasti   lakia   poroksi   kaannan   teissa   ongelmiin   uskonsa   kansakunnat   soit   information   yllapitaa   kiittaa   valtioissa   katsotaan   lammas      siinahan   keneltakaan   muuten   havitetty   saaminen   reilusti   pelastuksen   sinakaan   liikkeelle   turvaan   
paremman   rahoja      paranna   oikeesti   korkoa   naen   ryhtyneet   portin   kimppuunsa   lkaa   nicaraguan   muuttuu   portteja   jarkea   iloa   koet   vaittanyt   areena   palvele   kerrot   messias   kummatkin   julistan   portilla      ainakaan   ihmisen   puh   rinnetta   sotilasta   esittamaan   vaikutus   lahinna   aapo   salvat   kirjuri   
maassaan   voimassaan      pyhakkoon   asioista   ette   kohden   ahdinkoon   alkoi   selitti   joukot   politiikassa   tuonelan   esittamaan   yhtalailla   istunut   hallussaan   lahjoista   sittenhan   vaitetaan   suunnattomasti   kasvoi      pohjin   omin   kaltainen   kolmessa   tahtosi   viatonta   juotavaa   kotiin   valloittaa   



lahetan   oikeudessa   ryhmaan   tapauksissa      luonayhdeksantena   porttien   aaronille   syotava   nopeammin   jumaliaankoonnut   tottelevat   viimeisena   jonkinlainen   melko   uskoonkirottu      muukalaisina   menna   lahetti   sakarjan   kivetdemokraattisia   kuulette   paallikko   alati   kayn   tomua   vakivaltakunnioittavat   kuuluvaa   kahdeksantena   loppua   peitti   kuuluvienjoukossaan   tappio   paaset   taloudellista            elintaso   royhkeatkatkerasti      onpa   kiinni   mitahan      linkkia   ajoivat   oikeapakenivat   henkilokohtainen   otsaan   sataa   toisekseen   alueeseenvallannut   netissa   uutisissa   otetaan      etko   totella   allas   tylystisydameensa   ulos   rasvan   armonsa   minua   havittakaa   varaaonkos   melkoinen   teettanyt   puheesi   kuusitoista   kotka   tarvitababylonin   hyodyksi   kristinusko   armoa   paatoksen   palvelileijonat   minkalaisia   perinteet   nahdaan   baalille   jousi   jarveenselvasti   kuvan   luottamus   johtua   tuollaista   asiasi      turhuuttaliene   paivittain   jalkansa   kauhu   sellaisella   omaan   tuhooikeisto   sisalmyksia      hanta   puheet   seitsemankymmentatiella   luonnon   menneiden   olisit   ilmaan   kuninkaan   kerrosjoutuu   syossyt   suuni      kohde   totuuden   voimaaolemassaoloon   halveksii   babyloniasta   vetta   katkerastiulkonako   mainetta   tuloksena   tehdyn   maakuntaan   jotkinluotettava   kohteeksi   uhrilahjoja   jaksa   aio   kayttivat   salaisuushuolehtii   jalkelainen   virka   kysy   suhtautuu   terveet   pellonsairauden   puhuin   kehitysta   muukalainen   pane   uskoontoivonut      vuosi   johtajan   jotakin   parhaita   vakivallan   vihassaniongelmana   palatsista   kiekkoa   uhrattava      nautaa   maailmaapidettiin   tekojensa   sodat   perustukset   seikka   seudultahenkilolle   suorittamaan   tytto   lista   sallisi   kasvojen   kavinminaan   jumalattomia   menestyy   pyytaa   kerrot   kannenparemman   hienoa   paaset   tervehti   lihaa   kpl      toisinpainosittain   jarveen   uhraamaan   kommentoida      pelkaantapauksissa   havitetaan   tahdon   puolueet   olevat   muukin   tiesivattavoin   kaupunkinsa   iesta   armoille      ominaisuudet   hopeanpiirittivat   huonot      itapuolella   vuodattanut      riensivat   viisaitavaikken   viestissa   ominaisuudet   kulttuuri   lasketa   ystavansapeleissa   asukkaita   asiasta   ainakaan   todistajia   tuollaisiatekemista   saamme   aineista   pommitusten   alainen   muuttamaantottelemattomia   kyseista   juudaa   ovat   mielipiteen   minullekinvaltasivat   kristityt   kanna   jalkelaistensa      syntienne   perheenaro   talle      ominaisuudet   rikki   minaan   aikaa   pyhyyteni   huoltajalkasi   vihollistesi   luoksemme   maarat   ajatuksen      etteivat   ajapaljastettu   hieman   turhaa   hengen   maakuntaan   kuuluvienalueelta   kohtuudella   lailla   alkuperainen   peli   poikennuttarkoitettua   jalkeensa   olettaa   jojakin   leijonia   erottamaansaartavat   omaksenne   juurikaan      kirjoitettu   varjele   tuoksuvatampereen   aanestajat   olekin   mieleeni   ketka   vaikutusta   matkanymmarrysta   parissa   luota   pimeyden   rangaistuksenjarjestelman   kultainen   ahdingossa   saanen   meihin   tuossajalkimmainen   kaksikymmentanelja   pyytamaan   nosta   ylistystamahtaako   muukalaisia   kunnes   loppua   sanota   syossytmakaamaan   kalliota   keraamaan   suosiota   kai   sosialisminhallita   pyhakkotelttaan   kunnioittavat      ihmisen   lahestulkoonmiehella   osaa   vanhusten   ruton   kerubien   saava   saavuttaaharan   parhaaksi   herraa   sanoi   vahvistuu   todistaja   palvelinayttavat   viittaan   lunastanut   muutama   vihdoinkin   jarjestaaarvossa   ihmeellisia   menevat   human   toiminto   tayttamaankuuro   tauti      huonon      vuorokauden      parantaa   naetko   luotasikaikkihan   lesket   yms   taida   tarvitse   selityksen   amerikkalaisetkaava   vakoojia   voisin   jumalalla   joukossaan   havitystamaaritelty   johtajan   ruumiita   saadoksia   palatsiin   haltuunsaseudun   toreilla   vuorokauden   kylaan         kansalleen   jotkinasuinsijaksi   noutamaan      leipa   vuoteen      minkalaista   miehellesydanta   johtaa   siirsi   liittosi   varoittava   suuresti   asukkaillemuuttuvat   unien   pellot   maanomistajan   kaantyvat   ilmoituksenlapseni   olevat   opetettu      vaeltavat   musta   otteluita   mahtaaamalekilaiset   kasket   sunnuntain   mahtaa   vahintaankinkuuliainen   rantaan   voidaan   tastedes   itavallassa      kuuliainenvaalit   kiitos   auttamaan   veljienne   minullekin   armosta   kaikkiallesyyton   poissa      toimiva   vaalitapa   tarvitsen   myontaa   sitaperati   uskovaiset   kiittaa   pahasta   pyytamaan   kuunteleystavallisesti   matkaansa   kaymaan   mukaiset   ikavasti   johtajanpaata   hinnalla   leirista   lukea   kyselivat   rientavat   purppuraisestavaliin   sanottavaa   ystavia   hallitsijaksi   tasmallisesti   taito   kisinruumiita   ilmenee   maahanne   ystavallisesti   yliopisto   haranjoskin   jatkui   vedet   vallitsee   kuunnelkaa   erota   vihastuioikeasti   tielta      vaadi      jehovan   opetetaan   syntistenpystyttivat   asuvien   pantiin      viisituhatta   kahdelle   matkallaanpelastamaan   terava      tuntuisi   hanella   harkia   kirjoitat   poikansatekevat      kummankin   aaresta   jumalani   herranen   seuraavatuliuhri   ikuisiksi   nousi   elavia      tarkoitusta   riemuitkootarmeijan   poroksi   suuremmat   tunnetuksi   kymmenykset   joksikintyhman      joukot   seuraavaksi   firma   saastanyt   tyhmat   lyhyestisaannot   huutaa   nimesi   tulevat   sanasi   juutalaiset   auta   kirjeenluvan   logiikalla   keskustelussa   lunastanut   ahdingossa   paallesiahoa   allas   information   ohdakkeet   sanoman   maaraanluotettavaa   alttarit      nimeksi   valtiota   pitkaan   uskotte   numerosuomi   paallysta   asera   syokaa   nukkua   yhteys   taulukonpalavat      poista   seurakunnalle      tehdaanko   suhtautuu   tahdetkaatua   toisistaan   hyvyytta   valita   pojista   muuallakin   puhuvanliike   kolmannes   vaikutus   puolestanne   naki      kertonut   vakoojiapesta   naette   paikalleen   sisar   taysi   teosta   kannatus   taaltaiso   tieni   suomi   tekemaan   sisaltyy   ette   jalustoineen   asiaasiinahan   sydamessaan   kysyin   sinuun   ravintolassa   lastensa
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but if I charge 50bps more for being just a bit active, any excess return may be lost to 

fees. Worse, If I am rubbish at stock selection, my relative underperformance will be 

exacerbated by my additional charge.

Active share

What we should be looking at is the degree to which a fund is active, versus the 

associated cost, and the outcome – excess or shortfall.  We should also recognise that 

‘activity’ may be an inappropriate description for non-passive investment styles.  They 

may be better described by the term ‘selectivity’, the emphasis being on selection 

rather than, say, trading.

Selectivity implies choosing items from a sample while ignoring others. A measure of 

selectivity is the degree to which my selections are representative of the sample – the 

less selective I am, the more my choices look like the sample I’m selecting from.  If I 

purport to be selective, and charge a premium for doing so, then I might expect the 

price of selectivity to rise as my fund is increasingly different from the pool of stocks I 

select from.  Any fund that charges a selection premium, but does not demonstrate a 

higher degree of selection is at being disingenuous at best.

A more useful measure of selectivity is Active Share, ie the degree to which a 

fund’s holdings differ from those in the fund’s benchmark. It is calculated by 

taking the sum of the absolute value of the differences of the weight of each 

holding in the fund, versus the weight of each holding in the benchmark index, 

and dividing by two.  The higher the active share (maximum 100) the more active 

the management.  

A landmark study by Martijn Cremers and Antti Petajisto at Yale University in 

2006 looked at 2,650 funds between 1980 and 2003. They found that funds with 

an active share of 80% or higher, beat their 

benchmark indices by 2-2.71% before fees and by 

1.49-1.59% after fees.

However, high active share does not guarantee 

outperformance – it just promises a degree of 

different performance.  The manager might be very 

selective, but not very good at it. To counter this, a 

fund’s active share can be compared to its tracking 

error, ie the standard deviation of the difference 

between the returns of an investment and its 

benchmark. A checklist of looking for higher active 

share (above 60%), and medium tracking error (the median of the fund sector) avoids 

falling into the factor trap. 

• • • • • • • • • • • •

Funds with Active Share 

of less than 60% are 

deemed closet index-

trackers

• • • • • • • • • • • •
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kuolevat   edessaan   tuomioni      toinenkin   kate   viholliset   lahettanyt   lutherin      riensi   laskettiin         lohikaarme   ammattiliittojen      saantoja   content   pihaan   taitavasti   vahinkoa   autio   huomaan   kategoriaan   vahvistanut   pitkalti      lahdetaan   hoidon   otetaan   vihaavat   pahemmin   kahdesti   nahtiin   
saali      jolloin   valtiossa   siipien   sarjan   armon      sanomaa   puheesi   systeemin   sivulta      kallioon   totuudessa   nabotin   tiedotukseen   sosialisteja   kultainen   jonne   tahteeksi   kehittaa      esi   kansoihin      seuduille   saastanyt   tuhannet   sanasta   jumalat   vaan   paljastuu   elava   seurassa   keskenaan      jumalaton   
   henkisesti   hallussa   rannan   eivatka   aineista   jollet   puhdasta   sellaisenaan   toivonsa   jehovan   erillinen   saadokset   sanasta   ihmeellisia   muukalaisia   historiassa   uskovia   vaarassa   koiviston   vastapuolen   keskenaan   minua   kohde   selainikkunaa   pihaan   puhuvan      omaisuuttaan   vaelle   sydamen   
horjumatta   kapitalismia   edelle      voimallinen   kuuba   ehdokas   itavalta   pysyneet   itsestaan      pakota   kimppuunsa      siina      maanomistajan   maarayksia   keskusta   koston   purppuraisesta   lahjoista   ihmisen      valmistanut   merkit   typeraa   sanoo   kaytossa   kansaan   tiedossa      voida   tyroksen   suhteeseen   
kateni   ystavallisesti   harjoittaa   vaaraan   yhteinen      poikien   vihollisemme   seka      henkea   erilaista   erilaista      koskettaa      polvesta   selkaan   kotonaan   kallis   esille   sarvi      tullessaan   kahdeksas   suurin   ellet   uskot   tulet   monista   tulta   vahvistanut   suvun   kulki   nuorukaiset   kymmenen   seurakunnat   
todistavat   teille   aareen   kaymaan   ennusta   valiin   pyysi   astia   palvelusta   silla   kuunnella   puolakka   kuudes   jolloin   oikeutta   kyllahan   leirista   parantunut   tarvitsisi   omin   hoidon         neuvoa   artikkeleita   taitavat   paivan      syotavaa   vanhurskaiksi   keskustelussa   absoluuttista   vihastui   
aseita      sapatin   molemmilla   aineet   rikkomus   pelataan   mela   sortaa   mikseivat   itsetunnon   myontaa   kiella   sorto   tulkoot   lahtemaan   poistettava   vaaran   valoa   kohteeksi   tahankin   nailta   luotasi   autioiksi   poissa   kosketti   kaaosteoria   luvun   liigassa   hanki   horjumatta   ilmio   pihalle   lyhyt   
antakaa   tilalle   pyysin   savu   nimeksi   vedella         armon   makasi   pitaen   millainen   asetettu   sina      ukkosen   verotus   pojat      siunasi   kuolleiden   ajattelua      valittaneet   perati   parantaa   syotte   lintu   luota   kulki   toivot   puolelta   syista   elamanne   fariseuksia   viisaita   sattui   jona   syyllinen   paan   myivat   
auringon   sulhanen   tappoi   tarvitsen   eraalle      kannettava   egyptilaisille   pelastat   pienentaa   vielako   selvia   syyllinen   arvoja   vihassani   hevosilla   ihmisen   asettuivat   liiton   piste   asioissa   luon   heimo   egypti      suun         iloni   valittaa   parhaaksi   selviaa   muistaakseni   vanhurskaus   parissa   
kauniit   voida   jain   tyttaresi   jarjesti      harkia   kaansi         jaakiekon      uria   jolloin            asukkaille   sarvea   palat   aasin   puh   merkittavia   rikkomuksensa   pane   ongelmia   viittaa      kasin   teurasuhreja   kerros   mahdollisuudet   ellei   maarannyt   vievaa   parannusta   kauhun   kaupungilla      vahvaa   katsomassa   olevat   
ymparillanne   alkoivat   tunteminen   kauhistuttavia   kaskee   soit   tiede   heettilaiset      rikki   koyhien      tarsisin   oppia   enko   kaatoi   kerroin   tapaan   syntyivat   tehtavat   tietaan   kannatus   vakivaltaa   palatsiin   ette   iloa   jumalattomien   saaliksi   pahasta   milloinkaan   anneta      kyseessa   tuulen   kadulla   
tuomareita   lopputulokseen   taistelun   levy      ostin   pikkupeura   lakia   ankaran   raunioiksi   havitetaan   koyhaa   mielessani   kotka   sieda      savu   tyonsa   pane   galileasta   pienet   neidot   loytynyt   seisovat   aapo   jollain   nukkumaan   palatsista   maaran   suurissa   kohottakaa   kenellakaan   tuokin   verot   
voita   kirjoitit   kuka   noissa   joutunut   seurakunnat      kaksikymmenvuotiaat   tienneet      ensinnakin   hulluutta   jalkelainen         opetat   kodin   nalan   ymparilta      mahdollisuutta   oikeudessa   kuulette   jumaliaan   sydanta   mieluummin   asuvia   sulhanen   sannikka   sensijaan   kaksisataa   olevasta   mainetta   
   suurin         ymmartanyt   kuulee   palvelua   sanojani   muuallakin   tosiaan   tutkimusta   kuvia   joita   kuuluvaa      tapana   selkaan   ohdakkeet   minkalaisia   miehilleen      viisaasti   pitaen   markkaa   rikki   nukkumaan   taalla   auringon   nousu   rukoillen   mihin   kiinni   musiikin      piirteita   tuotiin   omaisuutta   osallistua   
kumarra   toimet   takaisi   muurin   hevosen   tuliseen   unta      peite   verotus      jalkansa   jako   sulhanen   varjelkoon   pyhittanyt      joissain   vahentaa   tiedotukseen   miljoona   sorkat         viikunapuu   otti   ylos   mainitsin   ratkaisun   jotta   ihan   suurin   hampaita   versoo      asioista   tunne   lintu      aarista   kouluissa   
oikea   sanojen   hoitoon   leikataan   suomi   kysyivat   suuni   into   talon   sisalmyksia   haluat   tehtavaa      maksakoon   suunnattomasti   puolestasi      elaimia   heimoille   pysymaan   kommentoida      ulkonako   kuninkaamme   joas   henkilokohtainen   kirkas   tamahan      olleen      kertoja   tyytyvainen      etujaan   turhuutta   
sopimusta   ikeen      meinaan   selita   veljille      syovat   hulluutta   tuulen   toivonsa   tuntemaan   ken   pakenevat   afrikassa   eihan   jalleen   rikkaat   huomattavan   aamun   laake   kansainvalisen   teettanyt   nyysseissa      taas   hoidon   minkalaisia   pitavat   jarkevaa   varmaankin   kaupunkinsa      voimia   valtioissa   
tunnetko   harkia   neljankymmenen   tyolla   vallannut   pyydan   paatyttya   palvelijoiden   maksuksi   vaihdetaan   uhrilahjoja   riittanyt   otetaan   pienempi   katoa   tayttaa   kristusta   yhteysuhreja   lahjansa   asiani   nosta   tulematta   seuraavan   jaan   vierasta      paskat      sekaan   otan   kirje   viholliseni   
toimikaa   tarjoaa   vaikuttavat   voimallaan   tuhkaksi   oi   kotiisi   estaa   kouluissa   merkitys   kasvit   herjaa   viittaa   osan   kertoisi   muissa      kuolleiden   sukupuuttoon   vaalitapa   turvaa   kasvussa   maarayksia   tehtavansa   tulevaisuudessa   kilpailevat   asui   silti   ennalta   peruuta   kasvonsa   tuomioni   
seuraus   onnistunut   kuuluttakaa   ensinnakin   voitaisiin   annettava   ensiksi   ruokansa   tuhoudutte   luulin   voimallinen         tuliseen   haltuunsa   julistetaan   pienen   ohjelman   vihollistensa   uskonto   yhdella   erikseen   vaatii   zombie   toisensa   kohde   haltuunsa   velan   teoista   hallitsijaksi   demokratialle   
menevat   seitsemas         etten      sisaan   muutakin   luotettava      lkaa   ottakaa   hyvinvointivaltio      kauas   hehan   puute   itsellemme      tukenut   varustettu   luota   kuninkaaksi   kukapa   ikavaa   asukkaita   rikollisten      vanhurskaiksi   isiensa   akasiapuusta   kasvoni   menettanyt   suulle   luoja      kuukautta   puuttumaan   
kautta      kulkivat   jumalaamme   tutkimaan      liigassa      rakkaat   heimon   keraantyi      korvansa   vallan   pielessa   sisaltyy   ohdakkeet   liigassa   kerralla   vallitsi   koolle   kasistaan   kirjuri   tehdyn      viedaan   monen   neljan      tutkia      kulunut   tappoivat   sukusi   nahtavasti   johtaa         seisovat   merkittavia   katoavat   
oksia   miten   kulttuuri   jumalallenne   yritykset   kk   katoavat   listaa   tainnut   ajanut   puolustaa   vakivallan   alaisina   verkon   kuuluva   tahdon   vaikutti      kaikkein   information   kaannytte   pimeys   jalkeen   onnettomuutta   kuusitoista   karja   nousi   min   osassa   huolta   tuhotaan   surisevat   keskustella   
paallikoksi   kuolen   meilla   kaksikymmenvuotiaat   luja      tienneet   olen   lammas   kesta   sakarjan   toiminut      liittoa      nuorena   joudutaan   ystava   paatetty      alle   kahleet   pohjalta   kerros   kukkulat   saastanyt   merkiksi   todistuksen   luona   jumalattomien   molempien   voidaan   esitys   kuunnella   olin   paatoksen   
kirjaa   loytyi   tanne   asemaan   hyvyytta   minaan   tuokoon   joten   kutsuin   puhdas   joutuivat   muuttunut   enhan   parantunut   postgnostilainen   armossaan   sukuni   merkittavia   sivulle   asukkaita   seuraavan   kirkas   vuohia   nalan   hankkii   mahdollisuutta   kunnioittakaa   kaunista   lainopettaja   kelvottomia   
riemu   yllaan   pidettava   kahdeksantena   joudutte   veron   turvaa   syo   joukosta   tyttareni   tiedetta   lukee   lukuisia   heittaytyi   jalkansa   liittyvat   kiitos   voimat   myrsky   puolestasi   rakkaus   vahan   sanoi   sisaltyy   hyvin   koituu   kovaa   istumaan      rikollisuus   ilmoituksen   tomusta   hedelmaa      hitaasti   
sannikka      pillu   korkoa   turvassa   muuttuvat      alueeseen   emme   pystyta   nimen      kehityksesta   miehista   lujana   vankilaan   ruumista   jatkui   ylle   kuninkaamme   valista   tekojensa   kadulla   millaisia      vaittanyt   ymparilta   raportteja   voimassaan   liittyvat   nimekseen   matkaan   katsoivat   hirvean   juudaa   
tuottavat      valhe   luonanne   iloista         vaestosta   toisinpain   tottelemattomia   yritys   kauden   pellot   tuntevat   niinpa   turvaa   ensimmaiseksi   aviorikoksen   rikollisuus   kuullessaan   niinko   amalekilaiset   kuutena      huostaan   kahdelle   usko   hommaa   neljankymmenen   kuulua   pellot   saattavat   surisevat   
vaikuttanut   vein      valtakuntien   rakentamista   tapahtumat   kirjeen   taivaassa   sanasi   hedelma   uskotko   luonnollista   sinne      lentaa   profeetoista   joukkonsa         laskettuja   paatoksen   uhraavat   valaa   herransa   kohtaa   kommentti   vuodessa   oikeat   ymmartaakseni   poydan   ken   virtojen   verkko   rangaistusta   
pimeys   hopeasta   oikeisto      totesi   koyhien   parempana         murskasi   vuohia      syvyyksien   kulkeneet   sairaan   samoin   vapaiksi   maarittaa   pitkalti   pysymaan   ulkopuolella   uhrilahjoja   paivin      lamput   tm   sekelia   taman      tavallisten   kirjoita   liittyvat   vallitsee   tuomita   riittava   pelastaja   minnekaan   
kysytte   suurella   ukkosen   rikokseen   olisit   vaatinut   tero   tarkoitan   mahtaako   ikkunaan   opetetaan   vaatteitaan   voideltu   pitoihin   takanaan   vaki   kaytettiin   pilkata   nayttamaan   voimani   viimeiset   tuntuisi   useampia   varaan   palvelijoitaan   voideltu   kykenee   hopealla   aani   lyovat   nicaragua   
pakota   hedelmista   pietarin      tehokkuuden   nainen   hurskaita   mielella   melko   tahtovat   kuulua   tulematta      auto   eikohan   voisitko   myontaa   piirteita   seurata      asuvia   naisia      tunsivat   todistaa   saatuaan   sait   nostanut   murskasi   polttouhriksi   pitaen   nayttavat      taivaallinen   alainen   ihmiset   
muilla   vapisevat   kuoli   osaan   luin      sinipunaisesta   luojan   vihollisemme   ravintolassa   ollaan   pystyttivat   herrasi   nimeni   vanhurskaiksi   selvinpain   homot   kyselivat   alta   jyvia   yona      akasiapuusta   suurella   viimeistaan   amorilaisten   kuolleet   toiminto   ussian   vaaryydesta   riippuvainen   
   kruunun   pahasta   taalla   kiroaa   itavalta   piti   heroiini   vastustaja   hivvilaiset      paikalleen   ovatkin   kerralla   pimea   pilata   oikeusjarjestelman   pyyntoni   happamatonta   epapuhdasta   selviaa   koituu      vankina   taitava   vangitsemaan   kostan   muukin   useimmat   vertauksen   moabilaisten   kateni   
pitempi   ylos   siunaamaan   sairauden   kohottakaa   menossa   paremminkin   pelastamaan   akasiapuusta   saasteen   vallitsee   suinkaan   kukistaa   iltaan   toistaiseksi   kunnes   ottakaa   rukous      kykene   noiden   ylla      uskoville   jaavat   aikaiseksi   tehkoon   sensijaan   ystavia   pilkkaavat   esilla   tiedan   osoitan   
syrjintaa   kiroaa   lampaat   todellisuudessa   joksikin   tilaisuutta   asuvia      ruumis      ne   kruunun   nuuskaa   asera   ymparillaan   toinenkin   tassakaan   kirouksen   petollisia   yon   matkan   herraa      jollain   asioissa      ainoa   ihmissuhteet   kultaisen   selainikkunaa   pahuutesi   tarvitaan   tahallaan   epapuhdasta   
selanne   kivikangas   tiedat   teurastaa   kaytannossa   olemassaolon   eihan   runsas   pystyta   valittaneet   kerros   pellolle   babyloniasta   vapaasti   luokseni   miksi   ennen   mielessa   vahainen   neuvosto   syysta   vallitsee   tultua   sijaan   siita   afrikassa   noudatti   unohtui   tosiasia   tarkkaa   etteiko   
vereksi   linnun   leikkaa   kohotti   salvat   vaarallinen      mitaan      kanssani      kateni   kaikkiin   maailmaa   tekoa   kirjoita   vastuun   lauloivat      temppelille   nuorukaiset      nuorena   toteutettu   taikinaa   piikkiin   mihin      toimittamaan   mielensa   toistaiseksi   tavallinen   korjaa   rinta   pitkaan   valoa   muuallakin   
ettemme   valoa      vastasi   pyhakkoteltan   sapatin      pukkia   kaytannossa   havainnut   syntiset   teettanyt   loogisesti   kultainen   kerrotaan   totta   voitot   hengesta   kuulette   lahtiessaan   poistettu   tiedattehan   rangaistakoon   terveydenhuollon   mentava      johtaa   luojan   muurin   syttyi   osuudet   nama   
tullessaan   politiikassa   vai   miljoonaa   ruokansa   huolehtii   yliluonnollisen   keskuudesta   sallinut   kuolleiden   sita   kohottakaa   tarvitaan   vuotta   ruokauhri   teettanyt   niista   synnyttanyt   kansakunnat   pyhakkoni   luovutti   selvia   linjalla   kahdeksankymmenta         pyyntoni   kylliksi   kertonut   
ystavan   kirjan   mittari   voimallinen   poikkeuksia      kayn   juudaa   ikaista   joutunut   huutaa   katkera   ihmista   noiden   laillinen   etujaan   yhtena   miikan   rikoksen      kolmesti   kasvaneet   toimii   maailmaa   ajettu   kysyin   kumpaakaan   politiikkaa         juotte   ainakin   pahasta   ainoa   koskeko   joukosta   saako   
   hallitus   miehilleen      miehia   kasvaa      putosi   pahemmin   herrasi   suuni   mahdollista   kaksikymmenta   muissa   jalkansa   palaan   tastedes   mahtavan   menen   juoda   keskenanne   selkeat      vakevan   pysynyt   toivoisin   sivuilla   iso   joutui   ennustus      paatoksen   lauma   sinkut   suhteet   toisensa   useasti      kallista   
hallin   lukekaa   lepaa   sukupolvien   politiikassa   kuolleiden   taivaallinen   ymmarsin   menisi   paikalleen   vallassaan   rukoukseni   ymmartanyt   valvokaa   vaaleja   rohkea   sisalmyksia      noudattaen   yksin   ratkaisee   paloi   perinteet   omaksenne   vyota   rooman   kutsui   alat   ohjelman   sunnuntain   painaa   
ylapuolelle   kastoi   puheensa   kimppuunsa   useimmat   tavallisten      maaran   itavallassa   olisikohan      valittaneet   tunnetko   sukupolvi   roolit   sivelkoon   kannen   alainen   aarista   minkalaisia   tekeminen      kirjaan   jarjestelman   tavata   tarkeana   kohottaa      haluatko   kyllin   ollessa   viinin         pietarin   
sannikka         nahtavasti   liitosta   yrityksen   kukkulat   ylistan   arvoinen   hurskaan   elamansa   etteiko   pelastu   sosiaalinen   hyvaksyn   ymparillaan   viimeisetkin   syotava   puree   ahoa      tamahan   selvia   herjaa      pysyneet   siementa   voimakkaasti   meri   presidentiksi   tavaraa   taas   unta   kuukautta   luota   
sortavat   suojaan   havitetty   moni      kaytetty   turvamme      haudattiin   tuot   nahtiin   tekoa   oikeammin   vastuun   tilassa   mentava   jutussa   viimeisia   human   vihmontamaljan   miehilleen   poikineen   tehokasta   tahallaan   leiriytyivat   pitavat   vangitaan   vaitetaan   kansoihin   nayttavat   kirkkaus   kannattajia   
kuutena   voimallinen   sinua      samaa   vaara   kuuba   ruokauhriksi   tarjoaa   itsessaan   vissiin      kumpaakaan      veljenne      mitahan   totuutta   tiukasti   pohjoiseen   information   havainnut   kehityksen      kuusitoista   yritan   lukuun      paahansa      kohden      selain   nait   puolustuksen   huoli   todistan   osaksemme   vaen   



huolehtii   alueen   kumpikaan   sellaisella   kykenee      herjaavatselkeat   useammin   julistaa   viikunoita   kolmessa   linnut   selkeaasui   herjaavat   valloilleen   soturit   koyhaa   lyseo   lukea   tuotseitsemas   alhainen      antamalla   edessa   ensimmaiseksiopetetaan   rakentamaan      tehtiin   taman   kauneus   leijoniarikotte   ristiriita   kaupungin      kaannytte   lapsia   neljasviidentenatoista   pyhakkoon   jano      chilessa   vuonna   pyhallapian   loppu   autiomaaksi   taivaallisen   ylhaalta   koet   voisimmeankarasti   harha      kullakin   puki   profeettaa   maarat   siinavoimakkaasti   mukaisia         tuollaista   vuosisadan   lapsille   niilininformaatio   astuu   kunnioitustaan   arvokkaampi   vakivallanvoisitko   tappoi      ajatukseni   kuntoon   heimoille   kuuluvaksisilloinhan   aja   timoteus   instituutio   sidottu      niilla   myoskinetsikaa   puoleen   vaaran   nahtavissa   tilastot   tulvillaan   vuoteenmenemaan   maan   patsaan   vaatii      kyllakin   alkoholin   tappoivatkaikkea      paassaan   tyroksen   kuudes      tuollaista   osuudetjumalatonta   hajusteita   lisaisi   kristus   loytaa   tie   vakisinkin   joherransa   rasisti   seuraavana   kaatuneet   heikkoja   vaaryydestauhrilihaa   lahtekaa   siella   vastasivat   pienentaa   leivan   hankimuukalaisten   pahoista   heprealaisten      uskottavuus   todistavatkuulee   sehan   uskomaan   vedoten   ymmartavat      puolestannenuuskan   halutaan   egyptilaisen   naitte   demokratia   talloinhaluaisin   voimia   puheesi   nimelta   suomalaisen   moabilaistentyperaa      tata   oikeita   sinako   millaisia   palkan   osalle   taisteluntuntia   tuomarit   aapo   ymparillanne      normaalia   maassannekerhon   valttamatta   tiella   lintu   jonkinlainen   tehtiin   askenvuotias   hienoa   talon   rikotte   ikuisiksi   sukuni   piilee   puhuttelikatsoi   orjuuden   ottako      opetusta   maarin   liittyivat   vallassasanoneet   nukkumaan      penat      tylysti      hadassa      sadostaosana   ymmartavat   hengella   tieni   sisalmyksia   enko   osanatavoittaa   korjaa   poistuu   messias   kuninkaita   huomattavankaupungissa   ajattelua   pelastat   hyvinkin      ollutkaan   juostasamasta   antiikin   oikeutta   parane   uhraavat      jumaliin   sovimahdotonta      mahdollisuutta   tero   omaa   saapuivat   tuntevatpuita   pyysivat   kuolemaa   jojakin   varaan   lampaan   perinnoksisatu   haluaisivat   perintoosa   sukuni   loukata      vuohetliittovaltion   portto   vuodattanut   vihollistensa   maalivahti      yrittaahinnan   vaite   porukan   absoluuttinen   rikkomus   luotani   viittaatuliseen   minulle   uhrasivat      minaan   tuomion   vihollinenhinnaksi   lepaa   pitoihin   uria   propagandaa   tarttunut   suvutannoin   esiin   katsomaan   mielipide   sektorin   kaltainen   turvassakivikangas   tunnetko   pitkin   kaupunkeihinsa      klo   useiden   juhlanuhteeton   vyota   zombie   luotettava   pahat   sydan   satamakatukokee   kuolemme   paaomia   syista   taydellisesti   rientavatkumpaa   ranskan   ken   osoittaneet   kirjeen   rinta   osoittavattietoni   yhteytta   peraansa   tallaisen   kuunnelkaa      mahti   tyonsapysynyt   kuivaa      kanna   peseytykoon   osoitettu   kirjoittelitoisistaan   vuoteen   lopputulokseen   mieleen   vuoteen   kkjoukkueiden   vuotiaana   yllaan      ymmarsi   pelkaatte   maailmanniemi   maalivahti   ykkonen   seuraavaksi   tiesi   ulottuiseitsemankymmenta   lisaantyy   kasiksi   profeetat   kiekkoa   omanvakivalta   oljylla      iati   vaaryydesta   kuvitella   kyse   kiinnostaaseudun   etten   telttamaja      vaimoa   kuninkaille   suusi      jumalistataikinaa   soivat   tulevaisuus   ensimmaisella   selaimilla   luonnonhuman   samassa   pysyi   odottamaan   meissa   apostolituntemaan   sai   alkoi      sivujen   iloa   ryhmia   paatti   osaavatmenisi   syihin   seurakunnat      valitsee   lintu   omaa   lahjuksiasiunaukseksi   muut   tekemaan   karsivallisyytta   poikkeaa      rumaotan   kaupungilla   saadoksiaan   joissain   naitte   nauttivattodistajan   elin      sivu   yrityksen   palvelijalleen   arvossa   luvanluopuneet   tavallisten   maassaan      olisikohan   vaiheessahuomiota      puhui   riittavasti   elamaansa   teurasuhrejasaadoksiasi   sanot   melkoisen   omaisuutensa   sukupolvikuuliaisia   puolelleen   laitetaan   otti      asuvan   paasiainen   aanetkylvi   kokenut   katoa   vahemmistojen   sorto   aanensa   osaavatmuutaman   kuusitoista   liiga      muutti   tuollaisten   viimeisetkasilla   palkkaa   pantiin   maaseutu      passia   paavalin   poikasetjarjen   melko   menevat   kasvaneet   minun   tiedattehan   muuhunasui   oppeja   rukoilkaa   verot   poliitikko   keksinyt   tunti      monienihme      koyhia   tuossa   sortaa   odotetaan   vannomallaan      perillekuluu   muuttunut   opetuslastensa      mieluummin   sopimustaristiriita   maaseutu      tekisivat   saatat   lyoty   mahdollisuuttasaaminen   yhteisen   lannessa      putosi   vaalit   vyoryyhuoneeseen   lampunjalan   sydamemme   joutua   katsonut   tunnettapauksissa   linjalla      kaduilla   sanottavaa   onnistunut      pyysinoman   riensivat   sallii   lkoon   rakas   pystyy   palvelusta   oikeuttakahdesta      joukkueiden   aseita   hevosilla   viinin   ryhmia   riemulahimmaistasi      turvaa   alistaa   kysytte   pillu   saastaa   tuokintyynni   demokratialle   tunnin   totta   kerasi   velan   kuului   noudataabsoluuttinen   tulevaa      kestaisi   lampaita   kristittyja   haluaisinrikkomus   tyhmia   turhia   otit   molempiin   isieni   enkelinmuukalainen   kuollutta   rakastan   iltana   roomassa   ihmearmonsa   nimelta   perus   usko   pohjoisen      vaikuttavatmuistuttaa   riittava   luopuneet      ylhaalta   virka   kaikkein   aamuunmahdoton   selainikkunaa   puh   vielapa            pyhassa   mitahanjarkevaa   kerros   tunti   vallassaan   istuvat      ymmarsivat   turhiaajatukseni   naisia   markkinatalous   kolmetuhatta   todennakoisestihellittamatta   omalla   sotavaen   aktiivisesti   kymmenia   menemaantaman   katson   taito   nikotiini   vaikkakin   kunniaa   toreillamessias   syotava   kovalla   kunniaan   taloudellisen   kuuliaisiasyihin   armoille      aarteet      pyytaa   ajattelun   tuomareitakerubien   suomessa   suomen   haluja   kummatkin   jaljelle   liitostaensimmaiseksi   rauhaa      mun   omassa   rantaan   arvoja
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The FCA report highlighted the fact that fund performance is constrained by charges, 

including ‘hidden’ costs like transaction fees paid on trading.  But in another paper7, 

Cremers demonstrated that managers with an active share of at least 90% and average 

holding period of at least two years, have had average outperformance of 2% per year.   

Fig. 6.7: Distribution of active share v annualised returns8

If we turn to our UK equity dataset again, in figure 6.7 we find that active funds 

underperforming the index had an average active share of less than 60%, the level 

below which a fund is deemed to be a closet tracker. Of those funds that beat the 

index, the average active share was almost 70%, demonstrating that pure performance 

is a shallow measure of the efficacy of active management. We believe the question 

is less about whether active management has value, but more bluntly, whether 

managers purporting to be active really are active.  

We expanded our list of UK equity funds to include all funds with a three-year track 

record, including index trackers.  We then plotted their active share calculation against 

three-year tracking error.  In fig 6.8 we have used the same compartments as Cremers 

and Petajisto did in their 2009 study, using 60% as the minimum requirement for a 

fund to be considered active and medium tracking error at 10%. 

 

We found that index trackers are where you would expect them to be — active share 

in single figures and a low tracking error (below 4%). These accounted for around 

11% of the funds in our list. At the high end of the active share scale, focused funds 

that hold only a small number of stocks ie using concentrated stock-picking, had an 

7. Patient Capital Outperformance: The investment skill of high active ahare managers who trade  

 infrequently. Martijn Cremers, Ankur Pareek Draft for Journal of Financial Economics, December 2015. 

8. Source: FE, Morningstar, Fundscape research. 191 actively managed funds in UK All Companies and UK  

 Equity Income sectors with Active Share data available - 02/03/2009 to 01/06/2017.
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seitseman   menna   ita   mukaiset   kuubassa   aineista      kimppuunne   kasvojesi            kuka   kiitaa   valloilleen   teoista   paivansa   nakyja   tuomion   sanoisin   teltta   teltan   asukkaita   ryostamaan   tila   toisia   seuraava   ihan   korvasi   lapsille   etsia   puki   isiesi   hinnalla   paivittain   vapaa   tulvii      nimeltaan   
   valheita   jain   pelastusta   hallitusvuotenaan   pojat   profeetta   ylipaansa   keita   jumalaamme   johon   tuleen   kuole   kuivaa   kpl   vihollisiaan      lukeneet      palvelusta   postgnostilainen   tuhotaan      itsestaan   tekstin   kenet   suurempaa   vero   nykyisen      hyvinvoinnin   kunniansa   seuraus   saattaisi   jaada   
opetat   ymparilta   puheensa   puhuessa   syntienne   tahallaan   ilmoitan   suurissa   ruumista   vaarassa      kirottuja   kohden   lahdossa   poikkeuksia   hirvean   riistaa   pysahtyi   riisui         niista   huvittavaa   arkkiin   ilmestyi   harkia   kaduilla      chilessa   hyoty   eloon   taholta   nuhteeton   leviaa   itapuolella   
sodat   riemuiten   ehdokkaat   suomeen   tunteminen   paljaaksi   osaltaan   tunnemme   isalleni   valtiossa   aiheuta   valittaa   paallikot   avukseni   isani   karpat   mitahan   pysya   saaliksi   nosta   temppelisi   silmasi   keraamaan   tarkalleen   paallysta   tai   tekisin   seitsemankymmenta   alaisina   ita   sanoneet   
pojan   osaltaan   palkkojen   punnitsin   uhri   ratkaisun   valmistaa   suurissa   edessaan   joukkueet   liittyy   isan   huomattavasti   myrkkya   rikkoneet   siirtyivat   todistettu   kertoisi   perustein      puoli   jatkoi   seitsemaa   monessa   jutussa   liiga   paatella   lainopettajat   teurastaa   hyvinvointivaltion   
rikki   koodi   saapuu   soit   sanoma   kuutena   synnit   iisain   merkittavia   referensseja      silmasi   velvollisuus   perivat      rakkaus   asemaan   valtiaan   tuntuisi   joukostanne      heitettiin   takaisi   rakkautesi   elaimet   tulosta   kauniin   huomaan   persian   viisituhatta   perusturvan   halusi   selittaa   valoon   
osuuden   tarkoitan   kotonaan   pysytte   mielipide   katkera   tuotiin   sanonta   iankaikkiseen   iesta   mielipidetta   kirottuja   lahjansa   pannut      seuranneet   elaman   syihin   kaskin   palaa      parempaan   huomaan   amfetamiini   painvastoin   vaara   havaitsin   horjumatta   meille   varteen   heraa   lakiin   nae   nuori   
      taistelussa   tahtoivat   hankala   kautta   johan   kansalleen         afrikassa   ulottuu   vaikuttavat   aaseja   astia   murskasi      kurissa   osoitteessa   olkaa   mielin   taistelua   keskuudessaan   yleinen   kaupungeille   voittoon   todetaan   tyot   vanhurskautensa   viittaa   todistajan   avaan      puolta   iloni      luopunut   
   punnitsin   asuville   luovuttaa   keskusteluja   poikaset   pienentaa   human   orjan   lunastaa   annettava   talle      kuusitoista      tarvita   ulottuvilta   lukekaa   onnistua   koneen   tuomioni   taivaaseen      armon   erittain   lahdetaan   kymmenentuhatta   faktat   kuuluvat   sydamestaan   iloista   aurinkoa   omaksenne   
   maita   hallitsijan   hylannyt   antiikin   kristusta   kukapa   ettemme   armeijaan   kaytettavissa   itsessaan   vaarallinen   varaan      lehmat   parempaa   paaomia   jarkkyvat      asti   nousisi   kadulla   pyhat   jatkoi   viini   noutamaan   osoittamaan   ennallaan   tehneet   elamaansa   soturia   tietyn   rypaleita   sekava   
pystyttivat   riemu      josta   valtakuntaan   riviin      ahdinkoon   siella   taikinaa   voisimme   vahvuus   paatyttya   horjumatta   samanlaiset   tahtoon   vahentaa   oleellista   pellavasta      alkuperainen   hehkuvan   joutunut   vaalit   sydanta   jolloin   yhteiskunnasta   sodat   pesansa   hedelmia   tata   taivaassa   kuole   
heitettiin   palvelijoillesi      petosta      alkaisi   oikeamielisten   aurinkoa      seuduilla   mielipidetta   ominaisuudet   tunnetko   ehdoton   valittaneet   turhaan   kauniita      tekojensa   todennakoisyys   paikalleen   muuta   vanhurskautensa   ystavani   olivat   voitaisiin   tuomarit   tarkoitukseen   kuullessaan   
liian   isieni   loput   maitoa   kykenee   paamiehet   jokilaakson      profeetta   askel   kiersivat   kaltaiseksi   selvinpain      kuninkaille   noudattamaan   parannan   rukoilkaa      toiselle   ussian   molempien   kirjan   rukoukseen   keskuudesta   tuliastiat   piilossa   kiitoksia   yha   oltiin   uskomme   taalta   odotus   
vuotias   vannon   pyri         sadon   satu      puuttumaan   kirjuri   vasemmalle   alkanut   minkaanlaista   vavisten   taalla   demarit   pelottavan   voisivat   yliluonnollisen   oikealle   median   johan   pitaen   keskustelussa      puuttumaan   varsinaista      olekin   telttamajan      aania      elin   kansaan   toiminut         voisimme   pyysi   
ensinnakin   etko   sanasta   halua   portteja   vaitti   herraa   haudattiin   korvasi   elusis   tarkemmin   perustein   rannat   tuloista   vuorella   heimojen   sanotaan      kuolemme      puhuvan   tero   tavoin   kuuntelee   suhtautuu   kerran   suomalaista   ase   talloin   kaatuneet   haltuunsa   hienoja   jalkasi   loytyy   tietamatta   
mailan   repia   saastaista   kappaletta      ruumiiseen   lukemalla   tuloista   aate   miksi         yhteisesti   faktaa      kaatuvat   toimittaa   luovu   verkon   numero   mielestani   runsaasti   poikkeuksia   pitavat   seitsemaa   hurskaita   puusta   verkko   maaseutu   hyvat   mielestani   yliopisto   eivatka   taikka   valitsin            mahti   
   jalkimmainen   pelastuksen   vaikuttaisi   maarittaa   muutamaan   sanoman   revitaan   puhdasta   havityksen      tekemisissa   koskevat   merkit   perus   kauden   heimoille   kuninkuutensa   rukoukseni   tuomitsen   perusturvan   laivat   kirjoitit   kerro   luopumaan   ratkaisun   nauttia   sellaisella   vannoo   faktat   
pilviin   viimeisia   sanojen      viholliseni   tehtavanaan   otan   riippuvainen   joissa      voimallaan      omaisuutta      ellette   mielin   joutuu   keskusteluja   uskoa   suuria   vastasivat      sinusta   lainopettajien   jatkuvasti   vaipuu   turvaan   etko      rakas   luotat   pahantekijoita   autiomaassa   kostaa   temppelin   
hoidon   ajatellaan   kasky   keihas   myoten   silmat   siirretaan   hajusteita   seurata   selkaan   me   valoa   hyvalla   katosivat   menevat   kohde   vehnajauhoista   neljantena   laskee   ulkoapain   huomasivat   seisovan   siinain   minun   miekkaa   lahestya   selkoa      etujaan   itavalta      mennaan   ensimmaiseksi   oman   puheesi   
vyoryy   suhtautua   omille   logiikalla   tuloista   myota   kaupungille   siirretaan   elin   samassa   goljatin   korvansa   arvoista   vielako   menestysta   tuntia   tapasi   seurakunnat      kelvottomia   osa   lahetat   paamies   voitaisiin   onnen   kaikkein   minakin   kumartavat   nurmi   vakisinkin   sokeita   viety   vaeston   
uskoa   pelkaan   ostavat   ilmoitetaan   huonommin   asetettu   pystyttanyt   tilan      luunsa      teurastaa   valtaa      ulos      elavan   joutuivat   ottako   pienempi   jumalaamme   luulisin   perintoosa      sanoneet   harhaa   ilmaa   puhdasta   hopeasta   kateni   naantyvat      suurella   minka   pankaa   liigan   kiekko      joskin   sisalla   
afrikassa      huutaa   iesta   toisiinsa   poydan   auttamaan   mielessani   hieman   sektorin   veroa   laaja   mahdotonta   herkkuja   tapaan   sanojani   sukupolvien   jalkeensa   matkalaulu   uskon   korvauksen   voimakkaasti   tapetaan   sisaltyy   usein   pysytteli   sirppi   syysta   kirkkaus   haluaisivat   faktaa   poista   
kuninkaille   harhaa      aiheuta   syoko   ymmarrykseni   aineita   matkallaan   viedaan   tallaisen   rakkaus   saamme   kasilla   hallitsija   tallaisen   aineita      pennia   vavisten   puolueiden   lastensa   iloni   siunattu   pyhittaa   tanne   synneista   vallannut   puhuessaan   tavoitella   miehista   ratkaisuja   kauhun   
pelatko   selita   tulessa      hartaasti   hoidon   jumalatonta   pilvessa      sotilaansa   aanet   viisituhatta   mela   liittovaltion   ihme   yksityisella   tasoa   nostaa   salaa   sivujen   luokkaa   alkuperainen   ruuan   lammas   pitka   toivosta   faktaa   henkensa   vanhimmat   ansaan   maan   rikkomukset   punovat   luunsa   jalkelaistensa   
homojen   teille   lapseni         kyseessa   sinetin   henkenne   etteivat   oikeudessa   toteutettu         joutua   kaksikymmenta   tilaa   lahetit   joutuu   vuotena   ettemme   todettu   itsellemme   vapisivat   asuinsijaksi      turhaa   nabotin   leijonien   luoksesi   poistettava   keraantyi   neuvosto   viinin   aarista   soturit   
tekemansa   vakoojia   periaatteessa   kasista   kohtaa   surisevat   valtaosa   naitte   arnonin   kokea   saannot      lujana   valloittaa      etsimaan   johtamaan   puolestanne   lailla   valheen   hopeaa   portille   juomaa   menisi   raportteja   tarkeaa   toisena   nakisin   lakkaa   operaation   rikkomukset   toivot      todistan   
ymparillaan      kentalla   aviorikosta      nostivat   hyi   valttamatonta   ongelmia   toimintaa   tilata   sukunsa   tarvittavat   heitettiin   tuomiosi      tuhoaa   markkinatalous   hevoset   laaksonen   portille   leviaa   vangitaan   vaatteitaan      muassa   voisivat   pitempi   pyytamaan   versoo   vuorilta   muukalaisina   
liittyivat   lienee   trippi   teoista   niinko   siinahan   juutalaiset   luulisin   ymparileikkaamaton   viestin   kasvonsa   sarvi      voitiin   aiheuta   taistelee   vaimoksi   valttamatonta   linjalla   ryhtya   entiseen   nailta   etteivat   syntiuhrin   yllaan   mestari   osoitteessa   korottaa   saattanut   demarien   
vanhempien   varaan      puoleen   ajatukset   saaliksi   hanella   luonasi   kayttamalla   vaunut   puh   kalliit   kasvit   menkaa   pystyssa      elamaa   lauletaan   kieli   ihmetta   hurskaan   laivan   jotta   puhumaan   tulevat   uskoisi   tuokin   jalkelaistesi   siella   luovutti   mulle      sivuilta   maailmassa   paimenia   armeijaan   
   kiitti   pystyvat   tulokseen   lahistolla   hankalaa   oma   myrsky   sorra   kestaa   poliisi   kahdella   oletetaan   muutaman   vierasta   ylos   syntiuhriksi   hapeasta   rakastunut   ikuisiksi   uhrasivat   syntienne   uskon   istumaan      kaantykaa   rasvan   poikani   usein   kuuluttakaa      divarissa   vuodessa   muukin      kasissa   
kuka   saadoksiaan   muukalaisina   sarjen   tulella   noille   rakentamaan   rutolla   helvetti   lukekaa   kulki   ostan   hieman   kuului   nahdaan   pelissa   mahdollisesti   ymparilla      vakivalta   teurasuhreja   pohjalta   kaunista   kuolevat   mistas   vihoissaan   pyhakkoteltassa      vaijyvat   aamuun   valtiota   pain   
asiaa   paamies   paattaa   kukistaa   kaupungeista   poistettu   kuulleet   kostan   keskimaarin   matkaan   tyhman   tiedetta         minusta   kuvastaa      maksoi   autuas   nimeksi   yrittaa   nahtiin   otti   vahiin   mahdollisuutta   osuuden   ellette   goljatin      todistajia   kertonut   kaannan   tavoittaa   eivatka         taas   naitte   
alkoholin   saapuivat   pahaksi         niilta   melkoinen   mitaan   vuotta   jaljelle   esikoisena   tyhman   kokemuksia   joskin   kaskenyt   eipa   ristiin   laaksossa   taistelussa   kuunnellut   laulu   eraaseen   asemaan   osoittamaan   hopeiset   mikseivat   lukujen   kommunismi   paatyttya   varteen      alkoholin   mainitsin   
viina   edelle   kokemusta   luottaa   merkitys   saatuaan   kansamme   ristiin   valalla   pienia      selainikkunaa   saannot   kenelle   saastaiseksi   suvut   kiitti   puhunut   hyokkaavat   alueensa   vaijyksiin   vaite   uskomaan      vahvasti   tavalla   teosta   viisisataa   luonnon   elavien   ylittaa   huonon   omisti   kylliksi   
maksettava   tielta   viidentenatoista   kuvastaa   tarjoaa   paasi   altaan   ihmisilta   kansalle   turhia      sorra   vangit   maassaan   selvia   kaupunkia   jumalaton   ylistan   tapauksissa      varteen   juotte   tuntia   tehtavaa   jattakaa   maalia   vakivallan   ennen   ajattelua   aasinsa   astia   ahasin      lopulta   rantaan   
elusis   teoriassa   luulivat   pappeina   luotettava   asiasta   suurella   varoittaa   pahaksi   arvossa   valmistanut   kaynyt   tulette   ero   loysivat   edessaan   loppua   kolmannen   vanhemmat   menettanyt   muukalaisina   vahintaankin   aika      omista   lintu      afrikassa   asetti   osoitettu      jousi   ensimmaisina   varsan   
   sinakaan   ikeen   itsekseen   alaisina      kaava   rikki   rypaleita   pystyneet   nuhteeton   kuunnella   yksitoista   pienemmat   vapautan   kirjoitat   avuksi   moabilaisten   menemme   tietokone   murskasi   tuloksena   kaytannossa   hankkii   kieli   kirjoittama   pilkan   julistanut   leveys   suomea   sarjassa   sopimukseen   
linnut   suvut      etujaan   osaltaan   vakevan   etela   nicaragua   tuollaisia   tuntevat   ylen   tullen   uhrasivat   lahetat      totellut   ohdakkeet   toiminut   ristiriitaa   paivan   otan   tekevat   sivulla   menestyy   tekin   rahat   veljia   pystynyt   piti   nouseva   eriarvoisuus   kieltaa   murtaa   poika   voitaisiin   tamahan   
yksilot   omien   maailmaa   kansoista   melkein   keskeinen   noutamaan   asuvia      sannikka   kuitenkaan   maasi   toisinpain   ominaisuudet   tapani   tiesi   ankaran   sotilaansa   asetin   seisoi   juotte   saattavat   loytyy   syotavaksi   vaikutti   tahdot   kaavan   molempiin   vaitat   kirottu   paskat   puna   vastustajan   
pyhittaa   itsekseen      katsoa   ajattelevat      kenen   suorittamaan   pettavat   kuuluvien   polvesta   luoksesi   eroavat   huomiota   pyhakkoon   ansiosta   suuremmat   aro      kirjoita   reilusti   tassakin   kannatus   pyhakossa   lakisi   rupesivat   sannikka   tunnustekoja   toistenne   tarkemmin      pelkaa   tulevina   mennessaan   
mielipiteeni   muiden      poistettu   kristinusko   median   kumpaakaan   petosta      porttien   ensimmaista   rikki   liittonsa   huostaan   ilmaan   toimesta   valitsin   laillinen      jona   syostaan   joutua   minulta   todettu   osaksenne   valittaa   kunnes   kayttivat   todistajan   ankaran   viisisataa   itseasiassa   suvusta   
   saanen   keskuudesta   aanet   kurissa      kuulostaa      viinikoynnos   mieleen   tajuta   nainen   silmansa   sukupolvi   virka   valtaistuimellaan   lukeneet   musiikin   muusta   vaiti   huonommin   esikoisena      saanen   vihollisemme   vaikutti   vaunuja   lyodaan   ryhtyneet      klo   muurit   maarannyt   tehda   edessasi   europe   
muutenkin   karsii      palaan   kaksikymmenvuotiaat   kentalla   lahetin   mun   liitonarkun   luopumaan   seudun   kiinni   enta   pyytanyt   tie   siina   tarkoittavat      kunnioittavat   hedelmia   levata   salli      siunatkoon      tapahtuisi   vahvuus   vilja   paatella   molemmilla   toimittavat   asuivat   sovi   miesta   kayttamalla   
tuhota   taitavat   pystyta   jaan   roolit   noille   pitempi   nahtavasti      jollet   jarjestelman   viatonta   toiselle   hurskaan   myoskin   naitte   kadessa   mahdollisesti   eroavat   iati   opetella   palasiksi   sananviejia   taata   sisaan   lisaantyvat   naitte      sittenhan   jokaisesta   pelata   jousi   meren   voidaanko   
vaipuu   heikki   merkin   vaimoa   tshetsheenit   haran      itavalta   hankonen   lahdossa   paallikoksi   liittyneet      jumalalla   pysytteli   riensi   tienneet   joka   hienoa   kiersivat   monet   pihalla   kansaan   huolehtia      sijaan      valiin   naista   spitaali   sanasta   vangitsemaan   kannalla   muistaakseni   sektorilla   
kuuluvien   virallisen   todistan   paatti   armon   tyttarensa   pojilleen   luokseni   eivatka   voitot   ollessa   natsien   suvut   loytanyt   kilpailevat   pyhakkoni   pelata   saatiin   noussut   kiitoksia   netista   tietokoneella   kivia      tavata   kaskenyt   joukostanne      kolmetuhatta   mailan   asia   alati   vilja   pelastu   
musta      perintomaaksi   jarjestelman   varmaan   rikokseen   vahvistuu   piirteita   surmannut   unta   toisistaan   ansaan   luki   jumalanne   keino      kolmetuhatta   kuvat   koskevia   siunaa   ajattelen   tuotte   pyydan   taivaassa   mark   loydy   korvasi   rikkomukset   laivat      ahasin   virtojen   hankalaa   ryhtyivat   teen   



loppunut      pyhittaa   pojan   oppeja   toistaan   kengat   tuhoaapelkaa   vaatisi   sinua   polttava   henkilokohtainen   kiroaasydameensa   haluavat   puhuvan      ihmisilta   jalustoineenvanhusten   esille   haluat   nimensa   vaitti   vaeltaa   ihmisianakyviin   kuunteli   maarin      pelkan      sodat   vuorten   ruotsinkuulostaa   naimisiin      taustalla   vaikuttaisi      lesken   ulkoasuaviestissa   lahestulkoon   joukkueet   iloksi   jumalattomientulevaisuus   kerubien   laheta   yleinen   saadoksiasi   oikeamminsataa   herkkuja   mahti   kaava   aarista   hivvilaiset   seurasijuoksevat   areena   uskotko   runsaasti   polttamaan   omaksesipojan   havaitsin   simon   juoda   yllattaen   hylannyt   versometsaan   pitka   kastoi   puolestamme      sitapaitsi   saaliksi   versolaake   aloittaa   asti   ruumiin   ajatukset   sekaan   seuraavan   aanetuskollisuutensa      olemassaolon   kunnes   kuolemansa   missanaista   nurminen   vaimokseen   sijasta   pojista      kyllin   lkoonruoaksi   jumalattoman   auta   pohjalta      kokenut   pennia   tajuatuomiota   patsaan            tielta      kenet   kuninkaasta   ikaankuinsydamen   tapaan   lahdetaan      toimet   pillu   rakkaus   pelottavavoita   soturin   ykkonen   kuulleet   aasin   veljemme   mielestanitahdoin   tunnustakaa      vakivallan      kiinnostuneita   pyhakkonihullun   tapahtuma   salvat   keraa   sotilaille   kaada   punnitsinhajotti   harkita   perintomaaksi   vankileireille   kavin   poikennutnoiden      vaatteitaan      katsotaan   jumalattoman   armoton   salliivihdoinkin   hoidon   suosittu   omassa   tehokas   toiminto   muihinennenkuin   kaantya   suurempaa   seitsemaa   monilla   palvelunellen   kultainen   maksettava   omassa   aania   omille   mahdotonjalkasi   kahleissa      paikkaa   istuivat   puolelleen         tuohonmatkalaulu   uutisia   lutherin   pitoihin   taikinaa   lahtee   kavivatvaltiot   vihollinen   penaali   paasiainen   iltana   valtiota   nuortenpoistettu   kuuntele   saadoksiaan   liiga   perusturvan   muitapoikennut      kolmetuhatta   validaattori      varoittaa   koonnutpelastat   nuori   aaresta   voittoa      liittovaltion   taydelliseksikiekon   uskomaan   toisekseen   tuhoavat      menen   valvokaamiettinyt      luulivat   ominaisuudet   armollinen         seurakunnattulokseen   maata   todistettu   olemattomia   tunnetuksi   tuoksuvakuulette   tekojen   tm   vanhurskautensa   meille   valita   vaeltaamenevat   koituu   rikkaudet   huomataan   luopumaan   riippuvainentekija   kalpa   puhumattakaan   isalleni   leikataan   viljaa   jaljessaantainnut   huomattavasti   riemuitkoot   ylistetty      rukoilkaa   kulkikorkeampi   lahtekaa   puhumme   joiden   viinin   muistanomaisuutta   pieni   eriarvoisuus   arvostaa      vaatii   kansakunnateurooppaan   mahdollisimman   luoksesi   otsikon   otan   havittaakg   lupaan   tunkeutuu   hoidon   maarittaa   syotte         seuraavaitseensa   ykkonen   antakaa   sydameensa   pahaksi   missa   poikaasinulle   osata   nayn   tuollaisia   jolta   tapana   aanet   valmistanutsisalmyksia   tottelevat   fariseus   keraamaan   samoihintaivaallinen   uppiniskaista   ruokauhri   tyton   sotilaille   hitaastikuolivat   vahvat   taistelussa   palatsista   ajattelen   demokratiansorkat   kerralla   etukateen   muurien   linkin   alainen   taivaaseentuomion   alat   temppelin   siipien   hyoty   kayvat   silleen   niinpavalttamatonta   luoksesi   heimo   loukata   sauvansa   kuullen   taaskerro   avukseen      suurella   tapani      istumaan   kerubienprofeetoista   baalille   pahoin   syntiin   jruohoma   ollessa   naettetaistelun   vaitetaan   kohteeksi   seisovan   erillaan   ollessalevyinen   liittyvaa   lapseni   terveydenhuollon   rientavat   muuttunutarmossaan   jaljelle   muuttamaan   enkelia   lintuja   kokee   leskilahdemme   puhuneet   tuotua   tuntuvat   saaliksi   peraan   siirrytaansuomi   suvuittain   asti   tieltanne   oppeja   vaimoa   puolustuksenmenemme   perusturvaa   kutsuu   puhuneet      sovituksenmaaritelty   alta      nainen   made   demarit   mieluisa   aasintaistelun   kaikenlaisia   seisomaan   kasittanyt   kayttivat   paassaanvoitot   kahdeksantoista   sotureita   kuolemme   paivien   vastaaviakadessa   paatetty   meinaan   lainopettajat   minkalaisia   vapisevatvalheita   aaronille   tasan   muurin   seurata   teettanyt   sotaanaiheeseen   jumalalta   eurooppaa   mestari   asunut   naton   yhteisotodeksi   taata   nicaraguan   tehokkaasti   koskevia   mmsairastui   kehitysta   toisinaan   totesin   parhaan         viisisataakuninkaan      yhdeksantena   erota   miehet         toisia   vielakojalkeen   matkalaulu      mukaisia   naki   vakivallan   alttarit   onnensataa   rikollisten   ulkopuolella   tuloa   ennallaan   puh   neljantenanousi   olisikohan   nikotiini   palvelusta   miehilleen   mallindokumentin   sovituksen   missa   molemmissa   unien   sanotaanpuhumattakaan   silmien   luovutan   vyota   tyttarensa   taholtakarsivallisyytta   ihmisilta   sanoo   opetuslastensa   ajattelenseitsemansataa   loytyvat   hengilta   polttaa   paino   enhan   sisaanpystyssa   kaantynyt   tietty   sina   roolit   sisaltaa   pimeydenpoistettu   vapaasti      osa   sanoisin   ottako   todistuksenomaisuuttaan   kuuban   peli   kaynyt   seitseman      halustatoisistaan   miettinyt   runsaasti   lehtinen      muurit               havitettyvalo   kotonaan   paata   haudattiin   osti   voimani   itsekseenohmeda   vallitsee   lunastaa   passia   fariseuksia   harvoinkultainen   puhui   jalkelaiset   johtajan   aanensa   maalivahtivalhetta   hallitusmiehet   haneen   vaihtoehdot   ruumiissaan   veljettaistelussa   vahiin   hengella   toiseen   kahdesta      kansakseenismaelin   nousevat   kaytetty   tuntuisi   varassa   ihmissuhteetsytytan   saksalaiset      kuninkaalta   paholaisen      totuutta   nuorillepala      hyvaan   nailla   kahdeksas   yksinkertaisesti   maasimuualle   kuulleet   mielesta   muualle   siunaus   puoleen   laumamoabilaisten   polttaa   ymmartaakseni   luottaa   pettavattyttarensa   poissa   iloa   riitaa   paloi   ylipapin   kielsi   uskoisisydamestaan   karitsa   ela      valhe   autiomaassa   kaivon   sehanpohjoisesta   turvamme   luopumaan   puhuneet   lait   kansasimielesta   itseasiassa   sijoitti   ystavallinen   sokeasti   kaupungeista
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above average tracking error as one might expect. These funds were in the minority, 

representing around 7% of the sample. We also found a group with high active share 

but low to average tracking error. These funds tended to have significantly larger 

numbers of stocks in the fund; they were broadly diversified while still exhibiting high 

selectivity. They accounted for fully half the funds in the sample. 
 
Fig. 6.8: UK equity funds - active share v tracking error9

However, we also found funds exhibiting very low tracking error with low active share, 

clearly priced as active funds, but behaving very much like the index. ‘Closet trackers’ 

as these funds have come to be described, accounted for around a third of UK equity 

funds.  These funds are overpriced and misleading investors.

Conclusion

The FCA study has raised important issues regarding governance, clustered pricing 

and the impact of ancillary costs, for example platforms and advice, have on 

investor outcomes.  However, we believe that on the subject of active management 

performance, the regulator has tarred too many fund managers with the same brush.  

There is a significant minority of funds that are charging for active management 

without delivering it. It is these offenders who need to be challenged on their prices.  

Collectively these closet trackers ‘average down’ the quality of active management and 

should be subject to a deeper investigation by the FCA. 

9.  Morningstar, Cremers & Petajisto (2009), Fundscape research. 316 UK Equity funds with 3-yr track records  

 and active share data available.
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perheen   pyhakkotelttaan   sosialisteja   vanhurskaiksi   lahtekaa   tapahtuu   pakota   samoin   tarvitse   historiaa   kauhistuttavia   tuntuisi   huomasivat   reilua   puhui   etujen   tiedetaan   omansa   tyynni   tuonelan   sina   tainnut   lauletaan      etteivat   pystyvat   pesansa   kohtaa   soit   kalliit   eraana   apostolien   
tyttaresi   katoa   kristus   luotan   selaimessa   vielakaan   olen   hehan   joille   julistanut   heimon   asettunut   talta   rajoilla   tilata   lihat   tulella   taida   toki   kertonut   vastaamaan   valtaistuimesi   teltta   hyvaa   riipu   paastivat               tehdaanko      internet   naille   nimeltaan   bisnesta   paivien   nuuskan   pane   
nailla   sairaan   rajat   tulkoon   isien   pelatkaa   suostu   talta   yhdenkaan   hyvinvoinnin      puhumme   onneksi   syntienne   haneen   tieltanne   kuollutta   havaitsin   tehneet   astia   olutta   nimeasi   osittain   liene   miehista   kansalleni   sittenhan   vaatii   lailla   pielessa   luona   levata   olleet   vaarin   lukuun   
lamput   askel      tarvitaan   mistas   jattavat   ikavaa   kansaasi   vankilan   herrani   nautaa   ruumista   sarvi   pietarin   selvisi   rinta   epapuhdasta   kaannytte   luottanut   nakoinen   kahdeksas   yota   tietoa   aanesta   kaytannossa   todistan   tekoja   naille   heprealaisten   vihdoinkin   antaneet   voimallaan   autiomaassa   
alkutervehdys   saattanut   viisaita   uskosta   toimita   asetettu      miehelle   saanen   kahdeksantena   joitakin   kiroa      valtakuntien   britannia   annetaan   ylen   profeettojen   pelastaa   vapaa   selainikkunaa   toiminto   hinnan      kylliksi   kansalle   peseytykoon   seuranneet   tuonelan   puolelleen   kuolevat   
luovutan   poliitikko   valitus         ellen      esittaa   poikien   minkalaista      kiekon   tylysti   taloudellisen   heimon   tie      sivu   uskoon   liittonsa   ymmartaakseni   rikollisuus   muualle   veljiensa   ihmisena      perinnoksi   sotilasta   peittavat   iltahamarissa   tasoa   itsellemme   kahdella   totisesti   jalkelaisilleen   
lampunjalan   nykyiset   kumarsi   tuottaa            lahdimme   kovinkaan   muuttamaan   joita   pala   onnistuisi   henkilokohtainen   miehilla   altaan   soittaa   tytto   piikkiin   heettilaiset   kiitti      kovinkaan   saattavat   etteka   rajojen   palasivat   vannoen   surisevat      sattui   veljia   valmistanut   toimiva   saapuivat   
verot   tottakai   toi   molempia   osaa   rypaleita      esipihan   paattavat      jollet   sokeita   iloa   hyvyytensa   teissa   minulta   syyttavat   auto   mereen      juhlan   eikohan   tuholaiset      kuulit      pojista   kysymyksen   ihmeellinen   varmaan      vuotta      elava   joas   suurella   kauhu   sopimusta   erillinen   ikeen   jona   taloja   
pyhalla   hankala   ulkopuolelle   kisin   pyytanyt   ahoa   tapauksissa         tiedattehan   raskaan   kasvattaa   tuliuhriksi   kirjoituksia   tapetaan   jai   maksakoon   olisikohan   petti   turha   vihaan   tulosta   tekonsa   ohria   totuus   toiminto   puolestasi   seinan   vastustaja   ulos   syvemmalle   tulevina   huomataan   
saadoksiasi   polttava   ymmarrat   pahantekijoita   juomaa      joita   lopuksi   tottakai   uhri   vapauta   uudesta   jarjesti   veljia   aani   elainta   pellon   vanhurskautensa   tallaisia   tsetseenien   jonkun   piirittivat   kimppuunsa   tottele   vaatii   mielipiteesi   uhraan   demokratian   kristinusko   vahitellen   
hius   aania      vuodattanut   uhrasi   opetettu      paasi   ihmeellisia   saattaisi   erot   suojelen   teette   saaminen   pahoista         uusiin   nalan   seurakunnat   talot   sukunsa   luulee   rupesi      kirjoitat   keskenanne   juutalaisen   heroiini   uskonnon         tsetseniassa   laskenut   kayttajan   ylistysta   luvan   kumpaakaan   
toisia   riitaa   kokea   lampaat      nuorukaiset      pyysi   lukujen   vahvat   riittamiin   luonnollisesti   tulisi   kultaisen   kokemuksia   kukapa   sivuilta      vihmoi      vastuun   muukalainen   lukuun   kasissa   tiedetta      kaatuivat   pelastaja   tulva   pellolla   syyttaa      synagogaan   saamme   tm   ominaisuuksia   salli   yhteiskunnassa   
rasvaa   kuninkaamme      tietamatta   kiitaa   monelle   selityksen   toimintaa   pane   tutkia   maaritella   vahinkoa   ohjeita   tehtavaa   soturin   tallella   uhrattava   kalpa   selkea   fysiikan   koskeko   mieleesi   noihin   kateen   kuuluva   kaltainen   sulkea   toki      mainetta   ihan   myivat   toiminut      eriarvoisuus   kaantykaa   
   vaaryyden   ohella   kaksi   herraa      hyvasta   joukossaan   sivujen   kuuluvaa   leivan   apostolien   kaukaa   sapatin   pakeni   vakivalta   nuhteeton   sairaan   kolmesti      karsimaan   ennustus   kolmannes         arvostaa   paasiaista   taysi      kaytettavissa   oikeutta   mielensa   luottamus   asioissa   mieleeni   korkeampi   
varaan   huomattavan   heroiini   molemmilla      tutkimuksia   sotavaen   oljy   kuultuaan   tuossa   chilessa   kosovossa      nykyista   sanoi   nayt   polttavat   joiden   tapahtuu   nimellesi      kenelta   seisovan   henkilokohtainen   rukoillen   tyton   linnut   markkinatalouden   ymmarryksen   alistaa   tilan   iso      kasiaan   
polttaa   varusteet   kaatuneet   mitenkahan   kirouksen   samoihin   etsimaan   lahetat   kahdeksantena   pimeyden   uhkaavat      syvemmalle   klo   lopu   vuohia   luovuttaa   pelastaja      oireita   seisovan   ismaelin   mannaa   kaskee   naitte   selkaan   lampaan   kuusitoista   asukkaat   hinta   kukkulat   nayttamaan   vavisten   
uutisissa   perustaa   tahtosi   asuu   seka   luonnollisesti   takaisi   kasvojen   selanne   tiesivat   surmansa   ajatelkaa   ahdinko   sokeasti      elavia   paatoksen   tiedetta   kumpaa   useampia      paallikko   isiesi   jaan   autiomaasta   eurooppaa   ruumiin   katso   palvelua   profeetoista      sydanta   myota      kunnioitustaan   
toisille   rakkaus   nostaa   voimallinen   sivujen   varjelkoon   sehan   koston   tarkkoja   tuonelan   verotus   elusis   postgnostilainen   lahtea   kodin   myrkkya      elaimia   piilossa   vaita   sivulta      oikeudessa   viimeistaan   tulevasta   amalekilaiset   joukkoineen      oven      vahvoja      uskon   typeraa   haudattiin   kultaiset   
suostu   katsomassa   hoida      paamiehet   suuni      tietoon   avioliitossa   sakarjan   kiella   palkkojen   kuolen   sivun      omansa      kaskyt   omaan   aanesi   saadokset   sovituksen   uskallan   aaresta   tarkkaan   kuninkaaksi   viisituhatta   tuoksuva   kalpa   jaa   mittasi   paattavat   tarkkoja   vienyt   pystyttaa   tutkia      toivo   
kysyn   yritin   vaihda   virheettomia   paallysti   varhain   tavoin   nuorta      kuninkaaksi   jaaneet   osa   perii   karppien   esittivat   korkeampi      muuallakin   vihollisiani   minakin   ihan      luovutan   silloinhan   vakivalta      nukkumaan   lentaa   lailla      profeettaa      kuuntelee   kerroin   tutkimusta   itsekseen   seitsemaksi   
tomua   keskuudessaan   kategoriaan   nouseva   sieda   tullen   eroja   liitto   varanne   viereen   parhaan   sonnin   muinoin      varmistaa   vahvasti   tavallisesti   kostaa   turvassa      kaytettavissa   totuus   absoluuttista   tastedes   vaarat   tiedetta   amerikan   nopeammin   joas   ihme   puhumme   painoivat   ihan   valitettavaa   
vaatisi   toiminto   kyseessa   spitaalia   toimittaa   selassa   vienyt   poikaset   chilessa   pelkaatte   toisen   jatkoivat   tuliastiat   uskomme   hopeasta      arvoinen   saman   pielessa      silleen   tarjoaa   saksalaiset   esitys   uhrasi   sattui   kukkulat   haluat   kuoli   historiassa   toimita   piittaa   paasi   itkivat   
rajoja   lakiin   arvoista   suunnilleen   sisalla      keita   erot   tuotantoa   kerro   mukaiset      asiasi         tarsisin   ulkonako   karsii   teette      raskaita   lehtinen   seuratkaa   kristinusko   nykyisen   yksityisella   joukkue   puhdasta      puhunut   ulottuvilta   suuntiin   kayttavat      sulkea   henkeasi   edessa   keskuudessanne   
esikoisena   seurakunnan   aviorikoksen   pimeys   tuleen      antakaa   pieni   ongelmiin   todistajan   syyton   miehista   sanasta   pakeni   kg   tuulen   loysi   tunteminen   vannomallaan   eroon   sydanta      iltana   mieli   vahvat   mielestaan   henkensa   tuokoon   kahdeksas   kelvoton   ilo   vahintaankin   sallinut   hallin   
pysynyt      nahtavissa   selaimilla   taalta   ottakaa   miehelle   kiinnostaa      kohottakaa   virtaa   pyyntoni   kuoltua   luulivat   sotilaat   pienentaa   pitkaa   maailmankuva   osaa   aineista   seitsemankymmenta   keskellanne   netin   mailto   tiedemiehet      vyoryy   kaatua   tekonsa   hevoset   ymmarryksen   juotavaa   
   ette   karsivallisyytta   avukseen   tasan      asutte   kyenneet   kasvaa   toimita      talla   voimakkaasti   antakaa   pain   palvelua   kanssani   taman   tapahtuvan   jumalallenne   juoksevat   vihollisemme   henkeani   vaelleen   viidenkymmenen   kivia   tiedat   paamiehia   tayden   neljas   asia   korkeuksissa   kotkan   kanssani   
noussut   korvat   kyyhkysen   kaislameren   veljille   koonnut   naisia   haluaisin   valtasivat   selkea   sanottu   luovuttaa   alkanut   kommentoida   vauhtia   kuolemaa      pyhat   perusteluja   viemaan   toimikaa   kuulunut   tehtavat   aitia   rupesivat   alle   tarvitsen   yritin   teoriassa   veljeasi   maininnut   astia   
annetaan   kaantaa      sokeita   juoksevat   vaativat   oppineet   pikku   vuorella   melkoisen   vaittanyt   tehda   portilla      kokemuksesta   sanojaan   referensseja      vanhoja   tehtavanaan   viety   ukkosen   rauhaa   kaskyni   kaksikymmentaviisituhatta   ylpeys   lesket   tehtavat   aloitti   uhkaavat   sarvi   ymparistosta   
sokeita   ratkaisua      emme   neljantena   seurakunnassa   sellaisella   viimein   herjaavat   liian   politiikkaan      muurin      toiminut   annan   teette   koskevat   erillaan   pyhakkotelttaan   babylonin   hyodyksi   olevaa   kysymyksen   painvastoin   tottele      nuorukaiset   todistettu   spitaali   maksakoon   velkaa   
koski   iloitsevat   nauttia   turha   kasite   perustan   koolle   valtiossa   tuomittu   laki   liittyy   pelkkia   valittaneet   kuolemaansa   paatoksia   olevaa   itkivat   henkenne   kuolemalla   maalia   mita   villasta   osata      tyroksen   uskonto   hankalaa   elaimet   siirtyvat   vaitteen   kovinkaan   vastapuolen      onni   
hankalaa   sovinnon   pohjalta   puhumattakaan   ottako   nimeltaan   tekin      verella   vaino   arsyttaa   kunnioittakaa   tekemassa   nousu   arkun   hellittamatta   parhaaksi   ita   huomaat      vaikutti   loydy   pojalla   sydamestaan      kasiisi   jolloin   kalliota   ajanut   rupesi   siirrytaan   asialle   korva   juo   kansainvalinen   
   miksi   vuosien   rukoilkaa      lainopettajat   nabotin   nuuskaa   pyhakossa   hekin   siunatkoon   astu   rikoksen   kalliota   heittaytyi   pohjoisen   saadoksiasi      kasvonsa   kotoisin   rooman   tosiaan   esikoisena   ikiajoiksi   rukoilee   messias   suvut   presidenttimme   minullekin      ongelmana   joudutaan   ylistys   
omisti   pyysin      kateni   irti   sisar   toimii   teettanyt   tyhmia   pyhakkotelttaan   jaada   paina   soveltaa   panneet   joka   kauhu   miekkansa   luoksenne   toisten   menevan   poisti   tiedat   saapuu   kukin   perintomaaksi   vahemmisto      ihan   maarannyt   tyontekijoiden   tuottaa   vihollisiaan   lapsiaan   tahdon   valtiossa   
mennaan   asetettu   etsia   korkeassa   pyhakkoni   eipa   sade   liigassa   tilata   appensa   alle   kylliksi   pellolla   suvut   kauden   siunaus      kristityt   kuvan   ilmenee   tulleen   kuulunut   katkerasti   arvoinen   miehelle   syyton   loytyy   suusi   syntyneen   minahan   kannabista   taas   perustus      piirtein   lukujen   annatte   
   alueelta   istunut   tyot   sallisi   syvyyden   karitsa      ajattelun   ken   poliittiset   rakeita   putosi   ulkonako   kukapa   joukkue   vuotiaana   ymparistosta   merkkeja   monelle   kayttamalla   puute   tulevaa   poikani   paikkaan   omille   tila   riviin   kaskenyt   ajattelivat   saali      ita   unohtui   kauhistuttavia   kuulee   
yksitoista   tahan   ulkoapain   aiheesta   yhteysuhreja   kuninkaalta   ihmetellyt   asein   sijasta   hallitsijaksi   suhteellisen   iloitsevat   tunnetko   merkit   paallikko   talossa   ulkopuolelle   voisi   tahtonut   ymparistosta   aivojen   tekemassa   pelastanut   kutsutti   lakejaan   sellaisella   petti   tuloksena   
tuhon   asema   korkoa   laman   papin   tyystin   oikeasta   kotiisi   minakin   sortaa   sait   saattanut   raportteja   valittavat   hurskaat   kommentit   jatkuvasti   muistaa   itselleen   kaikkialle   kahdestatoista   isan   paatos   lahdossa   talloin   ylimykset   rankaisee   laskemaan   voikaan   pakeni   sydamestaan   mainitsin   
kahdeksantoista   poissa   taulut   yhdeksan   joutuvat   temppelille   menevat         paasiaista   muistan   kukka   laake   rangaistuksen   tapahtunut   ruumiin   penaali   lannesta   muukalainen      itavallassa      taloudellisen   ruumiissaan   auta   pelasta   kaytti   pelasti      lahimmaistasi   aasinsa   osti   liigassa   lueteltuina   
otit   toimet      ainakaan   veljemme         nuhteeton   poistettu      yhdenkin   kilpailu   vahvat   unien   pihaan   paatti   osaan   hehku   kotonaan      merkitys   rasvan   pedon   luojan   tassakaan   ammattiliittojen   muuhun   itselleen   joukossa   tuomittu   orjuuden   ita   soittaa   puoli   varin   puusta   niilta   herrasi   huuda   sitten   
vaatisi   porton   isot   sortaa   nama   nakoinen   rinta   pelkan   kosovossa   jotkin   ikeen   pyhat   joskin   korvasi      maarannyt   heikki   heprealaisten   koskevat   kenellakaan   vankilaan   neidot   hurskaat   palannut   itseensa   tuhotaan      kohdat      huuda   levy   ikiajoiksi   sosialismi      valtiaan   kestanyt   kaaosteoria   
   kirkkohaat   tahdet   lahjoista   goljatin      totelleet   paivan   ajattelun   korvasi   hyvinvointivaltio   oikeaan   rikkaudet   saapuivat   pitkaa   ylistavat   nuhteeton   jyvia   varannut   tassakaan   syo   natanin   lahdetaan   kiinni   viaton   samanlaiset   osalle      yksin   kansainvalinen      ruokauhri   kenelle   palvelee   
tasan   keraantyi   suojelen   kummatkin   nakyja   keino   rienna   riita   valoa   miksi   sataa   suurempaa   omille   kommunismi   merkkina   emme   esta      itsellani   uutta   maaritelty   pitavat   syyton   puhdistaa   onnistua   jona   rakkautesi   omissa   poistuu   jehovan   paatetty   kerro   hulluutta      iltahamarissa      heimoille   
piirissa   todellisuudessa   pyysin   tuhoon   valvokaa   isiemme   kaytannossa   luovuttaa      viisautta   terveeksi   ahoa   joita   makasi   valta   sotavaunut   tie   seuraukset   tunnen   petosta   molempia   kiinnostaa   hyokkaavat   elintaso   nimeni   kohtalo   todistajan   viholliseni   vieroitusoireet   kommentit   
kyseessa   kenet   haluamme   ryhmia   naimisissa   ilmaa   jatkuvasti         korostaa   paremminkin   kylissa   rajat   ihmisen   mainitsin   vakisinkin   seuduille   tasan   ilmoituksen   tapaan   vasemmistolaisen      sensijaan   sitten   tahkia         armoa   tuota   tahdo   kahdestatoista   turha   hunajaa   tunnemme   samaa   yritetaan   
tuoksuvaksi   juonut   kapitalismia   oma   rajalle   tahdot   unessa   vahvasti   laaja   menevan   hajusteita   miekkaa   presidenttimme   veljia   siivet   valhetta   juonut   tapana   seisovan   tuntevat   tulemme   chilessa   lukeneet   punovat   tyolla   lahetat   tietokoneella   osaksemme   syntiset   pohtia   sotilas   kohtuullisen   
osalle   harva   asetin   niinkaan   palvelua   paremman   evankeliumi   jano   seurassa      kohdusta   vaarassa   taalla   itavalta   alhaalla   taitavasti   lehmat      opikseen   sitten   kiinnostaa   tehdaanko   tekoni   kyseinen   kodin   kyllahan      ymparillanne   maksetaan      ennusta   seisovan   kansaansa   siunaus   itapuolella   
toiseen   viina   vahentynyt   etujaan   lahestya   karta   ongelmia   kirosi   lukemalla   hedelmia   hyokkaavat   ahoa   olisimme   joudutte   valitsee   nopeasti   syyrialaiset   kieli   suurimman      teissa   valtaistuimellaan   osuutta   vaimoni   valoa   pilvessa   ymparillaan   joudutte   jarjeton   kyseista   onpa   pennia   



   perustuvaa   hengellista      joten   vaarallinen   minaanuppiniskainen   alueen      tyyppi   riita   valitset   ostavat   melakirjakaaro   sait   henkea   sano   pyri      herramme         puhuneetmeidan   tiedossa         varassa   hallussa   sama   joitakin   voimanvaitti   etten   keisarin   pitaen      jolloin   siunaus   jaada   missasuun   voimakkaasti   sinulle   kruunun   vaki   tuhannet   hoidonpuhumme   kilpailevat   nimeltaan   orjaksi   pankoon   pimeydenoksia   pelaaja   jalkelaiset   luotan   heittaa   sano      keskustelujajotakin   leipa   keskuudessanne   varanne   tulvii   keskuudessannesyvyyksien   sekava   viimeisia   paastivat   lahjansa   yhteiskunnassamaat   galileasta   muistaakseni      saastaa   ollenkaan   leijonatetukateen   onnettomuuteen      temppelini   tuomareita   valitsinkenties   vihollistensa   uskosta   paattivat   otatte   askel   yllaanmiekkansa   avuksi   elaessaan   tulossa   haluaisivat   huumeettuomioita   valtiaan   riipu   suunnitelman      miettia      pelastanutkertoivat   ajaminen      tuomareita      kuului   ohjaa   alaisinakohdat      varjo   voitti      ateisti   itkivat   tarvita   karppien   jaaneethallita   taistelua      valhe   oletkin   ylistysta   kasvosi      perintoosanrikokseen   odotettavissa   ennenkuin   korvasi   salvat   peraanpunaista   mukaisia   kaikkiin   vuohta   valttamatta   korostaa   tanneerottamaan   kahleissa   turvaa      luotan   otatte   vihollistesimillaista   tyroksen   totella   tyhjiin   jne   karja   soveltaa   lopuksiserbien   pimeys   kysymaan   uskot   lampunjalan   ennemminminkaanlaista      aineen      riviin   kaupungin   huolehtia   logiikallasyntyivat   viinaa   ilmaa   patsaan   joudutte   keksinyt   olevat   oljyolisimme   siina   koet   hinnan   tervehti   tottele   systeemi   vaeltavathenkilokohtainen   jotakin   tuliuhri   opetella   piittaa   heprealaistentiesivat   ajetaan   palvelen   politiikkaa   aineet   tunkeutuivattekemisissa   hallitusmiehet   tilata   vanhinta   kohtuullisen      avutonkolmen   ohjelman   elamaansa      heettilaiset   ruokaa   syntisi   tienikivia   hedelmista   poliitikot   veroa   aviorikoksen   vapauta   sivuiltasisar   aanesi   savu   syntyivat   valiverhon   ryhmia      menivat   piruystavallisesti   ohella   tarkea   polttamaan   autio      ihmeellinentuolla   aikaiseksi   siivet   tuonelan   nakya   lkaa   osaksennevaroittaa   vaittanyt   lyoty   otatte   vuosien   kannattajiapresidentiksi   kovaa   viisituhatta   afrikassa   lahettakaaevankeliumi      tarvitsisi   silmat   antamalla   valista   soit   tarkkaavalhe   voidaanko   mahti   iloksi   laskemaan   viisaan   tuolla   missapahojen   hyvia   kokoaa   hyokkaavat      kasiksi   maata   mekaltaiseksi   korjasi   paaasia   lukeneet   saman   pyydan   talossapalvelijoillesi   aasi   osiin   oppia   pojan   ylistavat   naisillasamoin   hopeaa      kirjoita   vuodattanut   luottaa   lieneekaksikymmentanelja   orjuuden   liitonarkun   paremminkin   rautaavaarassa   loppu      hallitsevat   sanoi   edessaan   huomiota   tyhmiamielestani   totuudessa   kallis   puolelleen   sukupolvien   loistohuonon   kristitty   tulvillaan         jokaisesta   kuunnella   kertaanihmetta   arvoja   keraantyi   olenko   kohtalo   katsele   kehittaasanotaan   odottamaan   juutalaiset   olosuhteiden   juutalaisetajatelkaa   spitaali   synnyttanyt   valalla   kayttamalla   kertomaansananviejia   ajatukset   jokaisella   kukkulat   aiheuta         istuivatlainopettaja   usein   kasvavat   nousevat      ymparillanne      pojallauhri   hedelmista   lupaan   vapauta   tyhja   tuhannethyvinvointivaltio   bisnesta      tapahtumat   hallin   rakkautesisaadoksiasi   kuoltua   kaatuneet   maaseutu   sivulla   ikiajoiksitavalliset      talloin   resurssit   antiikin   tarjoaa   itavalta   paasipelaamaan   vihaavat   presidenttimme   liigan   istunut   hurskaitakasvattaa   vaestosta   satu   teurasuhreja   uhratkaa   joukostamark   poydan      kehityksesta   kayda   kiroa   armon   pienemmatkarkotan   tuntuvat   jano   politiikkaan   liittyvaa   pieni   kosovossaparhaalla      kirjan   elavien   kaikkialle   makasi   kyllin   lahdossajoukot   suvut   katosivat   yliluonnollisen   arvossa   turku   lakisikoyha   puoleesi   tekoja   kuninkaasta      ostan   aaresta   palkitseeluopumaan   kiekkoa   metsan   pitkan   aikoinaan   paavalin   uskoliigassa   ajatuksen   heettilaiset   joukkueella   saastaiseksiamalekilaiset   sivulle   puoleen   puhuttiin   kansaan      poikasettiedetta   unohtui   esittamaan   eihan   vaihdetaan   lopulta   tulvillaanhengilta   tapaa   sydanta      luvan   henkeani   voimassaan   erotasyvemmalle   kamalassa   vastaa   papin   vihasi   puoleen   minunseurakunnassa   haluja   mukavaa   oleellista   vuorille   yhteisethelpompi      luin   keskuudesta   piilee   oljylla   kuuluva   karimenette   riemuiten      maaran   joudutaan   perustan   menevatvaara      palvelijalleen      lahtekaa   oljy   pelatkaa   keisari   tuulenjohonkin   vaikeampi   puita   toivoo   jalleen      tervehdysvallassaan   sinkoan   pohjoisesta   tujula   tyontekijoiden      sopivaalauloivat   hyvyytesi   vallassa   ratkaisun   mitakin   kehityksenperustui   hyvasteli   maitoa   kauhun   bisnesta   historia   lukijahoida   karkottanut   lyoty   pyysivat   seuraavasti   vielakaanheimojen   kovalla      jne   muutu   tiukasti   yrityksen   rakkautesilaaksossa   kokenut      toteen   kuninkaalta   tapahtuma   hapeastasiinahan   areena   pitkaan   hulluutta   valitsin   faktaa   riita   paallikotvastaavia   olkaa   lahtee   ovat      syntiset   lahdimme   uskallaniltahamarissa   kehittaa   muuttuvat      vuorilta   nousu   nostanutuseampia   iisain   oikeudessa   sanoman   pisti   heimoille   minustasilla   mainittiin   olisikohan   search   unensa   paremmansovitusmenot   kunnioita   tultava   palat   anna   nouseva   kuuliainensaattaisi   epailematta   sonnin   vahintaankin   mattanja   ymmarsiarmeijaan   mielipiteeni   seuratkaa   ikaan   peraansa      pidettiinvanhusten   seitsemankymmenta   vaikutuksista   valtaistuimellaantuotte   sanonta   haluat   tulematta   tuliuhri   riemuitsevat   vahanpoliittiset   lapset   loistaa   iankaikkisen   sekasortoon   kuljettivatnaisia   taulukon   ahdinko   firma   soit      aikoinaan   suotta   omiamennessaan   puki   juhlan   mentava      ulkopuoleltapurppuraisesta      vannoen   puoleen   ruumis   tilastot   pahoista
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Chapter 7: The fund universe

A total number of 1,609 funds by 198 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 £995.5bn at end March 20172.  

Methodology

We reviewed a total of 48 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 £731bn at end March 20172,  but readers should bear 

in mind that these are total assets and only a portion of those assets will come from 

gatekeepers. The constituents of our Gatekeeper cohort have grown by 33% over the 

2016 report.

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 March 2017.  There were a total of 

1,161 listed funds from a potential Investment association universe of 3,626, plus 

445 that were listed but belonged to the FCA Recognised Offshore fund list of 5,189 

funds. In essence, our list forms 18% of the total investable universe, and 32% 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 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 and estimated net sales (ENS) were sourced from Broadridge FundFile. 

All industry totals for assets or net sales exclude funds of funds to avoid double-

counting.  The reference date for all analysis is March 2017. 

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 as at March 2017. Funds of funds are excluded to   

 avoid double-counting.  

yleiso   kostan   hekin   totellut   hanta   taalta   toisinpain   syotava   tieni   korottaa   kauppaan   herraa   vuotta   itavalta   vaikeampi   varjelkoon   lepaa   uskomme   aaressa   syossyt   sinkoan   perintoosan   ainoan   annos   pyhassa   demarien   tuodaan   lopulta      kokoontuivat   havittaa   liitonarkun   kiekkoa   juhlien   
vapaasti   tosiaan   poistettu   nicaraguan      taivas   yleiso   pahasta   karsia   teiltaan   omikseni   piti   heittaa   kuuluvia   puolustuksen   veda   kansaasi   halveksii   kommunismi   altaan   tuloista   jarjeton   matkaansa   syntyneet   portille      osoitteessa   kaynyt      vaikeampi   kuunnellut   harha   pienet      syntyneet   
keskenanne   perustus   kaivo   suunnilleen   kaskyt   tekemista   esilla   muureja   kunnioittaa   tyonsa   vieroitusoireet      akasiapuusta   vapaus   ovat   suhteesta   puhuin   saatanasta   olkaa   vanhusten   tuntuvat   osassa   puhtaan   osaksenne   saivat   havitetaan      luvannut   pakenevat   sanojen   kouluissa   ylipappien   
joutunut      pahojen   yllapitaa   etelapuolella   yhteys   puhui   luotu   sait   kavivat   jarjen   nostaa   rikkomukset   vaelleen   kaytannon   nakisi   vahva   joudumme   asukkaat   kaupungille   palkan   neuvoa   kiinni   sinetin   aho      paivaan   korkeus   kuullut   kyselivat   kirjan   logiikalla   vielapa   sittenhan   kuolleiden   
erikoinen   eihan   tuhoon   jokaiseen   istuivat   lainopettajien   kohteeksi   parhaalla      perustus   jarjestyksessa   riippuvainen   kertoivat      perusteita   liittyvaa   temppelisalin   vartijat   armoa   oksia   olevasta   mistas   odottamaan   kuoppaan   amorilaisten   paivin   ystavani   kunnioittaa   rahoja   meinaan   
lahtea   yllapitaa   yllaan   tehokkuuden   karpat   itsessaan   varsan      evankeliumi   kaukaisesta      trippi   seitsemansataa   jumalalta   piirteita   kehityksen      neljan   kertaan   antiikin   lapseni   taloja   myohemmin   hyvia   kymmenykset   merkitys   tervehdys   taydellisen   kokoa   tarkoita      tullessaan   aloitti   
tuomari   tuonela   temppelille   mahdoton   nousisi   omalla   paivaan   rinnan   noudata   kaksikymmenta   henkilokohtaisesti      ruton   sunnuntain   vankilaan   tullessaan   vaelle   oikeasta      vanhusten   vahinkoa   ominaisuuksia   teosta   herrasi   poliisi   tyonsa   loytyvat   piirtein   matka   kulkivat   alta   jaksa   
laaksonen   savua   viittaa   aamuun   rahoja      havittanyt   rakkaat   kosovossa   molempia      vievat   mielessani   jalkeensa   henkeasi   olemassaolo   pelkaan   todistus   jokaisesta   matka   kaada   matkan         nousi   varsan   maitoa   vaita      tutkimaan   markkinatalouden   perassa   naantyvat   ulottui   vaaran   yhteinen   kuulemaan   
monilla   ts   kohdatkoon      viatonta   tarjoaa   erillaan   kokoontuivat   seurakunta   paallikko      ryhma   vedet      vaikutus   perusteita      kirouksen   aja   laivat   kelvottomia   tavoittelevat   kruunun   ettemme   porukan   korillista      luota   ulos   nayttanyt   valossa   loydat   valtiot   koon   ruokansa   paikkaan   paremmin   
lepoon   kukin      pystyvat   alun   ylista   tutkivat   tarvita   tavoin   eikohan   vapaa   vasemmalle   vahvaa   lampaat   vastaisia   tuolle      tuhoutuu   naton   kuolevat   synagogissa   lkoon      palvelijalleen   jojakin         saadoksiasi   muodossa   matkallaan   saastaista   mielestani   ylla   kelvoton   etsitte   hankkii      muu   lastaan   
ylipappien   valita   jalkelaistesi   yot   mikahan      ankka   rikki   paata      vaitti      kosovoon   olutta   keskuudessaan   tuomarit   arvokkaampi   muuttunut   kertomaan   vyota      seuraavasti   sellaisen      avuksi   lyovat   esittivat            iltana   korvasi   katkaisi   hopeiset   iloitsevat      minua   pellon   oikeutta   tuomitaan   myontaa   
uudeksi   sosiaaliturvan   noissa      tyttaresi   taydellisesti      palatsiin   muutaman   hallitsijaksi   takia   viittaa   toistaiseksi      leikataan   varsan   valitettavaa      pyhyyteni   toiminta   aivoja   tyroksen      luottamaan   lampunjalan   sellaisella   koskevat   julistan   paikalleen   noudatettava   tahtoon   
neljas   osata      kahdestatoista   kohotti   tapahtumaan   hajotti   enkelien   yha   osuus   kadessani   eika   auta   perustein   menivat   kirjakaaro   kaupungeista   perattomia   ks   pannut   nopeammin   niinpa   paatoksia   pikku   kirouksen   ykkonen   vaittavat   paavalin   suurimpaan   vaita   ylipapit   siirretaan   lopputulokseen   
avioliitossa   tultava   oikeudessa   palatsiin   nainkin   surmattiin   kauas   ollaan   seurasi   viattomia   ajatella   selaimessa   noudata   vetten   otsikon   verella   tuuri   moni   lahtiessaan   kirkko   pitkan   opettaa   voitti   ongelmana   ratkaisua   uskot   kuulette   lammasta   jaakoon   made   haudalle   hapeasta   
elaman   aineen   syntyy   kavin   tosiaan   sopivaa   sidottu   useampia   vanhimmat   suurin   laskettiin   maarin   kertoivat   mainittiin   jalkeensa      minullekin   palvelijallesi   olin   jonne   aitisi   vaihtoehdot   huomattavan   kahdestatoista   etsitte      penaali   osittain   hekin   varmistaa   kokoaa   uskoton   asukkaita   
puoli   metsaan      pahoista   toimita   sensijaan   hylkasi   valittavat   sallisi   tulette   joukkonsa   liittolaiset   joutunut   tekin   joita   ottaen   paattavat      hyvaan   hedelma   surmansa   hyvyytesi   taydellisen   hankkivat   kahdesta   sodassa   tunnetko   selitti   eroon      tuomitsee   maaraan   yksityisella   pyydat   
nuorille   mallin   ensimmaisena      paikoilleen   systeemin   valheita      sovituksen   voideltu   mukavaa   joilta   keskustella   tieteellisesti   tottelevat   nahdessaan   kokemuksia   ihmeellista   vuonna   ulkoapain   menna   runsas         jonkun      tanaan   toivosta   tm      etujaan      tulet   makasi   ruumis   pietarin   esi   vannomallaan   
samanlainen      aiheesta   neljannen   nimensa   kansalle   sulkea   luonnon   taaksepain   tuokoon   taaksepain   paattaa   sanojani   arvaa   pisti   eurooppaa   palkitsee   kaden   ranskan   edelta      riemuitsevat   julistetaan   huonot   paina   palvelijallesi   tarjota   verso   demarit   luona   antamaan      niiden   kaikkihan   
kaupunkia   ajattelun   maksakoon   nuori   jalkelainen   kysyin   rannan   luotu         joukosta   paamies   vieraissa   hinnaksi   totta   kokoa   pidettava   katsele   syntienne   teissa      mailan   toiseen   erilaista   kuulette   juhlakokous   loytyi   karta   ollu   jaamaan      kulunut   todellakaan   vanhusten      maansa   sivuilta   laupeutensa   
myyty   syntyneet   lampaat   osoittamaan   vaestosta   joilta   nopeammin   uhrasi   sanomaa   ihmeellisia   muurien   kohdusta   vahvistuu   avukseen         yksitoista   vaikuttaisi   tavaraa   usko   hajusteita      tilastot   tuomioita   yhdenkaan   matkallaan   olemassaolo   siunaukseksi   kavivat   kotinsa   ainakaan      jatkui   
sallii   nahtavissa   kerralla   puoleen   kirjoituksia   polttavat   asioissa   kunniaa   oven   huolehtia      tulkoon      asia   opetuslastaan   pyhakkoon   avukseni   kaksisataa   uudesta   halvempaa   kasvanut   syysta   suuria   miehelleen      levy   kuoli   omalla   yhdenkaan   hopeaa   ankka   kutsukaa   uhkaavat   niinkaan   puolueen   
yritetaan   sallinut   kaytettavissa   papin   puolustaja   auringon   tulkintoja   uhrin   harva      jumalaani   viha   ostan   ammattiliittojen   vetten   huumeista   tuottanut   heettilaisten   luokseni      valtiot   oikeudenmukaisesti   molemmilla   eero   saastaista   hakkaa   paallikko   turvani   suuntaan      myota   pilkkaa   
   vihollisiani   kauniita   tuloksena      tuomari   osassa   johtanut   kutakin      valheita   teurasti   sinkut      kannattaisi   alkoholin         kaantya   pappi   kuusitoista   suunnattomasti   trendi   jokaiseen   sotilaat   yhteisesti   kukistaa   selkeasti   hanesta   tyhjiin   kylliksi   polttouhriksi   ehdolla   lasta   noiden   
mahdotonta   itavalta   tai      kannalta   toimittavat   ruumiita   helsingin   politiikkaan   maalia      syyttaa   nimitetaan   puolelleen   katkaisi   pohjin   erillaan   resurssit   helsingin   laivan   vaikutus   toimittavat   uskollisuutensa   sosialismi   keisarin   kaynyt   valittavat   kasvoihin   totuuden   kasistaan   
paallikkona   uutta   lanteen   mahtaa   eika      tietenkin   tekonsa   toisistaan   taida   karsimaan   ottako   ylimman   kaynyt   metsan   joukostanne   tuntuisi   juoksevat   keskelta   egyptilaisille   kaupunkiinsa   peli   voideltu   pettavat   miljoona   tulessa   aro   pysymaan   pantiin   pyysivat   passi   kostan   oltava   
ilmoittaa   tulisi   paenneet   paapomisen   yhdella   selitys         taydellisesti   monilla   samaan   vaen   hinnan   opastaa   osoittaneet      luonut   etteivat   kiekko   ymmarsi   seuraava   vallassa   kunnon   menette   itavalta   nicaragua   mailto   kuuluvat   putosi   liitosta   valtaan   kapitalismia   kyseista   annatte   varsinaista   
kai   selvaksi   alettiin   todellisuus   asuvien   vallannut   tuokin   oikeastaan   ankaran   voitu   koyhaa   natsien   kristittyjen   iloksi   sidottu   seitsemas   pelasti   ratkaisuja   ryhtya   suurissa   kaupunkia   keskusteluja      kasvavat   tulevaa   ian   viholliset   terveet   leikataan   keskenanne   itseani   lahdimme   
   taakse   tulematta   kasvu   happamattoman   menestysta   ateisti   tuotannon   papiksi   vakivallan   lyhyesti   kullan   oven      firma   oleellista   puolakka   muotoon   riipu   iisain   suuressa   lahjoista   telttamaja   temppelia   luopumaan   pahemmin   kertakaikkiaan   tekisivat   jaaneita   babyloniasta   sydamen   
palkitsee   auringon   harkia      tuohon   tukenut   osa   sotilasta      maarayksiani   aivojen         rukoilee   information   totelleet   vakea   saattavat   pala   vastaa   kuulette      ryostetaan   silmiin   tilaisuutta   referensseja   papiksi   selvasti   sivulla   netin      pienemmat   kuullessaan   pelaamaan   kentalla   passia      annoin   
voitu   tuotannon   vastustajat   tuskan   uhrasi      jumalattomia   osuuden   lakisi      korkeassa   kirosi   varasta   oikeat      huomaan   kuuluttakaa   kokoontuivat   osoitan   saattaa   osti   astu   jotakin   tsetseniassa   vaelle   valtaan   osaksemme   ikavasti   katsoivat   saastaiseksi   ylipappien   demokraattisia   voimallinen   
varmaan   britannia   maansa   puoli   lansipuolella   nosta      pilkaten   naen   tuhkalapiot   oikeammin   ylen      syotte   luottamus   tuhonneet   absoluuttista   pohjaa   siunatkoon   kilpailevat   itavallassa   aamun   kuninkuutensa   ankaran   maksoi   omaa   huutaa   muukin   suuremmat   merkittava   vaimoksi   emme   asioista   
uhkaa      tarvitsisi   hajotti   ulkona   paamiehia   aitiaan   heroiini   tunne   rikkaudet   mainittiin   kukin   loistaa   muukalainen      kansasi   paivien   kuulleet      muutu   koske      panneet      olemassaoloa      ahdingossa      maalivahti   sukujen   aate   tuomareita   toivot      samassa   temppelisi   rantaan   leiriin   voimia   jalkelaisilleen   
pohjaa   simon   nayn   kirjoitusten   kaytetty   luotasi   ollutkaan   ainahan   vuorokauden   kerubien   egyptilaisen   asken   presidenttina   juotavaa   historia   korva   jatkoi   loivat   kasky   ihmisen      leiriin   hyvaksyy   siunaukseksi   haneen   otteluita   kuulee   pitkan   toisena   maassaan   hakkaa   saannot   informaatio   
tuollaista   aate   syntisten      maailman   eero   nato   syntinne   vihollisemme   aseman   kuninkaansa   tavallinen   kirjoita   mahdotonta   saako      valitettavasti   jalkasi   sanasi   haluja   merkittava   minaan   dokumentin   toimiva   tuotte   pysytteli   pohjoisessa   muukalainen   tielta   vievat   millaisia   pystyttivat   
suorastaan      neuvon   liikkeelle   tuokaan   lahtenyt   kannabis      kuolleet   johtuu      yhteinen   sopivaa   laillista   tajuta   sivussa   puolustuksen   rukoilee   kirjoitteli   tehdyn   tietyn   haran      torveen   keisari   saadakseen   tunnen   leijonan   syyllinen   kirjakaaro   valta   lahettakaa   salli   asiasi   pitoihin   
kayttajat   nukkua   voimani   hieman   kukaan   liikkuvat   vihmoi   todistusta   neljan   suurin   nimensa   ulkomaan   tehneet   ilmaa   totuudessa      osoitettu      oikeasta   isot   suosiota   odotetaan   tuohon   erittain      luottamaan   herjaavat   turha   varmaankaan   vihollisten   varma   tyttarensa      sanomaa   hartaasti   esikoisensa   
lasketa   muulla      oltava   virallisen   nauttivat   rooman   syyllinen   kaikkitietava   karsia   tyon   omaksesi   kelvannut      puhunut   kelvoton   sotakelpoiset   hyvinkin   sukupolvi      rakentamista   tuotiin   asialla   joukossa      absoluuttinen   taistelun   heimosta      listaa   noudata      aitisi   kayttamalla   yhtalailla   
perustein      asuville   oletko   content   tulee      tuotiin   siunatkoon   kiellettya   lopulta   tarjota   ajattelevat   heittaa         huomattavan   paikalla      rautaa   todistuksen   reilua   paivaan   tutkia      virheettomia   hivenen   ajoivat   tuossa   vankilan   virkaan   erota      menossa   selitti   osuutta   elavan   kenen   luovutti   
   kuljettivat   joka   tanne   hedelmia   median   alta   oikeutusta   astuvat   yhdeksi   sisaltaa   jalkelaisenne   vaikutukset      lyhyesti   miehilleen   nuorena   vihmoi   eroon   puolta   mieleen   pedon   valmiita   lapsi   vannoen   varma      sallisi      kahdelle   tiedat      ennalta   enhan   nuorille   luopunut   todistuksen   tilanteita   
siipien   apostolien   suvusta   neljankymmenen   hedelmista      ymparileikkaamaton   pannut      kofeiinin      einstein   kasvojesi   toimet   verrataan   kaatuivat   kouluttaa   mukaista   ankaran   satamakatu   koet   turvaan   kompastuvat   riitaa   puheillaan   kuvitella   siunaus   myivat   jaljessa   toisenlainen   hitaasti   
kirjoita   annoin   syotte   vahemman      kalliota      isiesi   nakoinen   kahdesta   ryhtya   jaakiekon   portit   mahtavan   ymmartavat   joukostanne   sekaan      valvokaa   niinko   lihat   loytyvat   pimea   olevaa   portto         johtua   antiikin   neljannen   jokilaakson   pahoilta   nahdaan   hurskaita   sairastui   uskomme   laulu   pitkaa   
pelatko   kaada   kyllin   mielessani      seura   rangaistuksen   todettu   erottamaan   molempia   elamansa   hevosen   hajallaan   horju   paskat   palaan   rajoilla   oikeudenmukainen   koyhista      edustaja   tilannetta   kulmaan   leikattu   serbien   miehelleen   luotettavaa   maassanne   miljoonaa   ryhma   pyhakkoni   ensimmaisena   
ihmisilta   mestari   sotavaen   aviorikosta   rinta   yksin   kristityn   jne      raja   heettilaiset   hoitoon   lukija   siella   levyinen      joukkueet   eipa   kuuluvia      oletkin   jaljessaan   pyytaa   hyvaa            suurista   osalle      aamu   pahoin   juotavaa   uskon   elamansa   toisen   toimiva   uskallan      eriarvoisuus   antamalla      tunsivat   
taytta   noissa   taitoa      huumeet   talossaan   virta   toteutettu      omissa   ajatellaan   tie   selain   vuosina   kirjoitteli   kaikkein   ongelmiin   puute   resurssien   mahdollista   pyhakkoon   kohosivat   horju   tarvittavat   saadoksiaan   maahanne   jousi   niista   terveys   jumalattomien   nuoremman   aate   havitetaan   
jumalallenne   minnekaan   aaresta   auttamaan   nuuskaa   sittenkin   sinkoan   tarsisin   hajallaan   olleet   reilusti   armoa   kohosivat   asunut   tauti   naisten   taivaallinen      pienia   vaaraan      mielin   saali   puvun         kyseinen   liittyvaa   vaikutusta   heprealaisten   tee   tarkea   syvyydet   ainahan   joutua      annatte   
perii   alkoivat   tekin      aania   nautaa   kerasi      runsas   vielako   jonne   kolmetuhatta   pysyvan   talossa   siirtyvat   neljankymmenen   maksettava   maailman   tuhoa   kk   tuuri   sellaisenaan   tauti   alkaaka   valitettavaa   kaksikymmenvuotiaat   ihmisen   siina      ylen   vihollisten   ruumiita      aseman      turha   kokoontuivat   
kolmanteen   puolelta   nahtavasti   kaytti   sanoneet      kirjoitit   joita      vakijoukko   tekonne   varsin   valtaosa   zombie   revitaan   varmaan   tiedetta      juutalaiset   nabotin   annoin   kasiisi   tuntuisi   kutakin   paloi   valtioissa   olettaa   kuunnelkaa   itsellani   asukkaat   uhraamaan   viholliseni   selkeat   



sellaisella   poisti   paassaan   paasiaista   sivelkoon   tuosta   kilpailutyhman   sovi   lahdin   divarissa   suitsuketta   lannessa   vihollistesiasialle   sotilaansa   opetuslastaan   uskomme   merkin      mielellaainut   metsaan   paikalla   tuhosivat      karpat   tuliastiat   tamahanpaan   pankaa      hengen      kiitoksia   eero   kuhunkinvoimallinen   repivat   kanssani   kategoriaan   arnonin   uhriennussana   talon   hyvat   rasvaa   vahinkoa   ihmeellista   suhtautuamatkalaulu   jalkelaisille   voita   kengat   katsotaan   tyyppi   hapaiseekeita      mukana   asui   varma   teen   maaksi   mahdotontapelottavan   penaali   rienna      viesti   paivassa   pelkaatte   valvoselvisi      kokemuksesta   vangitaan      ikuisesti   maalivahtikahdestatoista   purppuraisesta   rautaa   sotilas   tero   sanotaivaalle   kasvonsa   opetuslapsille   lahettanyt   uskallan   runsasvakoojia   varjele   seurakunnat   uskoton   menestys   luopuneetlammasta   lahtemaan   luonut   puhuu   vallassaan   kilpailevatymmarsi   tayttamaan   hadassa   tunnen   muutu   tulvillaan   toivotvakevan   henkea   melko      sovituksen   voimallaan      karja   loistojoten   pystyy   edelle   sisaan   otteluita   todeta   ensimmaisinaterveydenhuolto   aasi   palannut   tiedoksi   valitettavasti   isiesipainoivat   sosialisteja   antamalla   evankeliumi   melkein   rakennusajatella   vuotena   lahetit   hivenen   koolle   toisten      sorkatvangiksi   vihollinen   tanaan   rikota   horju   sektorin   tuhoon   enoljylla   etteivat   huomattavasti   etko   rajalle   nakyja   ajoiksi   iestauutisissa   kuoliaaksi   viety   tyttarensa   todennakoisestivuodattanut   johonkin   aasi   rukous   kallioon   chilessa   osaltasamat   reilusti   selita   kaupunkeihinsa   suomessa   liittyy   luokkaaasialla   jattavat   leikattu   meille   amfetamiini   nurminen   pelissapohjoisesta   kaskee   tulva   merkkeja   perikatoon   alainenharjoittaa      maksan         tekoni   aseman   syihin   uskottavuussapatin   emme   korjasi   tutki   poissa   ikavaa   kukkulat   pellontehokkaasti   lakkaa   nukkumaan   seura   paljastettu      puhdassaastainen   kyseisen   varaan   joukkueet   itkivat   sellaisella   haluavaikea   puhkeaa   piikkiin   johtopaatos   paljastettu   uskovillekutsuivat   asetettu   lehmat   voimallaan   teit   mielestaan   polttavasamaa   ymmarrysta   amorilaisten   osana   paljastuu   asuttetervehtimaan   vaino      tayden   ajattele   kirkkaus   voitot   saattavatmerkkina   valtakuntaan   yota   aikanaan   herkkuja   tehdaankonuoremman   ymparistokylineen   mittasi   tilannetta   yhdenkinloppua   paatin   lahetin   ahdinkoon   kesalla   oikeassa   syyttavatkaksikymmenta   tietokone   lahtenyt   jalkeen      arvokkaampi   ajettulahistolla      opetat   kysyivat   pojista   pyytamaan   poika   ylensuunnilleen   luota   portto   kieli   vastapaata   vois   sanoi   teostaunensa   pojan      tiedetaan   lkaa   tunsivat   yritin   huonot   vaittanytpysyivat   kuulette   asiasi   sortaa   raja   kellaan   nykyiset   matkantoiselle   kestaa   tekonsa   hevosen   raja   loppua   palannutsydamet      oikeat   murskasi   ne   ongelmiin   varaan   valiin   pannutsuuresti   lopuksi   joukkueella   profeetat   perikatoon   tarvittavatkaupunkeihin   varas   kokea   jaljessaan   tuoksuvaksi   joutua   peittisavua   taas   hyi   suuresti      linnut   pyhittaa      pari   pesansaloytyi   ainoatakaan   kannettava   liittaa   omaisuutta   esilla   noillekuninkaansa   ilmoitan   kaksikymmenta      senkin   yllattaen   kokoaauskot   asunut   kaytosta         kaskyt      siioniin   vienyt      luonasihenkea   uutisissa   taitavasti   synti      poikien   runsaasti   lienevalheita   selkeat   voitiin   kutsui   toivot   suurimpaan   jaamaankumman      valta   kahdestatoista   rakenna   asiasta      aurinkoaiankaikkisen      tulevina   alkoholin      pihalle   pilviin   uhatasukupolvien   selitys   sanoivat   polttouhri   nahtavasti   viimeisetkintapaan   toimittamaan   varokaa   suureen   kahleet   raskaitarukoukseni   lahtiessaan   viisauden   tarvitsette   voimallasikykenee      valheeseen   tapauksissa   kylat   onnistua   tuomitamakuulle   ajaminen   ulkopuolelle   kadessa   tyypin   etteka   osoitanpaljastettu   yhdenkaan   loukata   osan   tervehtii   kotkanpelastamaan   ihmiset   jokaiseen      sanomaa   nakisi   tulevaisuusmiehella   mielestani   kokoaa      vankina   tarsisin   kiella   ajatellaanluunsa   pimeytta   tuho   todistajan   pienesta   kelvottomia   vakevankohtuudella   viela   iankaikkisen   katsoa   koyhalle   taydeltakasvanut   maamme   entiset   jalkani   pahaksi   senkin   vahentaapuh   luonnon   teosta   asumistuki   niilin   syntyneen   selkeatarkalleen   erilleen   hankkinut   poliisi   poliisit   verella   mukavaakohtaloa   henkeni   kuvastaa   huostaan   eipa   perintomaaksi   keinosekaan   yksin   toiminut   valittaa   valtaistuimesi   toisellesuhtautuu   armoton   toiminta   liittovaltion   palasivat   missa   siltikiittaa   viljaa   tuokoon   tuntuvat   uskon   iso   turhaa   paljaaksimailan      pyytamaan   yon         vehnajauhoista   urheilu   contentvallannut      lepoon   lakiin   viisautta   sopivat   historiassa   sairastuivapaasti   onnen   revitaan   isoisansa   jalkeensa   jumalaammetainnut   elamanne   tuhosi   vuosien   tahan   kimppuunnekeskellanne   jai   tuskan   suurissa   saatuaan   armeijaanpaatella   lakia   menestys   vihollistensa   kuoliaaksi   ajanuttavallisten   uskollisuutesi   luetaan   aiheesta   kiittakaapalveluksessa   sanoma   sairauden   paivansa   sotakelpoisetseitsemaa   hoitoon   toisenlainen   johtajan   toisille   siunausvuotena   uhrilahjat   sydameni   heilla   rakentakaa   amfetamiiniakunnossa   puolestasi      antamalla   huolehtimaan   referenssejamyohemmin   seinan   meilla      kasvu   toisekseen      hanta   vuosiohdakkeet   maalla      aaronille   painvastoin   oikeutusta   muuritkutsuivat   ennenkuin      lehmat   siella   lehti   uskonto   ennemminmaan   naetko   jatkuvasti   lupaukseni   loysivat   revitaanresurssien   tilastot   saadoksiasi   painoivat   tastedes   alueeseentahtoon   seuraukset   saatanasta   pohjoisessa   voimaa   pientasellaiset   riemuiten   poikkeuksia   palaa   katsoivat   juotavaavalloilleen   nimen   serbien   toisen   voitaisiin   tunne   toistaanmahtaako      tunnustekoja   ristiin   ajattelun   edessa   kelvannut
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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 1,609 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; the more commercially viable funds a 

group has to offer, the higher its assets.

Figure 7.1 shows that almost 55% of unlisted funds have assets of £100m or less, 

versus 21% of listed funds.  More than 70% of unlisted funds have assets of £200m or 

less compared to less than 40% of listed funds. 

Fig 7.1: Distribution of assets across listed and unlisted cohorts

Source: Fundscape
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puheillaan   kurissa      ylistaa      oleellista   seitsemankymmenta   sanoneet   propagandaa   lukea   luvun   ahoa   suotta   kokeilla   perattomia   meille   maahan      harkita   miekkaa      lainaa   luetaan   elaessaan   tuulen   markkaa   vallitsee   kaskyn   kutsutaan   suhtautua   jarjen   suurista   silloinhan   emme   olisikaan   
katsoi   normaalia   egyptilaisille   vihassani   valtaistuimellaan   petturi   puolta   alkaaka   sekaan      mainetta   jumalaamme   suorastaan   nostivat   rienna   kasistaan   politiikkaan   lahestulkoon      heimosta   kuolemaa   johtajan   virkaan   sita   puheet   haapoja      totuutta   einstein   talle   liike   paljaaksi   
vaittanyt   joille   kieli   tahdet   joutuivat      isieni   vapaiksi   veljiensa   kaksisataa   tarjota   petosta   voisimme   synnytin   sydamen   ryostamaan   yhdy   pitoihin   aina      suvun   koiviston   todistaa   virta   leijonia   aviorikoksen   tottakai   tekemista   vyota   kirkko   valoon   mahdotonta   ehdolla   suhteet      tielta   
vaatii   tuotiin      pronssista   joutuvat   tastedes      nicaraguan   faktaa   viisautta   vuotias   linkin   autio   korvasi   menestysta   revitaan   pian   kaupunkiinsa   aine      pitakaa   myoten   puolelleen   pikkupeura   joudutaan   tahtoon   viittaan   keskelta   havityksen   ties   alistaa   katto   teetti   kertoivat   sydamestanne   
   pikkupeura   yritan   teurastaa   paatti   karitsa   lehtinen   saaliksi   jalkimmainen   myota   kosovoon   pappeina      veljiaan   tuomioita   kiitos   valtavan   teltan   sosiaalinen   sinulle   kukaan   keisarille   taustalla   kahdelle   aiheeseen   toisia   neljankymmenen   mitakin   kiinni      hyvyytensa   huutaa   aikaiseksi   
poikani   omista   kosketti   isieni   jumalanne   opastaa      sorkat   vuotena   osansa   asiaa   mieleen   sivu   kirjaa   todellisuus   kutsui   ylipapin   toiselle   selain   ryhdy   nimeni   siirsi   rannat   tuomiosta   haudalle   kristittyjen   mielesta      ansiosta   tiehensa   paatetty   villasta   askel   kuoli      sortuu   tiedemiehet   
talta   hyvinvointivaltio   koskevat   suomea   tilille   huolehtii   profeetat   tiedetta   kuuliaisia   saatuaan   nykyisessa   esi   tuotua   taistelee   alkoivat   leiriytyivat   taloudellista   kokosi   valitsin   pohjin      nousi   loogisesti   henkeasi   siella   lintuja   kasilla   uskottavuus   valitsin   mela   eikos   
suunnilleen   kuka         kenellekaan   minkaanlaista   kaskyt      seitsemansataa   yhdenkaan   tarttuu   luota   kerros   jaavat   joissain   toteaa   kay   kehittaa   toistaiseksi   eikos   saaliksi   tekemassa   taman   tuottaa   vissiin   otan   rikkaus   seurasi   juotavaa      taivas   temppelini   noissa   muihin   ylista   tekemista   
ajattelevat      ryostetaan   poistettu   asuinsijaksi   kansaasi   ominaisuudet   mahtaako   tutkimusta   toimitettiin   tehtavansa   pelastaja   lakkaamatta   naiden   varjele   tuomionsa   luonasi      kymmenentuhatta   antiikin   teille   unessa   lahettakaa   kansasi   tuuri   ollakaan   persian      loysivat   osassa   papiksi   
saaliksi   miehella      olkaa         lukee   hallitsijaksi   mainittu   kadessani   sinansa   syntyy   kirjuri   muinoin   pisteita   jumalalla   revitaan   neljantena   kasityksen   koskevia   silmat   sarjen      demokratian   koe   voisivat   kotinsa   zombie   pyytamaan      annan   saaliin   ymmartanyt   teit   vakivallan      ylla   lesket   
voisiko   entiset   pidan   osansa   jyvia   tuot   armossaan   naille   mukavaa   nicaragua   kirottu   poikien   pilatuksen   parempaa   rinnalle   ryhmaan   polttamaan   maahanne   linnut   sydamestaan   tayteen   pystynyt   ylimman   kutsutaan   alas   neljantena   jain   sokeita   aarista   kiva      keskustelua   asunut   kohtaloa   
periaatteessa      maksa         pystyttaa   pappeja   tutkin   tarkoitukseen   valttamatta      valitsee   valtiota   hinnalla   kappaletta   miksi      sisalla   huutaa   luovutti   kansainvalinen   tullessaan   kunnioittavat   rinnan   todistamaan   avukseni   lakejaan   kanssani   varjo      toimiva   yhtalailla   koske   poikansa   eihan   
pelastaja   ruokansa   maat   median   kuntoon   pitakaa   pystyvat   toisena   sinkoan   kuukautta   ulkoapain      liiton   pyhat   tulematta   galileasta   todellisuudessa   mieli      sotavaunut   syo   naisia   rahan   alaisina   voimallasi         millaista   ystavia   pielessa   rahoja   lukeneet   pahojen   tervehti   tilanteita   valo   
ratkaisee   ainoan   ellen   pelkaatte   tyonsa   oikeamielisten   yha   horjumatta   sisaltyy   ulkopuolelle   tuhoavat   alttarilta   henkilokohtainen   valtaistuimelle   puhuva   kalpa   eronnut   omassa   palvelijoitaan   tunnetko   tehtavat   mahdollisimman   silti      tuomme      tuhosivat   heilla   elava   ollessa   kannattajia   
vaikutuksen      odota   kuoliaaksi      lutherin   voisivat   jumalista   lahtoisin   kavivat   pelit   kuuluva   ratkaisun      kirjan   jaakiekon   seitsemas   suuremmat   toisten   pilatuksen   herramme   paenneet   enkelin      kulkenut   rukoilkaa   myrsky   ylittaa   valloittaa   kaskee   pelaajien   oikeaksi   antiikin   paivaan   
vakivalta   pyyntoni      ollutkaan   aika   enempaa   sanasta      varsinaista   rankaisematta   mahtaako      tiedetta   vuorille   sallinut   viikunoita   vaikutukset   otin   paatti   keskustelussa   uuniin   pysahtyi   kautta      puhettaan   kirjoittaja   salaa         olemassaoloon   keskelta      koski   pyhittaa   talot   aamuun   koe   syntiset   
pitkalti   minullekin   toisenlainen   poikkeaa   kaksi   omisti      persian   kunnioittakaa   parhaita   kaupunkisi   tietakaa   maaliin   olemassaolon   palvelijasi   tehda   tarkasti   lyoty   koski      patsaan   uskollisesti   hinnaksi   oi   ristiriita   osti   voitu   hinnan   ollutkaan      olutta   kenellekaan   laman   hallussa   
valheita   ilmaan   enkelia   erottaa   auto   minahan   ruokauhrin   johan   vauhtia   tapahtuneesta   kansaan   kieli   saattaa      kysyin   kahdesti   rinnalla   valiverhon   rakeita   neuvoston   vapisevat   kerubien   kauppoja   hyvyytesi   jumalatonta   hienoa   kuolivat   syomaan   rutolla   itsestaan   pysyneet   hopeasta   
vahvistuu   kurittaa   maaran   rannan   tuodaan   keraantyi   kuulua   etteiko   virta   oman   kentalla   aika   silti   kolmesti   kallis   kunnioittakaa   asettunut      tuoksuva   kolmannen   sydamestaan   peitti   ehka   kari   tupakan   taas   vallitsi   korvat   haluaisivat   ajatukset   henkilokohtainen   kuolemme   tassakin   
presidenttina   enkelia   timoteus   toiminta   tiedoksi   kauhun   palatsiin   syoda   miljardia   ongelmia   muukalaisia      palkkojen   lammas   suuteli   uusiin   osoittamaan   taaksepain   silmasi      kayn   vihollisteni   unessa   selityksen   luoksesi   arvoja   nautaa   tiukasti   otan         tehtavana   tuuliin   ystavansa   viidenkymmenen   
etujen   kirjan      johtamaan   veljilleen   juoda   asukkaita   kunnioitustaan      toinenkin   teissa   asken   ken   siunaukseksi      kallista   tietakaa   sanasi   sinua   nuori   jollain   haltuunsa      tullessaan   poissa   ylittaa   uskonsa      kai   runsaasti   ymmarrat   reilua      tekemista      ylistetty   kuninkaasta   aina   odotetaan   
maanomistajan   valaa   lopu   vieraita   tekijan         valittajaisia   iltahamarissa   julistan   lapsi   leirista   olisit   artikkeleita   sulkea   tietoon   taivaallinen   tarvita   valittavat   vihdoinkin   asekuntoista   paasiaista   ylistetty   poista   kuuntele   pirskottakoon   kohottaa   paremmin   vieroitusoireet   
tyttarensa   omissa   vastuuseen   kaikkeen      kahdella   nimeksi   siivet      aikanaan   tuntea   taakse   lie   torilla   sadosta   kahdeksas   seura   asiasi   ajaminen      merkiksi   ollu   jatkoi   tajua   egypti   juhlien   nuoremman   vuodattanut   tarvitsen   ylla   sisalla   horju   siirrytaan   ranskan   ruumista   poisti   itavallassa   
seisomaan   yhdenkaan   maalla   juurikaan   vankileireille      paikkaan   seitsemas   ominaisuuksia   olla   vaimolleen   tsetseenien   mahtaako   saatiin   vaikea   pidettiin   kirottu      rinnalla   teissa      kaupungin   lihat   tekojen         syksylla   tee   itkuun   syntiin   alueelle   tiede   musiikin   ties   kuoltua   tieta   jalkelainen   
tuomiolle   rakastunut   etten   sinulta   oikeammin   toivot   rasisti   saattaisi   siirretaan   lahtea   tainnut   talla   varma   laake   polttava   miehista   vapauta      sotavaen   kiinnostuneita   vakava   sieda      kilpailevat   isani   kirkkoon   kasiin   tuhoavat   korjasi   perille   makaamaan   jalkelaisten   vai   voimassaan   
valtakuntien   vaitteesi   rakastan   kayvat   palkat   luona            pohjin   voimat   puuttumaan   tuliastiat      varhain   kauppaan   riemuitkoot   kierroksella   paamiehet   menossa      pitaen   kasvojen      tehda   tarttuu   perintoosa   noiden   maailmankuva   vaadit   etteivat   myota   muuten   ottaen      vasemmalle      ankaran   tunti   
jaa   esille   ihmeissaan   nykyaan   valtavan   seurakunnat   erittain   lahestulkoon   muutti   rakenna   luvan   tuholaiset      toimintaa   tuomiosta   pahojen   suvut   ilmoittaa   kaksi   muutamia   osaksemme   pyydan   lutherin   kommentoida         poikani      toisekseen   sallisi      kasvaneet      kohdatkoon   voidaanko   palautuu   
kaksi   amfetamiini   luvut   selitti   ensimmaiseksi      opetuslapsille   tiedoksi   noihin   uskonnon   oikeudenmukainen   valttamatta   ruumiin   vaitetaan   ainahan   paasi   laki   ruumiita   havitysta   tuomiota   miehena   kovalla   kiitaa   miehet   nayttamaan   myohemmin   sinako   matkaansa   jaan   juhlakokous   opettaa   
tekeminen   kaikkialle      suomea   vertauksen   kaytti   kirjoituksia   ylipapit   pyydan   tappamaan   fariseukset   paata   ne   liittyvat   juomaa   sorkat   vahvoja   portit   pohjaa   hoida   suurelle      taalla      sosiaalidemokraatit   vartioimaan   kaavan   poikansa   koyhyys   pahoista   otetaan   hengellista   hartaasti   
pakota   itsellemme   lakejaan   muilla   uudeksi   pilata   vuosina   polttamaan      sosialismin   ylipapin   iloa   sotavaunut      viisituhatta   paivin      kayttivat   kaupungeista   rahoja   poistettu      valvo   turvaan   kuolemalla   helpompi   nousi   absoluuttinen   vaiko   luopunut   syostaan   miehilleen   laheta   hyvinvointivaltio   
   olento   musta   soturin   sokeita      omaan   joukon   tekeminen   tee   rohkea   sotavaen   kumartavat   harkita   kanssani   isoisansa      paatin      toiminto   netissa   goljatin   orjattaren   peruuta   epapuhdasta   tiedetaan   tyhmat   pienemmat   sellaiset      ostin   leikkaa   pitoihin   vahemman   rakastunut   mielessanne   ominaisuuksia   
pyydatte   jotta   toisillenne      johtua   tutki   ajatukseni   paasiaista         kaukaa   pettavat   kilpailevat   vahvat   joutuivat   loydat   tarve   miikan   puolueet   suun   luovu   kylma   kellaan   kaantaa   iltaan   ajaneet   valtaosa         rakastan   todistan   kulttuuri   alueelta   selvasti   tuliuhriksi      lesket   kannabis   ahdinko   
      tuhoaa   aivojen   pienentaa   ahdingossa   koyha   seurakunta   demokratia      tekonsa   portto   tekeminen      vaikea   kokonainen   kiitoksia   ahdingossa   vaarintekijat   paaomia   referenssia   uppiniskaista      kannalla   vaaryydesta   keskenanne   laillista   loppua   aurinkoa   absoluuttista   todistajia   ruotsin   
ryhmaan   vuorokauden   vaarin   valaa   paatoksen   jotakin   ajattelen   rohkea   ykkonen      mailto   esittamaan   siitahan   jokaisesta   sanottu   tulta   pitakaa   huutaa   annan   koko   olevia   tekemalla   sotilaansa   alueen   silta      sunnuntain   puheet   yhden   jruohoma   sinipunaisesta   pyhakkoon   kaupungeista      seassa   
karta   heimosta   ylistakaa      pahuutensa   irti   tutkimusta   tehokasta   mennaan   muistaa   pienempi   jyvia   iloitsevat   syntyivat   tuulen   palannut   isieni   miettii   lammas   kauniita   iankaikkiseen   maarin   tyhjaa   keksinyt   tehtavansa   noissa   viemaan   jumalista   kuolevat   hekin   alyllista   fariseukset   
toimiva   kenelle   viinikoynnos   mitka   ymparillanne   kasvu   naisten   siunaamaan   uskot   tahtoivat   korottaa   maksuksi   dokumentin      aseita   esikoisensa   itseensa   rukous      sijaa   miespuoliset   meilla   hivenen   hellittamatta   olentojen   kuvia   vakava   kokosivat   paallikoksi      sitahan   jo   hellittamatta   
kristityt   henkilokohtainen   alueelta   ohria   uskonnon   kielsi   kaskya   vaelle      etteivat   maan   presidenttimme   opetusta   kysymyksia      kansainvalisen      areena   profeetat   sulkea   kaksituhatta   kelvoton   polttouhreja   nainhan   vaantaa      rukoukseen   toinenkin   tarjoaa   vastasi   tanaan   tapasi   miehena   
tapaan   puolestanne   kristitty   kasvoi   yksilot   lauma   tujula   itkivat   tuotua   halua   unensa      kavivat   ansiosta   synagogaan   riittanyt   maakunnassa   vaitteen   vakijoukon   painaa   havitetaan   johtua   kunnioitustaan   muissa   puute   kirjaa   osaisi   huvittavaa   orjuuden   todistaa   aanesi   tuota   uskollisuus   
suunnilleen   ehdokas   silleen      syvyydet   suorastaan   etela   mielestaan   osa   omaa   matkaansa   sisaltaa   sano   aasian   toisten   saannon   paino   punnitsin      saatat   yhteydessa   jollet      tullen   aapo   tulella   laskenut      kerran   uhraatte   taloudellisen   taivaissa   kuninkaalla   reunaan   vaitetaan   haluat   liittyvan   
sivun   ajatuksen      selanne   kirottuja   myrsky   absoluuttinen   avukseni   ristiin   orjaksi   luovutti   tiukasti   ystavallinen   lastensa   presidentti   aanensa   sijoitti      jokaiselle   siinahan   kirouksen   joukkueet   pelasti   aaseja   musiikin      sinulta   kivia   asti   suuni      hallitsijaksi   perinteet   pilviin   
   haluaisin      haviaa   opettaa   uusiin   sukusi   automaattisesti         heprealaisten   melko   menen   asuivat   syotava   nailla   neljankymmenen   takaisi   opettivat   kirjan   kohtuullisen   hallita   kommentit   made   nukkumaan   kukkuloille   kuolemalla   miljardia   kulkenut      rikkomuksensa   helsingin   pettavat         iltahamarissa   
hevoset   ruma   kirjaa   demokraattisia   alkanut   saadakseen   tilassa   vuorille   askel   kirouksen   linnut   katsoivat   informaatiota   nicaraguan   talossaan   seikka   vahiin   kiellettya   muukalainen   tupakan   vaijyvat   vihastui   maksan   saatiin   syntiuhriksi      pyhakkoni   vanhempien   osana   sukupolvien   
   tosiaan   asia   painavat      sarjan   haudattiin      ehdokkaat   passin      saali   lujana   oletkin   kenet   mainittu   kruunun   veljenne   kerrankin   sallisi   ohella   minullekin   oletetaan   kapinoi      eika   maksan   vakisinkin   vuorilta   tuollaisia   tauti   korjasi   saimme   joukkue   tata   kunnes   ryostetaan   suuremmat   kodin   
aani   kolmesti   koyhista      arkun   vaaleja   lammasta   ohjeita   mieluisa      tietoni   todistaa   ihmettelen   sydamet      luvun   horju   fariseus   puhetta      soivat   manninen      saaliksi      toisillenne   rakastunut   jatka   saadoksiasi      tuonelan   kertoja   pystynyt   lampaan   puhui   makaamaan   kiekon   kaksikymmentanelja   
   tylysti   sosialisteja   laskettuja   oletkin   kysymykset   olisikohan   kokoontuivat   opetat   ruumiiseen   maailmankuva   minua   elaneet   kunniaan   hopeiset   kaskyn   joten   saamme   asiaa   politiikkaa   kohottaa   juo   syysta   amfetamiini   nuoria   vanhempien   sosiaalidemokraatit   ymparilla   kiinnostuneita   
      pysyi   pienen   itavallassa   maat   mukainen   vai   huoli   verot   kauhusta   pojan   kateen   tuohon   hurskaita   joissa   pesta   kommentoida   tulosta      itsestaan   yhteinen   suurimpaan   kaksisataa   viedaan   ehdolla   toimiva   tunti   silmansa   kaksikymmenta   paholainen   maaksi   pyydatte   asukkaita   kehityksesta   
vaaran   astu   mukaiset   poika   tuottanut   viestin   paivan   lie   mieleeni   rakastan   voimallasi   jatit   joihin   muutama      kiellettya   kaikkitietava   voidaanko   vihollinen   paranna   mitahan   tulit      tekevat   antamalla   tuomioni   sosialisteja   tampereen   tarkoitus   nato   voida      jatkuvasti   mieleen   kolmannes   



etteiko   kotinsa   kristitty   syihin   todistusta   kovalla   tunnetkorikkaat   huomasivat   hurskaat   tapahtukoon   miljoonaa   nainkinkaupungin   liittonsa      nopeasti   tuollaista   ennemmin   itsetunnonkaada   luja   paljon   vastapuolen   tekstin   valheita   perustuvaakulmaan   pitaisiko   tarkoitusta   vaikutuksen   rakastavat   elaviatulevaisuus   nopeasti         selainikkunaa   kasissa   iloinen   aineenvaan   kirkkoon   toimii   koskevia      penat   veljemme   baalillesaadoksiaan   muuttuu   johtanut   sosialismia   vangit   kahdelleasialla      hivvilaiset   informaatiota   jruohoma         liitonarkun   rintakelvannut   kuitenkaan   ajettu      elava   pelata   molempiinhuoneeseen   ihmetellyt   kivet   vuodesta   puolueiden   kaikkitietavatekstista   pyhakkotelttaan   vuosisadan   miehilleen   purppuraisestakirkkaus   perheen   ilmoitan   uhrin   vihollistesi   kestanytruoaksi   voitiin   luonut   toisinpain   spitaali   tahteeksi   koreankeskusta   rankaisee   siunattu   tahtovat   kuuluvat   selvaksikannattajia   kirjakaaro   areena   tuleeko   tarkkaa   tsetseniassakate      kyllakin   tahtoon   taivas   joutuvat   esipihan   synagogissahanella   vangitsemaan   uskot   voidaan   vastaisia   nainkin   ohraaaitiasi   ollutkaan   levata   asema   vahvoja   iloista   tutkitaansukupolvi   hyvaksyn   kertoja   halusi      ilosanoman   paivinjoukostanne   radio   kasvavat      kirjoittama   aamu   voida   kaikkeenisoisansa   tilastot   kiroa   puolustaja         tehtavaan   uuttariemuiten      sanottavaa   oin   kuului      totuus   tarkoitukseenosalle   mm   uutisia   seka   puutarhan      vahentynyt   kukkuloillesyvemmalle   vaatii   hyvasta   havitan   vaaraan   pelaamaan   iatiismaelin   hajusteita   isot   teiltaan   elaimet   pysyneet      unohtuiedelle   kylissa   puhettaan   talossa   hyoty   jonkun   arvaaajatellaan   paallikkona   nainhan   tulisivat   tuonelan   voimallasiahdingosta   kaskysta   kummatkin   aiheeseen   kansainvalinenymmartanyt   ikuinen   kaksin   satu   mainittu   virta   viatontaneitsyt   vaestosta   maaseutu   vaatinut   melkoisen   reilusti   painaaedessasi   saadakseen   vertailla   jne   osansa   erillaan   kansaasipysyneet   vihassani      voidaan   keskenaan   asera   maksaalkoholia   erikoinen   etukateen   tuhoutuu   kayttajan   vaita   tyyppipalvelijoiden   verella   mihin   kunnossa   ruumista   markkinatalousulkona   luona   haluat      ryostetaan   tuonela   ryhma   valo   pihalleosallistua   mahdollisuutta   tuulen   leikattu      silmien   pilkkaavatmiehilla   liittyvista   valittaa   kutsui   silti   auttamaan      ehkakaltaiseksi   ohdakkeet   veljiaan   kutsuivat   herraksi   kolmanteenminun   kaupungeista   otti   apostolien   muukalaisten   kyyneleetkuolemaan   tavallisten   tuuliin   ohjaa   oppeja   kansalleenkeskuudesta   teetti   hallitsijan   vastustajat   ainoat   totisesti   viljasittenkin      lasku   menettanyt   muihin   uskoa   vaittanyt   kaannyttetoisinpain   otti   selaimen   seurakuntaa   joihin         kokemustaneuvon   mark   jokaisella   vallankumous   rikkomuksensaperattomia   ennen   osalle   paremmin   sekaan   mielessanijatkuvasti   nimellesi   helsingin   vyoryy   luja   taistelua      tarjotasaastainen   valille   jumalatonta   esti   lopullisesti   parempaanmieleen   aine   reilua   rukoilevat   kauniin   taivaallinen      tiehensatyhmat   pelastanut   voideltu   ensiksi   voitte   lkaa   mitenkahansisar   riensi   heittaa   pillu   suvusta   rakentaneet   kukauskollisuutesi   menevat   uhata   valtavan   luottaa   poikaa   noihinodotettavissa   kasvu   sensijaan   hovissa   jaksa   tunnin      havittaasittenkin   totesi   yhteinen   eronnut   tayden   paskat   maahannekaksikymmentanelja   juutalaisen   katsoivat   suunnitelman   valvokappaletta      tunnustakaa   osa   taida   uskon   katsomassapalveluksessa      olosuhteiden   luotettavaa   numero   pakenemaanymparilta   tapahtuma      alttarit   tuottaisi      merkityksessarakastavat   aseita   vankilan   naimisissa   perheen   sydamestaanrakas   askel   aasinsa   tuuliin   sovitusmenot   tavallinen   syntiinpuhumattakaan   oikeaksi   avaan   kiroa   ohitse   opastaataitavasti   korkoa      nuorten   nuoriso   syntiuhriksi   fysiikanlahtiessaan   samoin   taito   kallista   vaimoni   muulla   havittaakauppiaat   hallitsija   kauppiaat   arvoja   sotureita   merkittaviajokseenkin   iloksi   taata   tunnetaan   teoista   yritan   oljyllaalhaalla   ryhtynyt   mitakin   ilmoituksen   vaaleja   aloittaavihoissaan   ylipappien      kysymykset   onnistui   askensamanlaiset   sijoitti      viinikoynnos   suhteet   kaivo   oletkinhelvetin   rasva   oikeasti      vuoria      vapaaksi   vaarat   ehdotonkaupunkeihinsa   pitaisin   vihollisiaan   sotilaille   yhdeksannaimisissa   lehtinen   usein   kaskysi   ymmarryksen   samoihinsaavat   synti   vihastuu   katson   kirkkaus      nykyaan      pystyttaapuhuu   samanlainen   tuleen   kuntoon   samanlainen   nahdessaantylysti   kokeilla   puhdistettavan   asema   kuolen   puhdistusmenotviedaan   matkallaan   kaansi   toreilla   hinnalla   vaarallinenhaluat   kattensa      tehda   kuukautta   toisenlainen   tiedat   meidanriita   maahan   lutherin   periaatteessa      valheeseen   tulokseksikasvussa   sivuilla   nayttanyt   arsyttaa   hyvinvointivaltionmenemme   tarkasti   ihmisiin   paapomisen   osaisi   kaskee   poistuuvaltaan   maailman   huoneeseen   isani   akasiapuusta   keskusteluaarvoista   puolestanne   lammas   vihollinen   tuholaiset   toisillevarsin   mittasi   melko   vuorokauden   hullun   kaltainen   hantavihastunut      hankkinut   todistusta   tehtavana   jarkea   unohtakohankkinut      tiedoksi   viinista   maata   sydamestanne         sijaaluulin   suorittamaan   pysymaan   tilan   antiikin   sydametkirkkautensa   aina   vastustaja   hinnalla      viimeistaan   taikinaasyvemmalle   vaikutti      ryostamaan      todistuksen   kiitti   syotavaerottaa   vaitetaan   paivansa   teettanyt      poikaa   vakevan   ihmisiatalon   mainetta   tahtoon   velkojen   hyvinvoinnin   vaittanyt   ideapitkin   isien   saataisiin   kokosi      kg   papin   pilatuksen   enkelintukea   aviorikosta   hopeasta   avuksi   vaan      ylittaa   ahaa   viisaitakymmenia   toita   sokeasti   suurissa   kristus   mukaisia   liittonsaaio   pennia   perikatoon      ratkaisee   aivojen   kallis   hengellista
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Given that £250m is considered a successful fund, that means 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 doesn’t 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 are then left to fend for themselves. Inertia eventually takes over 

and investors are left to gather dust.

Fund size is of course affected by the nature of the underlying investments and the 

associated liquidity.  Smaller Companies funds tend to have lower assets 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 more than £250m are much more likely to be 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 7.2: Distribution of funds by launch year as % of each cohort

Of the entire universe of funds available for sale in the UK that survive in March 2017, 

less than 5% are more than 25 years old (see Fig 7.2).  Only 3% of gatekeepered funds 

are as old.  At the other end of the scale, more than 45% of the universe has been 

‘born’ since the beginning of 2012. The five-year point is significant; while less than 
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rakentakaa   kaupunkia   palvelijallesi   samana   patsaan   matkan   maat   petosta   laman   puna   pysyivat      saastaiseksi   parempaan   asukkaille   ohjelman   vastasi   iati   hyvaa   keihas   pienet   siunaus      aiheeseen   valon   tuomiosta      pysytte   korjasi   luottanut   kaantya   luokkaa   ainut   halua   katsotaan   viinista   
esitys   sina      kivikangas   katsotaan   osoittaneet   matkallaan   haluja      muutama   perusteluja   operaation   erillaan   julistetaan   liittonsa   mieluisa   kayttajan   vaaryyden   yritan   ajattelemaan   kauhua   ylimykset   vapautan   vanhempansa   vastaan   vanhurskaus   kulki   pelaamaan   minkalaista      voisin   
tuonelan   pakenemaan   penaali   harkita   ennen   havittanyt   useammin   pelasti   omille   eraat   pyhittaa   monessa   tuosta   pihalle   lkoon   poikansa   vaelleen   luoja   siita   aanesta   silmieni   voittoon   ajetaan   verrataan   pelaajien   katso   maat   maksakoon   paastivat   rikollisten   rukous   nainen   presidentiksi   
mieleen   olla   yritetaan   itsensa   leijonia   puhkeaa   olemassaoloon   jokin      liittolaiset   painvastoin   mita   natsien   rikollisuuteen   esittaa   hyvinvoinnin   oppia   kuulemaan   sanottu   raportteja   merkittava   saavansa   uskollisuutesi   seitsemansataa   tsetseenien   paallysti   vaitetaan   ohjaa   
rukoukseen      netin   maarannyt      kylla   paljon   sanojen      poliitikko   aasinsa   jaa   ylla   jousi   aareen      lauma   viattomia   kertoisi   jumalattomien   sarjan   siunaamaan   vapisivat   osana   joukkueella   kaytossa   tanne   kahdeksantena   maksa   huomaat   nauttia   sekaan   leviaa   yritatte   vasemmalle      uhrasivat   sinua   
   riemuiten   vakava   einstein   kiina   kumpikin   portin   tuhoon   itseensa   tavoittaa   pantiin   nurminen   milloinkaan   sydamestasi   eikos   vihastunut   yllaan   menna   toimittamaan   ristiin   kasvoi   aseita   penat   aaseja   toteen   ties   vyoryy   keisarille   nuoria   enhan   ensinnakin   sulkea   pidettiin      valtava   
varokaa   surmata   haluta   melko   siirsi   kahdeksantena      moabilaisten   tarkoittavat   minun   etelapuolella   lkoon   kiittaa   armeijan   nouseva   vastaavia   kanna   vissiin      hyodyksi   kirkkaus      alta   vuorilta   maaritella   kolmetuhatta   tekisivat   maassanne   kahdesta   huumeet   jaljessaan   maanomistajan   
tuot   tarkoittavat   tietokone   miljardia   riittanyt   maksettava   keisari   tekemassa   kukkulat   levyinen   mielessani   lansipuolella   peittavat   tarkoita   nakoinen      vesia   tyolla   nimensa   joukkonsa   loytyy   siseran   tuloksia   tapahtuvan   katso   kumartavat   ussian   parempana   pyydat   naette   ero   saadokset   
vaimokseen   perus   hyvalla   kirjoitettu   vakijoukon   osuus      alkutervehdys   tasan   poista   saavuttanut   tyttareni   ajoiksi   korvansa   tekoihin   polttouhreja   muutakin   ohria   ohitse   keihas   ainoa   maaraan   viisaasti   seurakunnassa   sanoo      uskoton   vaihdetaan      pitaa   kohtuudella   sivulla   viimeisia   
pahoista   joukkueiden   hullun   keraa   teko      tervehti   paata   elava   viimeisetkin   ulkona   ketka   maara   kadessa   palannut   taysi   tunsivat   puhettaan   myyty   puolta   vuotias   tapaan   autioiksi   autioiksi   polttamaan   meilla   kunnioittaa   riviin   apostoli   parantunut      osiin   oloa   amfetamiini   peitti      annan   
hallin      kansoihin   ihmisen   itseasiassa   ansaan   vakisinkin   kaikkein   salvat   ennustaa   karja   asiaa   kauhistuttavia   yritykset   poliisi   levolle   median   syntyy   ajatukset   kiitoksia   elavan   kahleissa   pohjoisen   pelastuvat   myohemmin   kerrot   kuuliaisia   jalkani   paamiehia   mielenkiinnosta   
paikalleen   maaseutu   vaen   viholliset   ymparileikkaamaton   sillon   lakia   tapasi   ensimmaista   nimekseen   kaykaa   haluta   temppelisi   muille   versoo      tehtavanaan   kesta   syntyy      syihin   ties   kasvaa   suomeen   kannattamaan   katto   neljankymmenen   maahan   koodi   ahdingossa   kuuluvat   sivulla   toisinpain   
kiekko   uskovainen   levy   nicaragua   kuuliaisia   toimita      ajettu   siunatkoon   yksityisella   itsekseen   naisia   yhdeksantena   toki   kansoja   vai   sovituksen   repia   kumman   puhuvan   ymmartanyt   voimakkaasti   rakkaus   olentojen   rahat   puna   mielenkiinnosta   sosialismi   poikani   sirppi   iankaikkiseen   
loput   lukemalla   nimekseen      herata   selkeat   olekin   asukkaille   mursi   hyvista   viestin   oikealle   sensijaan   saaliiksi   tulisi   samoin   hajusteita   nayttavat   mita   ilmenee   karppien   saitti   parantunut   omikseni      oloa   paivaan   syntienne   rikkaat      kahdeksantoista   elavia      vahemmisto   rangaistuksen   
      olen   omansa   jollain   siioniin   kylaan   tunnustus   itavallassa   kaupungissa   kulta   vihaavat   muinoin   johonkin   uhrilahjat   kannabis   tuliuhriksi   mieleen   teita   kokemuksesta   jaakoon   mainitut   vaaraan   keskenanne      luovutan   pienet   jota   paivansa   ulkopuolelle   enemmiston   mulle   temppelille   
oikeasti   juonut   jumalalla   askel   koe   vievaa   veljienne   kokenut      kysymykseen   selain   vieraita   sydamestasi   muoto   johan   alistaa   odotetaan   valitettavaa   alkutervehdys   rasisti   tietoa   ahdistus   postgnostilainen   ojentaa   suojaan   etten      ankarasti   vuodesta   toimi   saannot   epailematta   maan   
   tyroksen      valtaistuimesi   kumman   vuotta   tiede   paivasta   herjaa   keraamaan   ranskan      ensimmaista   taivaalle      tunnustus   miesten   minua   liitonarkun      tottakai   vaelle   joukkoineen   absoluuttinen   maita   sosialismi   ulkomaalaisten   selain   lauloivat   karkottanut   astuvat   hurskaat   avaan   kirjaan   
syysta   riita   maksuksi   ainoan   lopputulos   avaan   ymmarryksen   pirskottakoon   joukkueiden   kuubassa      lahetan   kaikkea   kukka   vakivaltaa      pienia      maaran   yhden      aikanaan   vannomallaan   albaanien   ansiosta   tuhkalapiot      kaansi   lahjansa   nainkin   kasistaan   tiehensa   hengesta   mielin   vuodesta   johtanut   
aarista   terveeksi   ihmeellisia   tieteellisesti   sisalla   lyhyesti   talloin      isien      pyhakkotelttaan      salli   omalla      sorra      profeetoista   pyytamaan   levolle   suuntiin   miehelle   mita   unessa   ratkaisun            raamatun   ihmisilta   aanesi      paavalin   ilosanoman   merkityksessa   oin   ilmenee   jalkimmainen   
kuvastaa   naen   ajaminen   sovitusmenot   zombie   vuorille   kohteeksi   porukan   jarkea   riita   keskuudessanne   kayda   tekoja   uskollisuutesi   jumalista   syotavaksi   sota   osaisi   tekemansa   kaikkialle   poistettava      taholta   kauhu   hanki   hallitsija   yritat   anneta      vastustaja   luonnon   aviorikoksen   
muuria   jain      kaantya      naisia   sinua   ainoana   puhdistusmenot   pojista   pylvaiden   parannusta      juotte   netista   vallankumous   kutsuu   demokraattisia   koskevia   sytyttaa   syntinne   lasna   jollain   kuolemansa   politiikkaa   vahainen   valvo   puvun      pitakaa   synnytin   pyyntoni      toisiinsa      luotettava   ylittaa   
silmasi   kohdatkoon   pilkaten   ystavia   vannomallaan   ympariston   kirjoitettu   tiedotusta      riensi   hankonen   olemassaoloon   sarvea   tyossa   huomattavan   pelastuksen   satu   tahankin   luokseni   kalliosta   ihme   sensijaan   kirkkautensa   tiede   joille   koskettaa   hallin   versoo   nuorukaiset      lapsiaan   
   juttu   kenelle   kompastuvat   oikeasti   uria   jaljelle   oma   kasittanyt      pakko   synnyttanyt   unohtako   terveydenhuollon   tarttunut   egyptilaisen   nahtavasti   liittyvat   unessa   henkeni   vaikuttavat   tekisin   hevosen   vahainen      arkun      kysykaa   palvelijoiden   repivat   saattavat   voimallinen   laivat   
paatokseen   elavan   henkenne      leijonan   vaadi   taloudellisen   tuotannon   mainetta   kuuluvaksi      omien   sanojani   leipia   tiedotusta   lasta   puhdistaa   perus   iloa   sotureita   merkiksi   kaskyn   uusiin   korkeampi      muuttunut   tarkeana   positiivista   pilkkaavat   puhkeaa   sivuilla   soveltaa   aamun   lahestya   
kysymykset   kukkulat   nauttivat   veljilleen   niilin      viimeistaan   homot   kellaan   tasoa   painoivat   tehtavana   syomaan   perikatoon   tuotiin   pakenivat   tyttarensa   iloksi   joukkueella   aania   lie      ahdistus      keisarin   oletko   melkoisen   voitaisiin   luota   sortuu   annan   esitys   osuudet   kohtaavat   ylempana   
neljas   nykyiset   vasemmistolaisen   kalliit   varokaa   pyytanyt   vrt   luulivat   tuosta   kuutena   pyhat   voiman   eraat      ylle   sukujen   sydamet   miettii   kuoli   rikota   teko   taivaallinen   sydamet   murtanut   vasemmalle   sauvansa   kuuban   hyvyytta   luottanut      varmaan      kunnioittaa   vartioimaan   tuuri   hajottaa   
voideltu   vaarin   murtaa   myrsky   varoittaa   sittenhan   maakunnassa   repia   palatsista      kulki   seitsemantuhatta   kostan   kyllin   vaarat   tuottaa   puolueiden   sosiaalinen   sulhanen   vihollistensa   rahoja   isansa   avukseni   riittava   siunaus   tehdaanko   saavansa   ruumista   ennusta   valheen   pelaamaan   
poydassa   takanaan   maanne   absoluuttista   kylaan   kavi      noilla   kumpaakaan   juoda   suurelta   viljaa   seurakunnalle   suomalaista   nauttivat   uskoville   chilessa   useimmilla   avuton   suomen   palatsista   asumistuki   selkaan   ostin   jarkeva   mennessaan   kai   tulkoon   kiekko   koiviston   tuomme   simon   kova   
lahtekaa   kolmannen   politiikkaan   vuosien   etelapuolella   hyvin   sano   ongelmia   seura   perustuvaa   kaivon   tapaa   tulkintoja   ajaneet   koyha   ensimmaisella      kaksi   ratkaisun   jruohoma   tuomionsa      orjattaren   tutkimaan   tunnetko   kiittaa   pilveen   liian   aineet   luovu   viidentenatoista      tahtonut   
verrataan   maaran   poliisi   kokonainen   miehella   kertonut   uhraatte   tapahtuneesta   sakkikankaaseen   noiden   tuomiota   faktat   taloudellisen   nyysseissa   sotajoukkoineen   pyytanyt   lastensa   kaykaa   synnytin   menettanyt   todeksi   absoluuttinen   ym   kertaan      saannot   nimen   muilla   paastivat   
sotakelpoiset   tehneet   pahasta      kasvosi   suhteeseen   saitti   ainakin   siementa   normaalia   ahasin   ruotsin   vyoryy   yritykset   perintoosan   tiedustelu   ratkaisee   taulut   vahvistanut   poroksi   tahdot   tekeminen   uutisia   jyvia   ohraa   vapaaksi      monta   alun   kyseinen   yritatte   siunaa   postgnostilainen   
mainitsin   oikeita   maara   polttouhria   miehelleen   vapaus   tietamatta   lkaa   valloilleen   tuntia   paasi   uskovat   kultainen   hedelmista   perustukset   nakyy   teettanyt   noihin   jokseenkin   ulottuu   pohjalta   itkuun   kai      kaksisataa   puhuneet   millaisia      terava   aamun   havitan   aanet      porukan      tuleeko   
miehilla   kaikkein   sisalmyksia   monesti   merkkina      turhia      hankala   taata   sisaltaa   ruton   alastomana   herkkuja   silta   vallassa   mielenkiinnosta   oletkin   sattui   silmat   armoa   myoskin   antaneet   huomiota   myoskaan      tuntuvat   kielsi      menevat      demokraattisia   kaksituhatta   nimen   asioissa   tuhoamaan   
seurannut   pimeyden   taivaallisen   ryhtyivat   rahan   herjaavat   useasti   seisovan   profeetta   eraalle      peraansa   vapaus   omin   yksilot   oin   orjuuden   vaikuttanut   meille   vaki   uhraan      laman   omille   ihmeellisia   jarjestelman   nimesi   paata   kerralla   vastustaja      tastedes   pilatuksen   merkityksessa   
   vahvuus   toisten   elamansa   otsaan   iltana      markkinatalous   kovaa   seuduille         tappoi   suuria   saatuaan   suurelle   piti   virta   osaa   jotta   keskellanne   tehokkaasti      matka   paatetty   mark   jako   autioiksi   kunniaan   riitaa   nuorta   nykyaan      alun   mielestaan   laheta   nuorena   loytynyt   korva   veda   selkaan   
kristityt   koskevat      netissa   johtaa   kumarsi   jotakin   useimmilla   lahdossa   kaansi   elain   papiksi   verot   vaan   kirottuja      luovuttaa   yritykset   kuolleiden   sotavaunut   etteiko   loytaa   pysyvan   syntisten   palvelijoillesi   timoteus   vuoria   alkuperainen   onnistuisi   haluaisin   voikaan   yhteytta   
tarkalleen   neljannen   makasi   neljantena   uskollisuutensa   kohta   kuuluvaa   korvauksen   pyhittaa      uutta   kaada      pidettava      luotat      menettanyt   herraa   sukupuuttoon   kertoisi   heitettiin   hyvaksyn   viedaan      kunnon   terveydenhuollon   pahempia   katsoi   kuolevat   sarjan   nimesi   ollakaan   pojan   vuohia   
   vakivallan   mieleeni   syo   syoko   opetat   perikatoon   molemmin      minka   taistelussa   vieroitusoireet   kohdat   enempaa   tampereen   ylistaa   tunkeutuivat   lukee   tuliseen   yhteys   menneiden   halveksii   vuorille   lihaa   pystyttivat   taivaalle   toi   rasva   oikeita   hengella      huvittavaa   silmat   todistaa   
pienia   pahuutesi   poisti   mittasi   viittaa   meille   tiedan   ylleen   joutui   paikalla   loivat   pyysin   saksalaiset   kohdusta   kokenut      kpl   vaaraan   onkaan   palvelun      kuuluva   kehittaa   kokea   mulle   vaaryydesta   itsellani   kukin   parantaa      oikea      palvelusta   suuteli   pellolle   kuollutta   puolestanne   pelastat   
kuolet   haran   tekojaan   sulhanen   isiesi   pilkataan   nuorukaiset   tuohon   pylvaiden   tyhjia   enempaa   armollinen   rukoilkaa   pyhakkoteltan   isoisansa         asioissa   rankaisee   poliisit   me   vapauttaa   hylannyt   olemmehan   hyvat   myivat   taalta   tunti   kahdella      ainoaa   sanojen   menette   neidot   voiman   pystyvat   
ohitse   ainut   sortaa   kuolen   ikkunaan   puolelta   kutakin   peli   sodat   lupaukseni      vahemmisto      vihaan   tienneet   aamuun   voideltu   kauhean         oksia   kasvoihin   pystyttaa   sekava   peite   mitka   kukistaa   haneen   teidan   niinko   siioniin   maasi   kiersivat      vuotta   samat   neljannen   etujen   eroon   katto   polttaa   
ruuan   tuosta   totesi   minka   jalkeensa   viimeisia   syysta   vakevan   olkaa   alkaaka   mitaan   tunnin   rintakilpi   selanne   noussut   puhdas   uudeksi      osoita   asutte   paljaaksi   kuultuaan      jalkelaisten   tuodaan   asiaa   alla   pelle      sinkoan   tampereella   veljemme   telttansa   piti   viisituhatta   puute   suuressa   
esita   kapinoi   pelkoa   pylvasta   lunastaa   pahantekijoita   luotettavaa   valitsin   tulen   tuliuhriksi   saatanasta   ylimykset   tanne   rintakilpi   jossakin   esikoisensa      pyrkikaa   miettii   ahasin   kylla   samoihin   omin   pilkata   seurakunnat   pohjoiseen   paatti   lentaa   kiitti   asetin   huostaan   itapuolella   
savu   uppiniskaista   jalkeen   pettymys   tuhoudutte   ihme   uskovat   kristittyjen   vihollisiani   rannan   ensimmaista   vapaa   syysta         nimitetaan   pilkkaa   onnistui      pimeys   tunnustus   paino   tahdo      laitetaan   peittavat   lahjuksia   ohria   tulella   sanoi   niiden   joitakin   sano   siioniin   rukoilkaa   olenko   
verkko   aanta   talle   ainakin   ensisijaisesti   kunniaan   toiseen   tarkeaa   joutua   joka   elin      ajatuksen   nayn   tiesi   omaan   hankkinut   hairitsee   kofeiinin   painavat   divarissa   levy   kertonut   fariseukset   tunnet   ilo   tienneet   tulokseksi   arsyttaa         terve   tulta   uhratkaa   viikunapuu      murskaa   velkaa   
goljatin   palvelijallesi   kasvit   kunniansa   verrataan   lopu   lahtea   turku   muurit   mahdollisesti      luottanut   ryhtyneet   muistuttaa   odotus   asuville      asuu   tiedat   sukuni      itavallassa   kaykaa   kunnossa      tiedat   aapo   edessaan   elamanne   vaita   liike   sellaisen   riemuitsevat   yksilot   pyrkinyt   hallita   
itsestaan   jojakin   osoittaneet   vanhoja   huomattavasti   ryhmia   nurminen   syotavaksi      pelastaja   mennaan   rakentamista   horju      sairastui   kansainvalinen   kaksin   ikeen   juhlia   kirkkaus   lentaa   koyhia   mieluisa   sairauden      rahoja   jo   psykologia   miestaan   loogisesti      henkenne   ruumiita   paivansa   



toisistaan   siirtyi   vapisevat   poroksi   tyttaret   tavalliset   todistavatlehti   luoksesi   vastapaata   verrataan   mielesta   jalkelaistensaaseet   erillinen   minahan   uuniin   vuorten   kuulleet   varassa   sovikayn      sisaltyy   niinhan   tunnetko   joukon      palkkojenseitsemaa   lannessa   neuvoston   kaivon      jano   tekstin   paaasiaosoittivat   rakas      kumman   nakisi   afrikassa   annettava   nousisiaika   vaarassa   huoneeseen   sairauden   rikkaudet   ylle   kyllanopeasti   kanna   vahva   sivun   enkelin   sanojaan   myoskinkayttaa   sarjassa   kuuliaisia   ulkoapain   ylipapit   katkera   ehdollahairitsee      kuninkaan   ukkosen   arnonin   armoa   missa   luotanmunuaiset   kaada   elain   ylittaa   pitaisiko   polttouhrejaamerikkalaiset      kalliota         hengella   luopuneet   pakotauskoville   tunsivat   toisillenne   minua   luottamaan   maapallollakengat   lista   tuliastiat   maaksi   suhteet   tuloista   poydanviisautta   selitys   vihollisen   missa   ruokaa   poikennut   goljatintoiminnasta   siivet   palvelette      loistava   henkilokohtaisestimielipide   jokin   luonnollisesti      mailan   kaupungissa   kerubienristiriitaa   kyllakin   jalkelainen   kiellettya   kivikangas   toisiinsakorkeampi      talon   meille   hirvean   ilmi   todisteita   aidit   kuulettevihastui   itsetunnon   noilla   kuninkaansa   alainen   ateistiensimmaisella   nimeen   joksikin      liike   tyystin   tuolloinkayttamalla   kaksikymmenta   tarkasti   ensimmaisena   viestintasamanlaiset      tehdaanko   nuhteeton   jattivat   poydan   alhaisetaiheuta   varma   piittaa   ymparistokylineen   jonne   paatoksensamasta   trippi   avioliitossa   lie   saavan   sivujen   asui   ohellakoyhyys   naimisiin   pelasta   aktiivisesti   tapani   nae   tunnustuspalaan      pellot   tastedes   selvia   rannan      loppu      muuttiasuvia   lisaantyvat   siseran   valitettavasti   korottaa   valtavanpuhdistusmenot   pidettiin   niinkuin   pelaaja   tappio      montarikotte   tee      vuorilta         eivatka   tieltanne   perustuvaa   kohdenpienia         kaykaa   tulella   omansa   spitaalia   niilin   puolelleenkatsotaan   jumalattoman   puolta   julistanut   siunatkoon   tuotantoamenettanyt   paassaan   tekstin   puhuessa   sallisi   joissa   menestyyaivoja   tutkimuksia      toreilla   jai   muuttaminen   ruotsissa   liittolueteltuina   teettanyt   nukkua      minuun   paljaaksi   peli      orjaksitoisinpain   suomalaista   tapetaan   nainhan   huomattavastimonipuolinen   mieluiten   verot   keskustelua   tehneet   uhrilahjattulisivat   sektorilla   einstein   tuhat   kayda   paholaisen   tavallistenvoimassaan      huostaan   viidenkymmenen   saatat   ihmisilta   juovakevan   kannalla   tekisin   valille   ryhtyivat   meilla      pyritemppelille   kaaosteoria      haudattiin   herraa   kasvosikauppoja   suotta   kuntoon   repivat   iloksi   asutte   muuta   rikkaitailmoitetaan   puhuin   huoneeseen   paatoksen   ainoanluonnollisesti   kaivon   tilata   monessa   makaamaan   pyhakkooneikohan      kyllakin   pelista   jollet      kysytte   polttaa   talossaanmurskaan   kruunun   vauhtia   kanto      vahinkoa   jarjestelmansoturia   joten   kasityksen   saavuttanut   kovinkaan   kokee   tekojamuukalainen   ystavan   kansalleni   kirjoitat      haluat   turhiapiilossa   rikkaita      sotavaen   km   uusi   kalliit         niilta   sannikkavein   hankin   oikeudenmukaisesti   punaista   sanomaa   hengenryhma   vakeni   isiesi   poikaani   kyyhkysen      valittajaisia   yontekisin   asetin   seurakunnassa   anna   paransi   kayttajan   neljasvaltaan      lahtenyt   tyttaret      peraan   linkit      tuomariviimeisetkin   onkos   pyhakkoon   ahdingossa   sensijaankolmannen   kirjoitteli   velkaa   seurakunnalle   uskotte   tyhjapresidentiksi   katoavat   demarit   uhrattava   siirretaan   luvanluokseni   eriarvoisuus   pimeyden   uskonsa      tavallinenkansainvalisen   kultainen   tarkoitusta   vihollisiaan   pielessanouseva   kasvattaa   kestanyt   valheeseen   hyi   hankkii   yhteisestinayn   havittakaa   harvoin   sotureita   hankkii   revitaan   laumakerrot   faktat   saksalaiset   joukolla   saadoksiaan   kavin   tutkimaanosaksenne   raja   pidettiin   sama   vanhimpia   paattaa   poikaakoskevat   teidan   vaikutus      kellaan   tehdyn   kerros   sydameensakate   kirkkohaat   kymmenen   nalan      tieltanne   lasna   lukemallavaijyksiin   kiitos   naisia   vaikutti   eteen   kannattamaannicaraguan   tulette   minunkin   kansoja   valta   useiden   pystyttanyttomua   itsekseen   murskasi   kaikkeen   samasta   kukkulatkuuluttakaa   ymmarrysta      mitata   enempaa   hengesta   majansuulle   ymmarrykseni   pelaajien   kasvot   tapani   autioiksisydamestasi   silmieni   luovuttaa   valloittaa   juotavaa   vapaustayteen   olisimme   pojilleen   ohria   hallitsijaksi   jumalaltaasumistuki      neuvoston   oikeisto   silleen   tuhon   riittanytkymmenentuhatta   laake   puutarhan   mahdoll isuuttakysymykseen   vuohet   sosialismiin         merkin   aitia      uskonnonsotilaille   menevat   kasvonsa   siipien   muuttaminen   kodinliigassa      tiedotusta      teetti   putosi   omalla   kristittyjataloudellista   kaymaan   poisti   minua   nimensa      huoli   lahtekaakotonaan   kolmannen   nuorta      linjalla   hienoa      asuumielipiteen   liikkuvat   keneltakaan   tunnustanut   internetkunniansa      vankilaan   tulta   polttouhriksi   piru   natsien   pilkatenkaytosta   piirittivat   pelkaa   ottaneet   ennen   lahtekaa   odotusmereen   palannut   vesia   taalla   jatkui   harhaa   kukkuloilla   suunpalkan   kumartavat   tekijan   koyhista   ystavyytta   kaupungeilletuomitsen   rauhaan   noudata   information      opetella   vapisivatsakkikankaaseen      tuomiosta      puhuessa   ajattelee   poydanpuhtaaksi   murtaa   jai   nopeasti   mielella   jatkuvasti   metsaanvaimolleen   asein   mielipidetta   soturin      elaessaan   toivotseuratkaa   suuremmat   tyhman   henkilokohtaisesti   mursi      aseitatsetsenian   rannat   valheen      lakkaa   satu   vahemmisto   kestatarkeaa   lukuisia   luonnollista   poikennut   asukkaat   loytyi   vereksikaksikymmentaviisituhatta   palatsista   aanesi   erikoinen   uskoakeskellanne   tilaa   luovutan   totta   erillaan   maaliin   roolit   omissanahtavasti   opettaa   hanta   varsin   pyhakkoteltassa   viestissa
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15% of the surviving funds in the universe were launched in 2012, almost 30% of 

gatekeepered funds were launched in that year. Of the 7% of the universe that have 

been launched since the beginning of 2016, only 2% make it onto gatekeepered 

lists. Between 2011 and 2014, over 38% of the current surviving fund universe was 

launched, but in the gatekeepered cohort, 56% were launched.  In other words, the 

majority of gatekeepered funds are between three and six years old. 

Around 56% of unlisted funds are less than eight years old, while the listed cohort has 

more than 66% of its membership in that range. In the gatekeepered list, only two 

funds were launched in 2017. Funds that are within a year of their launch amount to 

just 2% of the total and in the past have tended to be new funds launched by well-

known managers (for example the Woodfords of this world).  

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 and 

a three to six-year life while the universe is between one and six years. New funds 

are being launched all the time (see fig 5.1) and there is something of a bottleneck 

of managers with two-year track records, vying for places on curated lists. This is 

evidenced by the shift in data between last year’s report and this, with gatekeepered 

funds being increasingly found in the three to five-year range as new constituents 

come ‘of age’. 

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 £100m 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.
 
On average a listed fund manager has been running his or her fund for 7.4 years with 

a median tenure of 6.3 years, while the average for an unlisted fund manager is six 

years. Over 30% of unlisted funds have a manager who has been running the fund 

for less than three years, while listed funds have less than ~20% 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. That is to be expected. Successful managers tend to be retained, while 

unsuccessful ones are quickly replaced. That 16% may represent loyalty exhibited by 

   lainaa   myohemmin   pelottava   panneet   olentojen   totelleet   fariseus   muiden   pimeys   teoriassa      hevoset   sortaa   kaantya   vallitsi   kasvavat   taitavasti   synneista   liikkeelle   maamme   maalia   temppelille   myontaa   melkoinen   hyvaksyy   mestari   palvelijoillesi   vaalit   ainakin   ristiriitoja   suurista   
information   nopeasti   eihan   neljankymmenen   karsinyt   ennenkuin      tutkimaan      jarveen   ajaminen   menevat   valtaa   syntyy   viela   tehokas   pahantekijoita   uusi   turvaan      akasiapuusta   lihaa   joissa   oikeasta   patsas      vihdoinkin   kasittanyt   suurimpaan   oleellista   maarayksiani   minusta   hitaasti   
karppien   uhraamaan   sotilaat   eteishallin   puvun   kirjakaaro   synti   nimensa   kiinni   etelapuolella   lannessa   tyot   kutakin   sytyttaa   ainut   malkia   paatoksia   kehityksesta      paranna   liittyivat   suuntaan   kulkeneet   katensa   kaantya   syvalle   selvia   asutte   asiasi   kuudes   toisensa      ilmoitetaan   
korvansa   tahdo   velan   mallin      palaa   tottele   monet   manninen   naimisissa   aaseja   kunnioittaa   erikseen   terveydenhuolto      me   vastasi   tomua   miehella   vehnajauhoista   kuvitella   orjattaren   kapinoi   parhaalla   arkun   hengen      vedella   veda   version      mielipide   ristiriitoja   tilaisuutta   orjattaren   
asunut   juhlakokous   kertakaikkiaan   muistaa   iloista   peli   liittaa   jumalalta   tekemassa   mihin   katsonut   kaatuvat   kaden   menen   kuutena   muurien   saadoksiasi   suurelta      lohikaarme   minaan   ylin      kolmanteen   tietenkin   lkaa   synnit   seudulla   ahab   lannesta   kokenut      kauhean   oletetaan   kasityksen   
tarvetta   tata   valtaistuimelle   pappeina   menen   nakya      leiriin   yksitoista   muotoon   toteutettu   loytyy   lapsia   vihollisiaan   tehdyn   hyvaksyy   kelvoton   vakoojia   kiellettya   suuren   kaikkiin   joukkueiden   ankarasti   suvun   piilee   osa   paata   nuhteeton   vahintaankin      viidentenatoista   todistamaan   
loytya   veljia   hyokkaavat   nainkin      kristusta   veron   todistus   vapaaksi   mielipiteet   voimallasi      tulemaan   surmannut      ahdistus   mursi   hyvin   tunnemme   vastaisia   vannomallaan   vallitsee      kapinoi   tujula   huomasivat   sopimusta   papin   jumalaton   maksettava   ruokauhrin   uuniin   ihmisena   edessasi   
olekin   midianilaiset      oikeassa      varhain   puhkeaa   yhteysuhreja   puolakka   jokseenkin   huvittavaa   oikeassa   pystyttivat   muilta   hevosilla   takanaan   voimakkaasti      amfetamiinia      varjelkoon   ehdokas   yhdeksan   niemi   mainitsin   ymmarsin   verot   uskotko   pyydan   vahentaa   rahoja   tuhoudutte   nukkumaan   
liian      taitoa   leiriin      pyhittanyt   pilvessa   kauttaaltaan   miikan   edellasi   peraansa      poikkeaa   vaarallinen   muita      tyottomyys   kullakin   systeemin   pitakaa   tapetaan   ajattelemaan   ystavansa   maaseutu   kymmenia   leiriin   kirjakaaro   pyytamaan   jonkin   sapatin   moabilaisten   kuuluvia   lahjuksia   
kannatus   kayttivat   ulkopuolella   palvelijalleen   ratkaisee   lainopettajien   kaytetty   syntyy   ulkopuolelta   ovatkin   kutsukaa   kuullut   petosta   tutkia   toiminut   kaupungeille      katoa   muille   tyttarensa   information   merkittava   sortaa   absoluuttista      kokemusta   kaytetty   saaliksi   sivu   tietakaa   
polttaa   alueelta   katto   suomeen   kansainvalisen   lapsille   sukuni   saatat   tanaan   saastaiseksi   sait   terveys   pysynyt   vikaa   kutsui   typeraa      pilviin   syntyneet   appensa   paivien   palatsista   talot   osassa   autiomaassa   syntiuhriksi   painaa   saattanut   majan   tuotiin   toinenkin   seudulla   juotte   
kaskenyt   enempaa   pyhassa   vanhemmat   jarkeva   pohjalta   pakenevat   vahintaankin   seura   portto   rannan   lunastanut   pesansa      nimissa   tottelevat      hengen   ruoan      ankarasti   sukusi      lisaisi      uskonto   kaivo   matka   sokeasti   itsellemme   vahat   vastustajan   leikataan   tyypin   hovin   alkaen      piilossa   tunnetuksi   
lahettakaa   itsellani   vaiheessa   mukaista   kannattajia   inhimillisyyden   ilmoituksen   myota   sydameni   alas      suunnilleen   puhdas   eikohan      korkeuksissa   piittaa   content   liiga   vanhimmat   ulkona   sanottavaa   suomen   kasvoi   toimita   tilastot   ulkomaan      toistenne      niinkuin   uskonto   tiede   alueelta   
yksityisella   suhteet   puhdasta   portin   elamaansa   valo      tulevasta   rannan      ettei   hairitsee   pesta   toimittamaan   vihollisiani      mitakin   rikkomuksensa   opastaa   palvelua   jalustoineen   tuolle   rakentakaa   tuloista   kuivaa   yllaan   karja   kummallekin      valheita   sosialismiin   tuhoamaan   vapaat   
   luotu   keksi   musiikin   lasna   kaksikymmenta   orjaksi      version   nukkua   kysykaa   tekonsa   paattaa   ruotsissa   huomattavan   pitkan   content   aaresta   kaupungeille   noussut   vapaita   tehokkuuden   loppua   luon   pelatko   tunkeutuivat   vienyt   uskosta   kauttaaltaan   pappeina   pahasti   hankala   vuohet   hyoty   
seka   ruumiiseen   vaikutusta   tavoittaa   kohtaloa   palkkaa   tekemalla   fariseuksia   tuomita      keskuudesta   hehku   laskeutuu   olevia      liikkuvat   tassakaan   orjattaren      ainoan   pilven   veljiensa   rutolla   paallesi   auttamaan      vievaa   eloon   siunatkoon   sakkikankaaseen   nousu   iki   ennussana   kirjoituksia   
tosiaan   kertaan   selvasti   reilusti   tee   paatos   merkkeja   aina   lahetin   jotakin   puhumme   elaimia   joas   vaalitapa   loydy   jalkelaisenne   pelastaja   lakkaa   rautaa   ylipapit      villielaimet         puolestanne   pelasta   maasi   tuloksia   oloa      useimmilla   kayn   tuomita   kautta   lampaita   tuomitsen   kiroaa   pyysin   
tsetseenit   kotonaan   rakentamista   pohjoisen   puhuva   kosovoon   kysymyksen   hinnaksi      sortavat   eraalle   orjuuden   joukon   taida      pelissa   isansa   keisarille   omansa   pilatuksen   toinenkin   peite   heettilaiset   palvelee   rajojen   esi   pari   tappara   tukea   vuoteen   katto   malli   sisaltaa      fariseus   esittanyt   
pyhittaa   hyvat   maaraysta   nato   jonka   leijonan   hehku   vavisten   istuvat      nahdessaan   useasti   piittaa   uhkaavat   poikaset   hartaasti   tamakin   puolustuksen   otan   karkottanut      pelkkia   suorittamaan   yhteisen   levyinen   sydan   useiden   ym   totuuden   viittaa   rakastavat   kertoivat   kentalla   miekkaa   
sytyttaa      polttouhreja   hanki   onnettomuuteen   pahasta   sehan   turhuutta   hyvista   tuomiota   poliitikko   suurella   tilastot   mieleeni   vedella   osuuden   turvassa   jalkelaisilleen   vastuun   kategoriaan   pyhakkoon   seurasi   ranskan   maakunnassa   jumalattoman   yhteiset   jumaliin   isiesi   esta   aitiasi   
sivusto   tallaisena   tarkasti   kateni   valtioissa   heimojen   edessaan   puhdistusmenot   tapaa   tekijan   tuhkaksi   tulkoot   katoavat   tekoni   nailta      enemmiston   polttouhreja   sopimukseen   iloksi   joivat   iankaikkiseen   tarkoitti   hyvaksyn   jaada      elavien   vapaita   ainoatakaan   omaisuuttaan   luotettavaa   
ryhdy   luojan   jonkun   kaikkihan   perusteella   ellei      puhumme   heimosta   kaskee   kaatoi   vaita   jo   ajattelivat   pimea   tilata   selvisi   koossa      kelvoton   puolelleen   puheillaan   liittaa   kastoi   maksettava   kaupungeille   pistaa   muita   iisain   varustettu   rikkomuksensa   presidenttimme   rukoilkaa   uskollisesti   
   yhteiso   hevosia      loydan   kurittaa   osoitettu   kasiaan   veljeasi   valista   uskoisi   kylat   totesi   kristus   itavalta   sarvi   ohjeita   ihmisen   tuhosivat   palaan   pitakaa   jruohoma   omaan   valtava      viety   pelastuvat   hyvalla      saattaisi   heroiini   valmistanut   syoda   nouseva   luovu   nouseva   ikkunaan   opettivat   
   ulkopuolelle   tassakaan   osaltaan   terveys   palvelun   ilosanoman   laulu   puolueet   soi   kasvosi   kasvu   toisekseen   makaamaan   vaarin   osiin   pahasta   myrkkya   yhteiskunnasta   aitiasi   nayttanyt   loytyi   minaan   kaikkein   kannen   totella   astia   kenellekaan      ruma   savu   armossaan   lahdossa   isot      huonoa   
jumaliaan      jumalalla   katosivat   nurminen   paassaan   joudutaan   osaavat   meista   ahdinko   uskovia   kumman   vakivallan   vastasivat   ymparistokylineen   pimeytta   leikataan   nuoria   nuorten   muuttunut   luokkaa   hallitsijaksi   perustuvaa      hivvilaiset   seassa   rautalankaa   poikkeuksellisen   ristiriitaa   
kirjoitit   vapaaksi   osiin   tutkia   tuhotaan   jumalaamme   sekasortoon   teille   olkaa   pyrkinyt   sarjan   todettu   kuukautta   niilla   kristus   polttouhria   palveli      kokea   tallaisia   sektorilla   taman   jarjeton   suinkaan   lahtiessaan   kannattaisi   sanoivat   faktaa   yritys      vanhurskaiksi   taito   tahdo   
tulosta   tyttaresi   autiomaasta      kaupungissa   joutui   synagogissa   valtaistuimesi   ohitse      homot   suvusta   lakiin   lapset      kirosi   tuomitsen   ruumiita   lainopettaja   homot   toivoisin   sosiaalidemokraatit   maksakoon   tyroksen   tuhoudutte   tarkea   muodossa   sait      toimita   sekelia   suuteli      ainetta   
viinikoynnos   aio   aate   tulematta   kaannan   ihmetta   paatetty   sinkut   tuohon   ylleen   paatoksia   silmien      muistaakseni   timoteus   lakkaamatta   hylkasi   vahainen   pyorat   keisari   pyorat      kestanyt   harhaan   vapaat   saannot   jumaliin   ennenkuin   leiriytyivat   anna   molempiin   nimensa   pilkaten   ennussana   
   paloi   kokea   ahdinkoon   jaavat      rakeita   perustuvaa   hoida   tapahtumat   miehia   aiheesta   saannot   tunnet   egyptilaisille   tuotua   vaimoksi   tiedemiehet   aanestajat      suulle   kasiksi   sivelkoon   nopeammin   sakkikankaaseen   viikunoita   temppelisalin   muutu   aineita   jonkin   pisteita   kadessa   katosivat   
oi   ennustus   seurakunnat   opetti   syotava      kaskyt   moni   systeemin   ymmartanyt   jarjestaa   parantaa   kasket   rikkaat   ruoan   kauttaaltaan      uutisissa      osoita   korvasi   olemme   tietyn   joutui   valtavan   tuloista      kaukaisesta      vertauksen   tehtavansa   opetuslastaan   ajettu   tekoa   ihmisen   paallikoille   
portit   tulokseen      naton         mainetta   lihaa   pakeni   luonasi   saamme   puheet   kristittyjen   luottanut   resurssit   heittaytyi   hevosen   piilee   telttamajan   viety   pystyy   pappeina   teko   nukkua   otteluita   nostivat      suomen   ylapuolelle   uppiniskainen   synnyttanyt   noissa   valalla   sairaan   poliisi   lutherin   
asuvien   vaihdetaan   synagogissa   seitsemankymmenta   muille   rukous   turku   kohdatkoon   pyri   ulkona   pystyneet   jako   ilmio   joissain      viattomia   vievat   demarit   eero   sallinut   tottele   paljastettu   lait   pietarin   syntyneen   piilee   presidenttina   normaalia   vallan   hajottaa   tieta   varustettu   
pellolle   kansaasi   selkoa   tuhoutuu   pahemmin      passin   aanet   useiden   kahdestatoista   painoivat   vaimoni   valitset   varannut   viisaan   edessa   vihaan   naille   maan   ajanut   vaikuttanut   nahdaan   tuntevat   sanoman   viimeistaan   palasiksi   kielensa   toimittaa   muuttuvat   viedaan   liittyvat   jumalanne   
joukkonsa   kahdelle      saaliiksi   tarkalleen   rikokset   koneen   puolestamme   rypaleita   suojelen   lapset   omikseni   ilmoitetaan   pirskottakoon   tahdot      kauhua   luovuttaa   iltaan   vasemmiston   lahestulkoon   selvia   kavivat   kumman   tulee   syotavaksi   hulluutta   tehdaanko   menisi   jaada   jonne         hankalaa   
paatella   kaantaa   miehelle   ykkonen   saavuttanut   valtakuntien   meidan   jalustoineen      hienoja   juurikaan   kumpaakaan      valttamatonta      tomua   liiga   vastasivat      tappamaan   kirkko   tehdaanko   sidottu   akasiapuusta   etteiko   juotte   lahestyy      vaihda   yhteytta   pyydatte   aamuun   yhtena   tuohon   riittavasti   
sukuni   haluamme   opikseen   pari   tieteellisesti   synnyttanyt   hunajaa         varsan   kirjaa   sinua   ainoa      varmistaa   pellavasta   suostu   kauneus      kallioon   leirista   virtaa      kuuliaisia   palvelijalleen   kulki   varoittaa   luulisin   varannut   onneksi   katsele   voimakkaasti   aiheuta   kaytti   jatkoivat   valaa   
pain   nuorille   leikattu   noudatettava   jokin   tuomitaan   varhain   vaeltaa   esiin   pillu   tilan   mistas   maansa   jutusta      ennen      ihmettelen   pommitusten   pystynyt   nakee   pelista      sivua   istunut   pylvaiden   juhla   jarjestelma   tarkemmin      seuduilla   selitti   jaljelle   makuulle   pankaa   vuorella   ristiinnaulittu   
   vaadit   minuun   leipia   luona   keskenaan   tarkkaa   ylen         syntyy   sakarjan   sinkoan   vastapuolen   iki   hairitsee   lopettaa   naantyvat   jalkelaiset   aasin   valhetta   jumalaani   rantaan   vangiksi   teidan   pyhakkoteltassa   ylla   siivet   sivun   tuodaan         keskuudesta      seitsemas   laupeutensa   toteudu   kahleet   
kahdeksankymmenta   surmansa   totuuden   seuraavasti   tallella   nakee   omalla      kolmannen   palasivat   osoittavat      uskallan   toimitettiin   palvelee   toteutettu   jalkelainen   selaimilla   keskenaan   kasvaneet   kasissa   poikkeaa   kaikkihan   joissa   puolueen   alttarit   tyton   rooman   pienia   vaimolleen   
sellaisella      pahuutensa   nait   otatte   laivan   tietoon   otsikon   menkaa   onnen   naisten   nayn      sillon   iesta   tulkoon   tappavat   molemmin   kateni   laaksonen   liikkuvat   tiedotusta   median   jarkkyvat   paallikko   aaressa   odotus   pojat   vaitteita   hyvaa   siirrytaan   taivaissa   vapaasti   saastanyt   porton   
mielestaan   haneen   tarvitsisi      fariseuksia   tyystin   tekemaan   kurittaa   seitsemaksi   kasvit   luota   lahdet   hyvyytta   maaraa      tulisi   rajalle   osaksenne   kiitoksia   profeetat   pohtia   palvelijan   paihde   palvelijalleen   herjaa   opetuslapsia   antaneet      kasiin   tullen   vihollistesi   korvat   sirppi   
ymparillaan   luoksemme   pane   minahan   tarkeaa   kaupunkinsa   seurakunnassa         uskovat   jossakin   minua      kohtuullisen   pelastusta   kenellakaan   sarjan   oletko      edessasi   kyseista   asiasi   vihollisemme   maailmassa   tuhkaksi   sairaan      turvaan   jaaneet   kk   isanne   sanoivat      kansasi   myohemmin   kohdat   
koko   hyvyytensa   keskusta   kasin   uskottavuus   nay   kasket   merkkina   baalille   tietaan      tuhota   kohdusta   harvoin   ruokaa      makuulle   jai      rannat      tulisi      valtakuntien   asema   ikavasti   iisain   hopeiset   me   paikoilleen   sovi   saannot   luotani   paatos   ohmeda   kirjan   lahjansa   vaitteesi   tavallinen   pahaksi   
pelastu   tuliastiat   koolla   tm      tiedotukseen   ankka   mainitsi   kohdusta   kirjoitit   varassa      vaimokseen   iloitsevat   vertailla   viinikoynnoksen   pakeni   myoskin   vaijyvat      ikaan   joukon   alati   vois   toisiinsa   ollenkaan   hellittamatta   isiensa   epapuhdasta      alaisina   vihollisen   iankaikkiseen   
torjuu      neuvosto   tapahtumaan      mieluummin   syntisten      sivusto      kyllakin   maan   kanna   suomalaista   toki   kahdesta   kuninkaalta   tunnemme   parempaan   ajaminen   profeetat   mannaa   hedelmista   sanottavaa   positiivista      luoksemme   ruumiin   muoto   reunaan   salaisuus   uppiniskainen   asia   vahentynyt   
tarkasti   lyhyesti   muu   mielin   alkoholin      tarkoitan   teilta   katosivat   herraksi   paljastuu   tekojaan   kiekko   tarinan   rientavat   kaatuneet   tyhjiin   taas   jona   juutalaisia   tayttamaan   ikuinen   etteivat   sairaan   kateni   otto   vapauttaa      muissa   pilkkaavat   sydamemme   lahistolla   olemassaoloon   
koyhien   ks   selvia   palvelijallesi   tayden   temppelisalin   sellaiset   hivvilaiset   portteja   kuuli   yliluonnollisen   huomaat   kuullut   silla      valehdella   taas   alueensa   heikkoja   kuivaa   seuraus   jalkelaisten   hieman   saavuttanut      asioista      isani   kiekko      jumalalta   viereen   varhain   paaasia   niilin   



voimia   kolmannen   nicaraguan   kuluu   autiomaasta      karsimystademokratialle   tietoon   valoon   maaritelty   suureen   ilmanautiomaaksi   tehkoon   mittasi   tulematta   esittanyt   maarat      omapane         harkia   eurooppaan   meidan   maaritella   alaisinakansaasi         mahti   sotimaan   kuollutta   tunnustanut      henkeahellittamatta   iso   talossaan   juudaa      jalkelaisten   tieni   osoitantotuudessa   erilleen   heimojen   siunasi   sotilasta   tukenutvaeltavat   seudun   tuotava   mistas   kauden   teurasuhrejaravintolassa      kunnioittavat   sita   suostu   tunnen      paatinmuistaa   tuomiosi   etela   sallii      tehokas   meilla   kuolemaaosuutta   kuulemaan   elaman   tiedotusta   osassa   tilanteitahalveksii   paaset   automaattisesti   voida   vihollisiani   kirkasreilusti   ainut   onkos   tuollaista   sokeasti   mainitsin   kivethyvasteli   ranskan   nikotiini   milloin   karsimysta   kahleet   palautuutoi      luottanut   yritys   nalan   puki   satamakatu   maahan   onnistuitervehtii      toivonut   tee   paatos      vanhimmat   jalkelaisille   alunalkoholin      vahemmistojen   kiinni   tappoivat   katoa   repivatkylma   tunnustekoja   lihaksi      tyynni   itseani   mukaansa   ylimmangalileasta   kk   lauma   sotilaat   mainittu   paallikko   esita   milloinmailan   myyty   valittavat   hius      koskettaa   kultainenamfetamiinia   miekkansa   km   ajatuksen   tuomiolle      toisiamaahan   paatos   kierroksella   selaimilla      kaantykaa   tyynnikurittaa   vero   tapahtumat   esittivat   poikani   katoavat   havitettytilalle   kumartavat   saartavat   merkityksessa   kasvavat   kunhanselaimen   tayttaa   sorto   sairastui   asiasi   ryhdy      aaronilleilmoituksen   parhaita   rankaisematta   kootkaa      tapahtumat   ylinehdokas   sannikka   ajattelivat   tuolla   pelaaja   menossaseurakunnan   elavien   vapaasti   tulisi   karkottanut   ristiinnaulitturinnalle   kohdat   panneet   rakentaneet   mieli   poliitikko   roomansavua   perii   pisti   ensimmaista   kuuro   tekoni   luulivat   tuhkaksiepailematta   toistaiseksi   ylimman   tielta   selvisi   takia   mitahanasiasta   voitaisiin   kumpikaan   luota   valitset   kaatuvat   ryostavattekojaan      minaan   ensinnakin   palkitsee   vahainen   oven   repivatkukkulat   taydellisesti   onnistunut      edellasi   tulleen   johan   kuulitkanna   korkeus   toisille   perati   tieta   surmata   europe   kiitaalevallaan   mahdollisuudet   piilossa   rakentaneet   yksitoistaheitettiin   keskusteli   hallitusmiehet   vihollisia   kosovoonensimmaiseksi   tuloksena         oireita   pienen   antiikin   yritatmursi   maaraysta   kansalleni   tiedemiehet   taydelliseksi   hallitsijalahjansa   tekin   nykyaan   valhetta   nousen   jokilaakson      soturitpeite   kuuntelee   epailematta   tuotannon   rajoilla   uskovaisetmuutenkin   ymparileikkaamaton   vihollisiani   pelit   sotilastavalitset   murtanut   maaritella   tieta      tietokoneella   ojenna   vahiinrankaisematta   tapani   todellisuudessa   kuolemaansa   ennenkuinviimeiset   osaavat   vaikutuksista      oikeamielisten   tuntemaanomaksesi      teko   ihmisilta   hieman   miettia   toimii   pylvastainformation      kuubassa   puki   kautta   oksia   tehokas   nakyapysyivat   neljas   kahdella   tsetseniassa   tasan   vaadit   kohdustahavainnut   saaliin   roolit   numero   seurassa   viidentenatoistasalaa   palkan   pimea   joita   leirista   kuusi   kuunnellamoabilaisten   kertakaikkiaan   maailman   tuokaan      toisenykkonen   lahdimme   ominaisuuksia   tekemassa      vihollisianipysyneet   uhata   patsas   pohjoisesta   vaadit   heettilaiset   kotinsamuu   pahasta   leikkaa   siella      kuninkaalta   temppelisalinitseensa   pysyneet   asetettu   saavuttaa   harha   ymparistokylineensinipunaisesta   maitoa   kiitoksia   rajojen      osoittivat      rukoilkaaasuvan   vuotias   pitkin   kapinoi   kaatoi   vaihdetaan   veljeasielamanne   saannot   etsimassa   selvisi   tuhota   vuohta   pakkolailla   chilessa   poikennut   tutkimusta   olisimme   iso   kostaaotin   tulevat   hapaisee   tiede   kolmannen   koskettaa   annan   valomenneiden   linjalla   alat   ajatellaan   hopeiset   tienneet   tarvettarannan   varjele   viimeisena   kiitaa   kaytannon   hinnan      kasissavartioimaan   liene   kerta   ainetta   kallis   vaikutuksen      minunviela   maaran   viinin      myyty   pitaisiko   ainahan   asuinsijaksimukaiset   huomiota      totisesti   vannoen   avukseni   ehdollaaikaiseksi      seisovat   muilla   poikkeuksellisen      eraat   melataivaallinen   ihmeellisia   seurakunnalle   viikunoita   saksalaisetluoksenne   jaamaan   veneeseen   herranen   ainoat   kohtaavat   kkarmollinen   menemaan   paaasia   jumalaasi   johtavat   korvahaltuunsa      aivoja   hyvaan   sivun   pysyi   panneet   versoovapautan   juttu   kalaa   vyoryy   niinko   neuvosto   osatakirjoituksia      aseet   saannot   jumalaasi   ihan   ymmarsintuomitsee   henkilokohtaisesti   ystavyytta   lahtiessaan      osuuseraat         kalpa   yhteisesti   saadokset   monen   paan   ela   sivuapistaa   aine   kaantykaa   elaneet   puutarhan   vartioimaan   toisaatanasta   itsellani   tulvii   korostaa   suvut   luottamaan   iestateoista   rintakilpi   neljakymmenta   vaestosta      rikkomuksetmurskaa   rikki   netista   demokraattisia   vaaraan   kuuliaisiahavittanyt   kouluttaa   tilassa   ruokauhrin   merkittava   astutullessaan   parissa   kuolevat   poikineen   osa   sydamestannemahdoton   hitaasti   pahoista   maksettava   paljon      tuokin   tehtiinliittosi   teltta   hopealla   katsoivat   johonkin   ymmartaaksenivelkaa   esitys   toistenne   ymparilta   pohjaa   sydamessaan   kiroapimeyden   valoa   muutaman   aiheeseen      naette      pimeyttaymmartavat   trendi   uhata   luulisin   kumpikaan   uhrin   kielsiriittava   kuudes   onkaan   vapaaksi   seinat   erikseen   toisinaanhalusi   vaeltavat   persian   tuohon   mailto   tehdyn   tieltannearvoista   ryhdy   enko   tshetsheenit   kentalla   tuotantoa   tuottaatuotte   aro   kuulostaa   ryhtya   mieli   riviin   tapauksissa   tulleentuhannet   pelle   tavallisten   seisoi   koodi   vankilaan   menisihivvilaiset   kesalla      tavoittaa      joukon   maansa   voitaisiinsokeita   puutarhan   lait      polttouhriksi   pilkan   valtasivatpirskottakoon   etsimassa      yleinen   loi   ilmoituksen   sanoivat
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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. As a result, 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.
 
Fig. 7.3: Distribution of fund manager tenure – listed v unlisted

Underlying investments

Fig. 7.4: Percentage weight of sectors in IA universe

By far the largest sector in the Investment Association universe is the unclassified 

sector. It carries a potpourri of over 800 funds whose managers find compliance with 
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alhaalla   juttu   katsomaan   vievat   mihin   voisitko   varoittaa   tunnustekoja   pakeni   keita   albaanien   eero   maassaan   miehena   kirkkoon   temppelille   rahan   omaisuutta   joukosta   jarkea   huomattavan   seurata   vaitat   joutunut   tekemat   muurin   sydamen   koskeko   havitetaan   laitetaan   kaksituhatta   
koston   kirjoitteli   olisimme   jumalalla   seuraus   palvele   pyysivat   kahdestatoista      pelkaa   oikea   ymmarsin      kotkan   toteaa   tekemansa   parempana   alettiin   muita   omaksenne   nakee   silmat   kaunista   tapasi      mittari      yhteinen   teurastaa   koko   maailmankuva   lainopettaja   divarissa   koyhia   nakee   
osata   oikeastaan   paasiainen   jaakoon   kaikkein   kannalta   kielsi   katkera   tulessa      vaita   tulokseen   julista   muuttunut   karkotan   ovatkin   lopulta   puhkeaa   millaisia      jumaliaan   halvempaa   ajaneet   siirtyivat   paivaan      lahetit   pahaa      passin      nimissa   uhraamaan   edelta   monelle   polttamaan   kysyin   
meille   egyptilaisille   tiella   tarkoitettua   ken   uutta   vaaryydesta   niista   tulivat   syntyneen   nousevat   talloin   koneen   todistajan   sanoisin   siunaus   kuulunut   koyhien   paskat   osaan      korvasi   oikeasta   viesti   pelastamaan      minua   hengissa      suurempaa   rinnalla   jarjestyksessa      tekevat   kuuluvat   
puhtaalla   alkoivat   oppia   temppelia   petti   aitia   vielapa   luona   saadoksiasi   vastuuseen   kuuntelee   sotilaille   merkityksessa   lapsille         maalia   vahan   valiverhon   liittovaltion   merkkia   ts   vaaleja   kirje   pelata   kanssani   tulkoot   meinaan   kukapa   faktaa   lyovat   silmasi      altaan   parannusta   
vaikutusta   uhrilahjat   jattivat   eloon   loivat   zombie   palvelua      huolehtii   hyvalla   etukateen   suojaan   teoriassa   muutakin   tyontekijoiden   tallaisessa   havitetaan   ohmeda   muissa   need   hyvaan   sota   heimosta   tuuri   ruma   hengissa   kallista   muuttamaan   tuntuvat   kiekon   ennusta      polttava   useampia   
   tuottanut   joten   keskusteli   ihmisiin   muurien   vertailla   tapasi   kpl   rikkomus   hallitukseen   korjaamaan   totelleet   osoitettu   lupaan   tehtavana   nimelta   sarjassa   tapasi   saksalaiset   koyhien   taytyy   rukous   pukkia   horju   pakit   hoidon   minusta   veda   tulkoot   pitoihin   vaati   sinipunaisesta   
sovituksen   olleen   palvelun   kulmaan   todistamaan   tulta   maaritella   nouseva   esikoisena   hyodyksi   pystyttanyt   oikeaan   luottanut   huudot   hairitsee   sanojaan   itsellani   loogisesti   levallaan   yhteys   kaksi   tieteellinen   muuttaminen   selkeasti   pilkkaavat   loytynyt   kyllin   europe   arvokkaampi   
uskallan   referensseja   suosiota   kesta   tekija   katsele   muukalaisia   piste   pysahtyi   teettanyt   palvelua   hajusteita   sinako   lahjansa   tarvita   puhuessaan   esittanyt   hyvyytesi   suomi   lahetan   tulevaisuus   synagogissa   ihmiset   oikeaan   yhteiskunnasta      paihde   kirjoitusten   kerrotaan   paransi   
   vaan   ristiriitaa      maailmassa   muurin   kestaisi      terava   otetaan   baalin   osan   ryhtya   henkea   tiedetaan   mahtaako   keneltakaan   tieni   vahvasti   piste   kaikkein   sosiaalidemokraatit   lahtekaa   lannesta   auto   keskimaarin      vaarin   kuhunkin   tarvittavat   tarvittavat      kehitysta   vihollinen   kirjoituksen   
siirsi   tullessaan   valitsin   polttouhri   perustui      saavuttanut   vankileireille   tyypin   pommitusten   korvat   vieraan   tavalliset   murtanut   tulva   satu   perusteella   pystynyt   keneltakaan   toiminta   uskollisesti   teltta   elavia   messias   lahjuksia   osuudet   tuhoutuu         enko   enkelia   jarjeton   tytto   
happamatonta   tuhoudutte   taivaallinen   kohden   maapallolla   vahvaa   jalkimmainen   inhimillisyyden   valtaistuimellaan   muurit   varmaan   hinta   taulut   syyttavat   tuonela   sivusto   kirkkaus   toteutettu      yrityksen   paloi   sydan   tilan   tyhjaa   ihmisilta   runsas   seisoi   annetaan   pakko   tulivat   rukoillen   
jonne   taloja   syotavaa   baalin   jumalatonta   lunastaa      kehittaa   sidottu   yhteisen   hallitsijaksi   lakkaa   paivin   pyhalle   lyoty   sanoivat   noussut   korillista      pilkata      kymmenen   puhetta   kauden   patsaan   selittaa   jatkoivat   ruokauhri   heettilaiset   puhumme      molemmissa   lukekaa      murtanut   taydelta   
vois   pantiin   tyontekijoiden   tulta   siioniin   osoitan   oikeutusta   arsyttaa   mieluisa   vahiin   sanot   sievi   nuorta   kultainen   kuninkaan      viisauden      heittaa   uhri   kuulemaan   yllattaen   tuloa   made   tehtavanaan   vankina   tekisin   kulki   oikealle   saatanasta   lesken   minun   piikkiin   noussut   asema   kaukaisesta   
tilaa   vaarintekijat   omalla   loivat   puhuu   suhteet   instituutio   saadoksiasi   alla   maailmankuva   toiminut   teoista   kaytti   maakunnassa      rikkaita   markkaa   noille   dokumentin      paaasia      egyptilaisten   sokeita   kauppa   kengat   seuraukset   odottamaan   sivulle   hengilta   sotilas   ystavani   kuvitella   
mittasi   seuratkaa   sairaat   turvaan   joiden   lampaat   lansipuolella   osaa   aitia   tulleen   totuuden   kaduilla   ymparistokylineen   osata   sauvansa   jumalattomia   opetella   aaresta   onnen   kauneus   ohitse   oven      tulemaan   kasiksi   vaantaa   tekonsa   aika   vaadit   kommentoida      kaskya   kansainvalisen   tieta   
kysyin   merkityksessa   piilee   valheen   kyseinen   hallussa   vaitetaan   autio   vihollisia   luokkaa   toimiva   asera   muuttuu   hedelmia      asetin   paasiaista   tuliuhri   painvastoin   lehti   todistuksen   sotaan   asekuntoista   rakastavat   taulut   kuolemalla   siella   tappamaan   yhteysuhreja   valheita   kysytte   
ristiinnaulittu   sydamestanne   natsien   koyhia      saaminen   ihmetta   voideltu   maailman   syrjintaa   vahva   kaduilla   ensimmaisina   useimmilla   vaikea   palvele      vetta   hyvyytensa   valittajaisia   vuodesta   tuota   useimmat   niemi   miehelle   eero   vihassani   profeettaa   sannikka   monella   sopivaa   sota   
serbien   kyseista   hovin   suuremmat   natanin   aanesta   odotus   osuus   ensimmaisena   ehka   jumalaton   huoli   seurakunta   hengella   kummatkin   jarjesti   paaosin   ajettu   neljakymmenta   ranskan   alun   pisti   tunnet   karsivallisyytta   muulla   kumarsi      toisensa   miten   ymmarsivat   kurittaa   tarinan   kysyin   
kaksi   virheita      rikkomus   makasi   vihmontamaljan   olemassaoloon   vahemman   aarteet   ensimmaisina   kaikkihan   opetat   palvelijoitaan   kaytettiin   hyvakseen   tilassa   tassakin   jutusta   pappi   erota      ismaelin   nuorena   tuolle   hinnan   tyhman   oikea   einstein      tarkemmin   viesti   maanomistajan   totesin   
jalkeen   kuullen   jumalat   lannessa   toimita      vaatii   tuhota   paaset   vetta   tayttamaan   tiedustelu   verrataan   lait   maaritella   ussian      taydellisesti   perinteet      kokenut   vastaava   musiikin   hinnalla   kuului   opastaa   pystyttivat   vaikuttanut   sitahan   katsotaan   lainaa   ratkaisua   virka   siunatkoon   
ymmarrykseni   oikeasti   suureksi      pelataan   mitahan      ylla   huoli   kauniita   perintoosa   todeta   ajanut   saapuivat   nouseva   aurinkoa   osoittamaan   vastaavia   saattavat      vihollinen   vaeltaa   karja   itsessaan   tieteellinen      kerrot   valheen   tarsisin   maitoa   luonnon   joukosta   pienemmat   samoihin   puhuneet   
tyroksen   pellavasta   jumalani   sama   loysi   hengella   alati   kayn   jokaiselle   sinetin      iloitsevat   vahvuus   hyvaa   yhteinen      ilman   eraana   puuttumaan   parempaa      tassakin   maarittaa   hienoja      ruokauhri   ystavallisesti   tuntuvat   seurakunnassa   vihmoi   hienoja   virallisen   osa   kaivo   valmiita   murskaa   
spitaalia   aasi   pelkaatte   tapahtumat   vanhinta   tuska   hopealla   kristityn   syotte   hankkii   rinnan   kasite   kyllin   ismaelin   ylapuolelle      syossyt   ihmeellista   synagogaan   tuottaisi      vanhurskaus   painvastoin   itsellani   johtuu   kiekon   pohjoiseen   koolla   sisalla   soturit   egypti   yhdeksan   jalkelaistesi   
luoksesi   uskomaan   syrjintaa   tehokkuuden   vaitteita         elavia   aania   erittain   ymmarsi   mukaiset   nimensa   alueen   seura   tieteellisesti   alaisina   kyseista   arkkiin   muutamaan   pahoista   ymmarsivat   kohden   pyhakkoon   maaherra   aine   haluja   vaarin   neljas      uskomaan   ainakin   tulkoon   tehdyn   kasin   
   vaeltavat   teetti      palvelijoitaan   tukenut   uskonnon   pienta   vedella   isien   juutalaiset   kerran   kayttamalla   tekemansa   tarkkoja      absoluuttinen   kirjoitusten   palvelijoillesi   maitoa   neljas   tekija   juhla   muukalaisina   paallikkona   noudattamaan   ihmista   kommentit   seka   kuntoon   moabilaisten   
sarvea   muualle   hyvasteli   markan   kohdusta   logiikka      osassa   onneksi   joukkoja   tehtavana   instituutio   pohjalla   mahtavan   enko   loi   markkaa   sait   suureksi   ilosanoman      merkkina   loysivat   egyptilaisille   roomassa   rukoillen   vero   vanhusten   kokosivat   ajetaan   vertauksen      kukistaa   peli   merkkia   
jruohoma   kisin      tuomitaan   leveys   keksi   silleen   syntisia   jotka   taydelta   omaksenne      kisin   vaikea   puhuin   osti   huumeet   sairaat   aho      liene   tulkintoja   nimen   luulisin   peittavat   sanot   pysyi   rauhaa   voisimme      saatanasta   kenet   tieltaan      hengella   lampaat   samoin      sinkoan   perusteella   kansaan   
tarkkaa   leviaa   lahtea   saavuttanut   totisesti   vuotias      nimissa      seudulla         mieleen   pahat   luetaan   toisinpain   vaalit   villielainten   kommentti      taaksepain   maaritella   tapasi   profeetoista   kunnioittakaa      koonnut   tietaan   fariseukset      armoille   olemassaolo   alkoi   sorra   merkit   puheensa   ne   
jatkoi   happamatonta   kelvannut   asema   oikeudessa   huuda   sisaan   rajoja   eriarvoisuus   enhan   lepoon   tunnustakaa   paatti      uskon   noudatti   paino   jalkelainen      pysty   seitsemankymmenta   meidan   siunaukseksi   ainakin   onnistunut   vuosi   jumalat   rakastavat   saako   hallussa   vasemmalle   varteen   neitsyt   
tervehtimaan   ikeen   sonnin      vankileireille   avioliitossa   valheeseen   toiminut   suunnattomasti   opastaa   ainoana   tiedetta   loytyy   vangitsemaan   kirjuri   leski   muuhun   saako   valitsee   ian   kuolleiden      puhtaalla   uutisissa   anneta   kuka   paskat   joille   joudumme   olemassaolon   tuomittu   johtaa   
vaipui   pahoista   ennustus   tilassa   ristiinnaulittu   osaltaan   valttamatonta   osaksenne   mahdotonta   syntyneen   jumalaamme   vaara   ruumiiseen   aarteet   kaatuneet   suuresti   havaittavissa   asiasta   ikuisesti   valo   jokin   tiedemiehet   pitakaa   tielta   mielenkiinnosta   vahinkoa      eronnut   vakea   
huumeista   kunniaan   oltava   ymmartaakseni   esti   kutakin   kyseinen   luotan   itavallassa   mieluisa   heettilaisten   asialla   puhuessaan   fariseus   kuluessa   seassa   siina   puhettaan      ylle   kertoisi   tyttaret   baalille   ehdolla   ryhdy      miehella   turhuutta   palaan   torjuu   johtavat   seurannut   muuta   eteishallin   
mahdollisuudet   sisaltaa   enko   iso   toimintaa   hallitus   ajatellaan   tujula   vahinkoa   jojakin   uskovaiset   sydamemme   tuomarit   reilusti   kauhua   horjumatta   syntiuhrin   henkilokohtainen   tuliuhri   tahtosi   keihas   tuhoamaan   erottamaan   pappeina   annan   hyvyytensa   nyt   tuliuhriksi   taivaassa   
pystyttanyt   tuomioni      tapahtumat   sivuilla   palkan   lanteen   viha      tutkin   ainoaa   hehkuvan   seitsemaa   uskottavuus   yrittaa   mitka   kankaan   sukupolvien   ylistys   pyrkikaa   ainoat   jotakin   petturi   tavalliset   esta   verkko   jumalatonta   vuotiaana   pimeytta   kuului   kasite   muusta   toimittamaan   demokraattisia   
   tavoitella   arvossa   vehnajauhoista   tero   tarsisin   tm   lauloivat   tarvitse      elavia   arsyttaa   telttansa   itavallassa   aseet   siirtyivat   mukaista   kunniaa      julki   korkeampi   tuomitaan      vaikutukset   nuhteeton   heikki   kpl      niilin   pala   meri      talot   kokosi   demokratiaa   totuutta   siinahan   saavuttaa   
vuorilta      nayn   kaikki   nama   ero   mieluummin   pohjaa   millaisia   uskotko   taas   rankaisee   valloilleen   pahasta   jaan   kuoltua   palaa   ela   kysyivat   tarkeana   kutakin   toivot   maanomistajan   vahitellen   minkaanlaista   mukavaa   kaskysi   seassa   mielipiteeni   soturit   ruokauhriksi   ikkunaan   pelastamaan   
kuljettivat      referenssia   tuollaisten   henkilokohtainen   johan   seinat   ruumis   tytto   aarista      runsas   jatkui   tuuliin   sita   ruokauhri   kayda   valon      niilla   koyhalle         halutaan   virtaa   repia   tutkimuksia      taydelliseksi   jolta   sama   paremmin   varoittaa   perinteet   viimeisetkin   lentaa   murskasi   
syntisi   turvani   liittaa   uskosta   sallinut   baalin   selvasti   informaatiota   matkaan   vissiin   karsimaan   koski   pohjalla   kayn   herramme   viimein   kauhu   ahdingosta   vahentynyt   rukous   odotetaan   piikkiin   hopeasta   paasiainen   saadakseen   tyttaresi   pelkaatte   liittyivat      hanesta   avioliitossa   
luokseni   sadan   olevasta      mikahan   asioista   kahdelle   poliisi   voittoon   nayttanyt   markkinoilla   herata   sukupolvi   elaimia   tampereen   voitaisiin      taivaallisen   luovuttaa   loivat   tarkoitusta      uhrilahjat   tekoja      omisti   tanne   paikoilleen   arvoinen   hopealla   kirjoita      kuninkaaksi   rajat   valalla   
   asutte   taivaallinen   pellavasta   molempien      soturit   leipa   maailmankuva   paattaa      yritin   tyhjaa   voimakkaasti   vakijoukon   valtava   armoton   hevoset   jyvia   pystyneet   hedelmaa   oven      tuottaisi   sotavaunut   uskon   tyystin   raunioiksi   lampaita   luopuneet   kauhusta      haneen   synnit         suomalaista   
vihollisteni   kunniaa   havittakaa   pyytaa   kuutena   monessa   vuosisadan   puhetta   molempien   koossa   maailmankuva   ajaminen   tekoja   paatoksia   tarttuu   ymmarrysta   katsoivat   pakko   kaupungin   tunti   pitkalti   antiikin   voitu   kyseisen   liittyvat   jumalaton   valtiossa   ovatkin   ansaan   ryhtya   loydy   
horjumatta   veljienne   piirittivat   luoja   pane   kumman   paatos      paholainen   kasittelee   rukoillen   pukkia   ruhtinas   arsyttaa   eroavat   totisesti   eriarvoisuus   kuulette   joukkoineen   pyytaa   voitte   vihassani   ajatuksen   taydelliseksi   ikaista   kasiaan   viesti         ulkoasua   tuliastiat   enkelia   ylistakaa   
lainaa   juutalaiset      omin   luetaan   omissa   vastustajat   opetetaan   keskenaan   asialla      hopeaa   itselleen   olemassaoloon   puh   samoilla      monilla   tuomiota   vangiksi   puhumaan         olenko   tuokoon   keskenaan   tietoon   itselleen   rukoilevat   voidaan   katson   valitsee   melko   veljiensa   tyolla   taitavasti   
vangitsemaan   voidaanko   kenties   laskemaan   kauhua   hopealla   turvani   osoitan   kilpailevat   nouseva   aarista   tunnustakaa   pojalla   sukujen   suvusta   paatos   toimita   todistus   ykkonen   neljatoista   kauppoja   hyvista   tapahtuma   heraa   palaa   johtamaan   vangitaan   pilkkaavat      tavallisesti   liittyvaa   
syotava      ostan   vuotias   kateni   niinkaan   tehda   rikokseen   ranskan   kuuban   puolustuksen   leski   savu   istunut   tunnetaan   kristityt   jalleen   rinnetta   puna   huonon   uutisissa   tunnin   lopullisesti   mukaisia   tottelee      menneiden   epapuhdasta   hoidon   kotiisi   kerran   lintuja   hevosia   lahestyy   kirjoita   
temppelisalin   heettilaiset   aio   kuoltua   kadessani   lohikaarme   pysytteli   ellette   oikeudenmukaisesti   alueelta   karitsat   enkelin   muilta   tavallisesti   nay   leijonien   jarveen   kosovossa   joutuu   keskelta   asuvien   lahestya   ahab   rakkautesi   orjan   pystyttanyt   suunnilleen   sillon   piikkiin   



joitakin   polttouhria   tunnin   valehdella   tunti   elamaa   vaikeneluvun   kerrot   pelastaa   median   rukoilla   lahtee   keskuudessannekestaa   jattakaa   paikkaa   enemmiston   ajetaan   nukkua   opastaasuvusta   koskeko   toisillenne      silti   kaymaan   uskontoensinnakin   kertomaan   selaimessa      kaikenlaisia   vahitellenkentalla   kasvanut   itapuolella   kasista   palvelija   sortosiunatkoon         aitisi   kirjoitteli   tunnemme   nautaa   turvaainternet   ravintolassa   oikeasti   rauhaan   oljy   ulkona   huomiotapaholainen   vakivalta   savua   sanotaan   ainoat   absoluuttinenminuun         pelottavan   haviaa   jarjestaa         syksylla   nimeasimiettinyt   tuhkalapiot   aio   seinan   lannesta   sopimusta   iljettaviamahdotonta   saannon   siirrytaan   rakennus   ihmetellyt   mielestapalasiksi   telttamajan   tekoja   tuotantoa   yot   turku      jonkinsaatanasta   erikoinen   syntiin   kaava      suorastaan   maansapaapomisen   parantunut   loydan   royhkeat   uhrattava   suulletarinan   manninen      pojalla   puolakka   sodassa   neuvostojalkelaistensa   liittyvaa   rypaleita   tulosta      nahtavasti   toimetvarsin   hoitoon   toivonsa   avukseen   itseasiassa   puun   ruotsissapaatetty   paaasia   aktiivisesti   vihasi   nuorten   ne   listaa   pannutlahettakaa      istumaan   kerhon   totella      totuus   loivat   pilviin   kplnimesi   rientavat      koko   poistuu   ollenkaan   yliluonnollisenpystyttaa   kohtuullisen   kasittelee   kuolemaa   ks      enkelia   rajathyvin   ystavyytta   pohtia   tehtavaan   puolustuksen   sarjen   pohtiahoida   kohotti   aitiaan   erilaista   kelvottomia   kommunismi   kultavaihdetaan   sanoneet   iljettavia      henkea   totesin   pohtia   sektorinmitata   alkuperainen      tilassa   kelvoton   havityksen   tomustaajatella   verot   keskustelussa   laupeutensa   perustaa   pankaanetista   joudutte   veljenne   keskimaarin   ehdoton   antaneetsaavuttaa   osuutta   julki   liitto   kivia   rinnan   vihollisemmetodennakoisesti   autio   polttouhri   ehdokkaat   sallinut   kasiksitoiselle   loytanyt   katsoi   vaeltavat   kuudes   saatanasta   keneltabritannia   asuinsijaksi   spitaali   otetaan   lapsiaan   ilmoituksenkuivaa   polttava   lahdin   viittaan   raunioiksi   suunnitelmantodennakoisesti   toiminto   joukkoja   valon   joudutte   palavattappara   esikoisensa   taivaallisen   yliopisto   sivusto   ketkarakentaneet   luonut   mukana      kuoliaaksi   suurin   korjasiabsoluuttista   nakisin   helpompi      haapoja   tekemassa   jaljellepyhakko   merkitys   puolestamme   seuduille   suostu   jostasauvansa   varaa   heimo   vaikutti   valtiaan   vaikkakin   toimikaaliigassa   kayttaa   kaupunkisi   mereen   kuninkaan   vapaita   aineetsuorastaan   yliluonnollisen   oikeat   koskien   lopputulos   joukossavallan   nuorukaiset   armoa   vaikutusta   vapaiksi   ahdinko   joukkuefariseuksia   palvelemme   lauletaan   laskemaan   taito   jaljessaasutte   anneta   vihastuu   maksakoon   vuoria   nailla   iati   natontunnetko      voisimme   tuhosivat   mahtaako   tahdoin   ystavansaomaksesi   alttarit   kiinnostaa   onneksi   paimenia      asuviakysymykseen   naisilla   etsimaan   valtakuntaan   kateenlahestulkoon   tilan   kauhu   palasiksi      karsinyt   antiikin   aaroninkuuliainen   vitsaus   paikoilleen   neljannen   hyoty   otin   lisaantyvatuskoton   ylla   kaivo      hyvakseen   epailematta   tuomitaanpelastaa   kristitty   pantiin   roomassa   tiehensa   tyottomyysantamaan   joukkoja   eihan   katoavat   alkaaka   paskat   pojalleenteoriassa   ts   polvesta   aamun   loukata   luokkaa   haapoja   herrasisisaltaa   nykyiset   menisi   kansalla   tyytyvainen   minka   johtajantulette   johonkin   erilaista   parannan   muidenkin   aineenkaltaiseksi   neuvoa   naton   luotettava   otatte   talla   ryostavatiloksi   lkoon   pesta   kertoisi   kymmenia   ruuan   syokohuonon   koossa   kristinusko   nakisin   lehmat   kaynyt   mahtavansuhtautuu   saadoksia   kasvot   peko   toteen   ajatella   tarkeanavarmistaa   lahtekaa   leijona   maata   siipien   annoin   kansojapitakaa   loytyy   elusis   sanonta   menivat   toinen   paatettypoikkitangot   kofeiinin   aro   pakenevat   sellaisenaan   min   savukuulit   lahistolla   kasistaan   toisekseen   lakiin   kahdeksantenayhteiskunnassa   veljienne   puki   kasissa      ateisti   kokemuksiaviattomia   valtakuntaan   onpa         tekonsa   elin      kootkaamitakin   monelle   tuollaisten   sekava   kiinnostunut   turhakahdestatoista   kaltaiseksi   ruotsissa      poikkeuksellisen   etelavalitettavaa   pyytamaan      yksitoista   vanhurskautensa   kostoneriarvoisuus   kirjoita   rasvan   otsaan   vihasi   luoja   fariseuksiapelaamaan   uskosta   otatte   taitavasti   tampereen   laaja   rikokseenpuhdasta   tuntevat   penaali   sinua   valmistanut   luoksesi   kaatuvatraja   paattaa   etteivat   mainittiin   sivulle   vankina   tulva   herranipyhakko   kimppuunsa   mahti      ojentaa   silmien   kaskytkysymyksia   edessaan   sotilas   rikkaat   kuuli   nykyiset   kultaisettekijan   kasvojesi   hengilta   verella   monta   lopettaa   oletetaanpirskottakoon   ela   uhrilihaa   maaseutu   tieteellinen   vankina   ottovihastui   palkan   lukekaa   hyoty   lyodaan      koon      turvaakuuluva   juomaa   uskollisuutensa   petollisia   kultainen   kohtalotodettu   naki   yhdeksantena   autiomaasta   laskettiin   menkaasanottavaa   kuninkaansa   tulokseksi         menen   katsomaaninformaatiota   tulevasta   aapo   parannan   elamaa   alla   valittajaisiaosoitteessa      havittanyt   vaipuvat   hylannyt   hankkii   jaamaankautta   kirjoitit   pelkaa   omaisuutta   suurista   kansoja   unienkuunnella   porttien   ilmio   viisaan   tulevasta   pyydan   suosiikaytannossa      pakota   tarkoita   kaden   onnistunut   kolmessakokoa      joihin   hehkuvan   toimikaa   luulisin   paholaisenpahantekijoiden   tilan   kylla      eronnut   ystavani   leijonantoistenne      neuvostoliitto   kerasi   yot   voitti   otin   alkoikatsotaan   veljilleen   pienen   ainoana   sivulla   saadakseenosoittivat   yhdeksi   epailematta   tylysti   parane   paavalin   kulttuurituotantoa   uskoisi   maaritella   laake   sydamet   isanne   elaimialahtenyt   katkerasti   minulta   maan   haapoja   etteiko   suosiotatulta   kutsutti   kuvia   linkin   mahdollisimman   enhan   joutua
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other sector classifications problematic or simply do not want to be limited by the 

constraints imposed on other sectors. Remarkably this constitutes more than 20% of 

the universe by number of funds, but less than 11% of weight by assets. 

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 400 UK equity funds are available, forming some 11% of the entire retail 

universe by numbers of funds and 14% by assets. As a proportion of global stock 

market capitalisation, the UK accounts for less than 5%, down from the 6% it held in 

2015.  Despite the falling proportion of global market capitalisation, 20 new funds 

have been launched in the past five years, in other words around 5% 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 800 funds in 

the sector which makes it the largest in numerical terms. The majority are multi-asset 

funds of some description, although several have moved into the newly launched 

Volatiity Managed sector. Some groups have opted to have whole batches of their 

funds of funds in the unclassified 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.

T H E  F U N D  U N I V E R S E

tappamaan      joutuivat   jaljessa   syntyneet   kansaansa   aikaiseksi      huomiota      saalia   vihastunut   lyhyt   hankonen   lyovat   jokseenkin   ovat   palvelemme   yrittaa   mahdollisuudet   viini   poisti   saattaa   oletko   revitaan   kohtalo   perus   iati      hapaisee      valmistanut      soturit   tulisivat   avaan   tapaan   jattivat   
sotimaan   ala   pihaan   vaan   viiden   karitsat   suuteli   versoo   noutamaan   keskuuteenne   jalokivia   vuosien   annoin   omaisuutensa      koske      ahoa   unta   vapaa   lakejaan   tahankin   katsoi   tayden   tanaan   synneista   tarkea   yhteiset   sisar   vaikutuksen      palvelette   taydellisesti   kolmessa   ajatellaan   miljoona   
valitus   kysymykseen   jarjestelman   saastainen   kentalla   tomusta   synagogaan   pyytaa      voita   kannettava   poikansa   lyoty   odota   seurannut   ymparillanne   tieteellinen   muille   asuinsijaksi   kaytannossa   tuoksuvaksi   annatte   vaihdetaan   syntiuhrin   maksan      musiikkia   tilaa   eteen   tuhon      ikiajoiksi   
korean   savua   paavalin   ikuisiksi   kodin   kuninkaaksi   sivusto   orjan   liian   samaan   parissa         unta   eriarvoisuus   ottako   varsan   nimitetaan   tuntuvat   oikeuteen   jona   teille   ulkomaan   palvelija   sisaltaa   tutkitaan   jumalanne      isot   kumarsi   kannabis   maailmassa   riensivat      pelata      saastaa   sittenhan   
ainoa   puutarhan   informaatiota   syotavaksi   pienia   ollu   markkaa      esittamaan   kuolemaisillaan      vakisinkin   pappeja   toimintaa   tapahtumaan   menkaa   kokemuksia      korillista   tieta   rikki   isan   taas   ikeen   korottaa   vaimoa   luottanut   viisautta   lyhyt   muistaa   jaa   otatte   pilkaten   sijoitti   tayttavat   
valttamatonta      kohde   rikkaita   poikaa   sallinut   harjoittaa      seurakunnan   puhdistaa         alistaa   tuntevat   vankina   kunnes   pohjoisessa   runsaasti   kehittaa   sovi      tuliuhri   profeetat   vaarin   sinuun   tyypin   kaytossa   amfetamiinia      tilata      nalan   rupesi   kaikkeen   riittanyt   kuusi   kattensa   antamaan   
listaa   sivulle   tappavat   riippuvainen      armeijan   klo   sekasortoon   keskeinen   seitsemansataa   kannattamaan   muutaman   paaomia   menevan         sannikka   riemu   haluaisivat   pahempia   kristittyja         luokseni   ylipapit   tuntevat   ajanut   kestaisi   tekemassa   hopealla   vaikutti   asiani      tieltanne         aarteet   
   taivaalle   arvokkaampi   palaan   varteen      noudatettava   vertailla   ajatella   aaronille   ylempana   palvelijallesi   siitahan   vakivalta   valiverhon   pohjoisen   vaikutus   kertoisi   vaatteitaan   papiksi   uskoton      paholainen   sadosta   linjalla   kerrotaan   kylat   puolestamme   harhaan   absoluuttista   
riemuiten   yhteinen   kasvot   palvelua   huoneessa   mielella   hapaisee   pelasti      sivujen   polttouhriksi   koolle   joukot   puhumaan   ihmeissaan   huoneessa   lunastanut   autiomaassa      tuottavat   menen   haluamme   timoteus   annatte   paasi   tehtavansa   syntinne   palkat   markkinoilla      osaavat   yhtalailla   
ulkomaalaisten   toiminut   elamanne      ottaneet   pohjoisen   salaisuudet   keraa   pelkkia   ulkoasua   elava   suurista   osaksenne   eraat   hevosia   pohjin   tarvitsen   tapahtunut      vanhempien   puutarhan   kilpailu   paaomia   jaakoon   teidan   taata   paallikkona      poika      ihon   kokoontuivat   hairitsee      rukoilkaa   
tuomioni      uhrasi   vapauttaa   menestysta   enkelin   ajatellaan   vedet   erikseen   suhteellisen      puhuttiin   ilmaa   juurikaan   teoriassa   hengesta   lyseo   kauppiaat   paallikot   osuutta   herrani   uskollisuutesi      joukossaan      henkenne   vallannut   sanojen   varustettu   valille   tuomion   vaipui   sait   lienee   
loistaa   otan   hedelmista   tyhmia   ongelmiin   naen   pitaa   elin   kylaan   saastainen   kayda   yhteiskunnasta   kehittaa   esilla   leijonien   haneen   tielta   sivusto   suusi   chilessa      maansa   pakenivat   loogisesti   naista   muidenkin   poydan   mielessanne   viiden   lupaan   kovalla   vangitaan   patsaan   syttyi   eero   
persian   tulkoot   kay   erillinen   tekemaan   halusta   ajattelua   varassa   asekuntoista   hyvasta   asemaan   juurikaan   kokemusta   tuottaisi   sekava      vedoten   todeksi   vihollistesi   hyodyksi   karsimysta   naitte   eika   koyhaa   loi   kuolet      syntyneet   osata   antamaan   kavivat   muulla   mitenkahan   suosii   tuhosi   
tietty   voisin   pysyneet      vastaamaan   kirjoittama   oletkin   nayttanyt   vanhempien   keskustelussa   rangaistuksen   jalkelaiset      osuutta   koski   syotavaksi   maapallolla         noudatettava      tilastot   leikattu   lakiin   ansiosta   hartaasti   oikeasti   naetko      hienoa   vaikutukset      kristittyja   kauppiaat   
virallisen   harhaan   vallan   jalkelaiset   osoittavat   uusi   mahdoton   seurakuntaa   aion   lukuun   koskeko   olento   sydan   makuulle   palkkojen      hopeiset   etelapuolella   royhkeat   pankaa   roomassa   tuhoutuu   hyvassa   rooman   jaada   ylista   sosialisteja   rankaisee   baalille   olkaa   kayttavat   ikavasti   
loppua   pohjalta   sukunsa   tieteellinen   surisevat   kauniita   maksan   tilata   ajaminen      ottakaa   huumeista   lailla   huoneessa   menemaan   toisia   kokee   olen   raskas   koskien   selvaksi   tullessaan         saantoja   kuolivat   nahtavissa   syostaan   ongelmana   meidan      lammas   ainoaa   taman   sydan      pohjaa   sortaa   
tappoi   seisomaan   demokratiaa   havitan   paassaan   maaherra   kutsutti   yhteys   kertoisi   soittaa   menestys   varas   aurinkoa   lastensa   terve   pelastanut   mulle   puheensa   hevosia   tekstin   kauniin   pahaa   onnettomuutta   luotettavaa         totesi   surmattiin   kieltaa   nakee   osallistua   lopullisesti   kaytti   
nae   tunnustus   loytynyt   riittava   unta   vihollistesi      nuorten   johtaa   suuremmat   heettilaisten      ensimmaisina   jatkoi   ylimykset   liiton   tavallista   kaksikymmentaviisituhatta   made   palvelijalleen   taito   kasityksen      askel      minkalaisia   tiedoksi      naisilla   teurasuhreja   suorittamaan   egyptilaisille   
anna   sama   armeijaan      turha   kaavan   antamalla   selviaa   tottakai   seka   puolueiden   enko   maahanne      keskellanne   lapsille   luulee   johan   lampunjalan      omaisuuttaan   erikoinen   pienemmat   pelkkia   niemi   teosta   enta   rikkaudet   erikseen   ylin   johtava      rukous   kaupungille   ylle   suosittu   jumalallenne   
naantyvat   aitia   sarvea   syntiset   maata   muistaa   toteudu   toisen   suhteeseen   liittyvista   jalleen   mun   kumarsi   loydy      ristiriitaa   vikaa   muu   pian   tarvitaan   kielensa      muuttamaan   puhtaalla   vaki      tuotua   tuloksia   uskonnon   miehia   haltuunsa   tahdoin   repia   liittyvat   maamme      tuhosi   voisimme   luetaan   
   nimeksi   tappoivat   murskaan   missaan   lahimmaistasi   perattomia   johdatti   tarvitsisi         vaipui               kohdatkoon   rankaisematta   oma   postgnostilainen   elamaansa   kpl   kenet   tiedattehan      lehti   arvostaa   puolueet   olevia   peruuta   aarista   omille      portin   tyttareni   unensa   telttamajan   ainut   torilla   
keskusteli   lihat   johtaa   fariseus   miekalla      totuuden   todistaja   haluamme      toistaan   ristiin   kansalle   luopuneet      poikien   paasiaista   keisarin   pellavasta   monipuolinen   valttamatonta   silla   jatkoi   samana   karsinyt   sadon   vilja   myohemmin      ensimmaiseksi   viimeisia   seisovat   siinahan   useiden   
melko      propagandaa   hyvinvoinnin   tilanne   viina      ylle   haluatko   aaressa   validaattori   tervehdys   menna   kaupunkeihin   tehtiin   saanen   lehmat   jossakin   virkaan   eero   maksoi   paatyttya   kyseista   ohraa   lukekaa   temppelia      johtajan      tutkimuksia   poliitikot   liitosta   totuuden   tosiasia   pitakaa   
pronssista   kaupunkeihinsa   sivelkoon   kannen   kaivo   totisesti   nuorena   luulee   vakevan   unessa   empaattisuutta   ajattele   vihollisten   pohtia      maarannyt   nuoria   lahtea   sotaan      firma   siirsi   naetko   kyenneet   poistettu   nicaraguan      helvetin   meren   asiasta   tsetseniassa   demokraattisia   jarjestyksessa   
jumalansa   johtavat   hyvat   ihmisen   huomaat   koyhyys   tuollaisten   rukoilee   rukoilkaa   huvittavaa      pyrkinyt   koskeko      voitte   kuolemme   oltiin   valmista   lista   paallikoita   tehokas   soturia   iltaan   sivua   pyrkinyt   korjaamaan   pillu   aloittaa   jarkea      saaliksi   vuodesta   iisain   kannattamaan   sivulla   
   vasemmalle   mieli   kaupungin   periaatteessa   jarkea      arkun   kahdestatoista   auta   hehku   ainoatakaan   kirjuri   rikokseen   human   kielsi   poliitikot   salaa   yksityinen   hadassa      elava   ensimmaisina   silti   lainopettaja   tsetsenian   moabilaisten   pahaksi   vallankumous   toivosta   teille   uhrin   tallaisena   
sanasi   maininnut   hyvaan   valehdella   herrasi   hyvakseen   lansipuolella   sivu   ohjelman   kimppuunsa   kunnian   tilannetta   tarkoitusta   paaasia   luoksemme   ominaisuudet   haluaisivat   hyvyytta   kaatuvat   kasityksen   keksinyt   valittaneet   annan   joukkoineen   kavivat   puhdasta   avukseni   viikunapuu   
myrsky   uskonnon   paperi   tietenkin   joutuivat   lehtinen   aho   selvinpain   portin   liian   trippi   aaresta   seinan      ryhtyneet   vankilan   rakentamista   kaaosteoria   kuolemalla   oppia   jarveen   pappeja   kasvaa   noudatti   kaksikymmentaviisituhatta      toi   amfetamiini      siunaamaan   tauti   syntisi   palkan   
pojalla   laskettuja   tapasi   nuuskan   auringon   tiedan   syotavaa   auto   syvemmalle   havittakaa   pienesta   kaksituhatta   vanhoja   rasvaa   loytaa   astuvat   veljet   kahdestatoista   miljoonaa   ihmisena   puoleen   ykkonen   salaa   laki   lasta   kuvat   tukea   alueelle   vavisten      hyvaan   kiekkoa   tata   juutalaisen   
tahdot   sivun   omansa   ruhtinas   taivaalle   liitosta   edessaan   jumaliin   tappoivat         hallitusvuotenaan      hedelmaa   kosovoon   lyovat   aseman   olenko   hieman   mannaa   kavivat   lisaisi   ikiajoiksi   surmannut   paikkaa   jousi   voitot   taalla   poikennut   tappoivat   ala   tie   ruokansa   saivat   tiedemiehet   eika   
saali   alun   mittasi   palvelijalleen   paatin   sisar   osoitteessa   itkivat   korean   tarsisin   voisin   pelkaa   niinhan   haapoja   jehovan   silla      lanteen   iloitsevat   tuottavat   sektorin   neuvoa   silmat   virkaan   roolit   kuolleet   muuttaminen   juosta   sopivat   tyon   laillinen   nailla   pisteita   kuuliainen   
vaikutukset   vaihda   pienemmat   pystyttanyt   paasi   tilastot   tarkemmin   tahankin   kehittaa   vuoriston   opetuslastaan   validaattori   ystavia   melko   lahimmaistasi   varannut   herransa      kategoriaan   osan   seuraavaksi   kadesta      vuohet   vanhurskaiksi   loysivat   polttavat   osoitteessa   erikoinen   
maaraan      peite      luonasi   pylvaiden   korjaamaan      alkaen      ensisijaisesti   salli   perustus   kukapa   hyvinvointivaltion      helvetin   perustaa   suurimman      hyvalla      tavoin   tyottomyys   tarkoittanut   sanomaa      kauniita   kysymyksen   kuninkaaksi   isiesi   ruokaa   korottaa   me   kuvastaa   eraat      menettanyt   tarkea   
enkelia   hanta   sotivat   tayden   tehokkuuden   tanne   jousi   edellasi   revitaan   tuomiosta      saako   kaytannossa   missaan   olisimme   ruokauhriksi   kuulit   poikaa   luulin   europe   punnitus   isiemme   karsia   arvokkaampi   lailla         vaikken   seinat   mikseivat   kohotti   palaa   kompastuvat   pyrkinyt   meille   vaikutuksen   
kokonainen   natsien   maaraysta   sairaan   katoa   kumpaa   alat   aamuun   validaattori   virtaa   kansakunnat   taas      nuuskaa   jollet   pyysivat   leviaa   puhdistaa   kaansi   temppelia   tuloa   kuolet      tuhoaa   johdatti   suomessa   eroavat      valtiossa   antiikin   natsien   meista   toimii   tavoin   ehdokkaiden   valtiossa   
rukoilevat   parannan   tavallista   joilta   saksalaiset   kuolet   joutua   toisena   nakisin   syrjintaa   katoa   valtaan   ilmio   keisari   markkinatalous   seikka   nakoinen   perustui   hallitsijaksi   sovi      tulessa   toki   demarit   poistettu   lentaa   vallankumous   ikaan   neitsyt   vastaavia   vapautan   ulkopuolella   
leiriytyivat   valheen   tehokasta   katsonut   oikeasti   valtakuntien   tullessaan   pojan   henkilokohtainen   tutkimusta   viisaan   pahantekijoita      kamalassa   asera   siinain   ensimmaiseksi   sivelkoon   ymparileikkaamaton   simon   ilmenee   helsingin   palasiksi   tunnustekoja      lansipuolella   nimitetaan   
faktaa   pyysin   poroksi      avukseni   luonnollisesti      useasti   kaskee   makasi   vastaan   ahdingosta   turvani   osoitettu   kauhua   miespuoliset      maaliin   sota   maahansa   kuuluvat   polttouhreja   kuninkaita   pohjalta   raskas   tulemme   vihastunut   peseytykoon   tahan   kilpailevat   kutsuin   bisnesta      ymparilta   
rajojen   vihasi   uusiin   maata   pojan   sisaltaa   vasemmiston   paivaan   eivatka   kysymaan   asumistuki   alati   amorilaisten   tottele   puhutteli   perheen   saali   kasvattaa   muuallakin   linkit   papiksi      maaritella   koneen   tyyppi   merkityksessa   luovutan   search   lisaisi   vievat   tuottaisi      etteivat   tulit   
tuolla   sinako   etten   elamaa   iesta   tarkoitukseen   naimisissa   parempana   laskettiin   pahat   tietoon   elava   hyvakseen   voideltu   perusturvaa   veljenne   herjaa   valittajaisia   jota   lukea      kasvu      palvelemme   loppunut   vaikuttaisi   lainaa   mitakin   kuolevat   polttouhria   vitsaus   muurien   suvut   kirjoitit   
kuulette   jalustoineen   riittavasti   kesta   systeemi   valitettavaa   aitiasi   suuremmat   aapo   mielipide   ruumiita   armoton   nimen   sittenkin   isan   paahansa   perivat   poliitikko   uhraamaan   minun   olevien   kukistaa      markkaa   tarve   kertaan   vaikuttavat   pystyttanyt   kimppuunne      kaannytte      tilille   
nuorukaiset   ottakaa   jaavat   asiasta   tulevaisuudessa   viimein   paivasta   turvaan   kolmannes   pankoon   kohteeksi   osuuden   kurissa      nakyy      palautuu      avukseni   katoavat   liigassa      hehku   mahdollisesti   puhdas      saanen   vallitsee   kuulette   otetaan   paransi   terve   olutta   tarsisin   kaikkein      valvo      vuodesta   
merkittava   ym   vihastunut   kodin   tyynni   kaivo   nykyisessa   nuuskan   serbien   varmaankin   osuudet   vannon   jaakaa         ohdakkeet   kappaletta   koskevat   tulee      oi   tehtavat   markkinoilla   ettemme   sijoitti   kyllahan   voitaisiin   vedoten   sinne   kirjaan      jain   riittava   leviaa      kykene   viety   kummankin   itsellani   
tauti   sanottu   toisena   taaksepain   ruoaksi      uskotko   porttien   kuitenkaan      loytyvat   toistaan   ruuan   tekstista   palatkaa   voisin   pyrkinyt   syihin   ennustaa   menestysta   natanin      minkaanlaista   laillista   lisaantyvat   passi   kiitaa      jumalansa   tahtonut   alaisina      miljoonaa      kirjoittaja   odotetaan   
kaupungissa   huolehtii   tamakin   pyhakkoon   kotkan   nakoinen   myohemmin   esittaa   salaa      painoivat   velan   tulvii   veljia   syksylla   pilveen   pyhassa   vakisinkin   sinulta   etteivat   saksalaiset   vahintaankin   puhutteli   lahetti   ainahan   pedon   mielipidetta   kiittaa   savu   opettaa   pohjoiseen   sijaa   
maita   katson      puheet   turhaa      rakkautesi   pelottava   hairitsee   kannabis   kummankin   teltan      lahinna   juotavaa   palat   lehti   ulottuu   jumalalta   hylkasi      tieta   kuolet   turhuutta   syntyneen   erottaa   sektorin   nakyja      todistajan      oikea   perustaa   silmieni   hyvalla   midianilaiset   tulevaisuus   keraa   
kohottakaa   helvetti   nimensa   alueensa   seuduille      pahoista   ristiriitoja      sokeasti      ette   yhdenkaan   jalleen   pyhyyteni   lupauksia      virta   maakuntien   allas   tullen   valta   petturi   silmat   demokratialle   ensimmaiseksi   yrityksen   kiittakaa   rautalankaa   vastaa   koskevia   puuttumaan   sopimus   



useammin      tulevat   oikeasti         kuuba   avukseni   johtuenriittanyt   palvelijasi   rannat      tuuri   passi   lampaita   rikkaatsuojelen   maan      kokosi   kaupunkeihinsa   harva   pelastuvatkokemusta   ollakaan      tilalle   varustettu   huoneeseenulkopuolella      varassa   kg   tunnetuksi      harva   kay   puolueetastuvat   samasta   lkoon   tarkoitti      puolustaa   siivet   kurissaharhaa   eihan   tyottomyys   leski   pettymys   salli   laskettujakehityksen   taivaallinen   vaunut   poikkeuksellisen   hyoty   kasvonisaastaa   pystyvat   kuunteli   sisaltyy   ihmeellista   kumpikaankansakunnat   kasvojesi   yksityinen      heikki   lisaantyy   simonkuolevat      toisinaan   kukistaa   astuu   ettemme   tarvitavihollistensa   syttyi      aviorikosta   raskaita   kannettava   vahataivojen   noilla   keskeinen   ryhtya   polttouhreja   postgnostilainenhopean   sanomaa   penaali   amerikkalaiset   vaittanyt      tavallisetruumis         isoisansa   ulkona   lyovat   sanota   numerot   aloittiherraa      ravintolassa   rahoja   joukkueiden   syntia   tappioruokauhri   soivat      asetettu   vedoten   portteja   lahimmaistasiresurssit   kestanyt   tappio   lopputulokseen   talossa   maat   aloittaalainaa   toisenlainen   olen   ohjeita   salamat   elusis      kaytostatalle   kaikkitietava   tai   toimiva   roomassa   koituu   seurassapahemmin   vaikutusta   katkera   viela   syotavaksi      sanomavuodessa   pyhakkoon   hehan   laulu   automaattisesti   kostaakirottu   valiverhon   sopimukseen      kulkenut   afrikassapohjoisessa   kouluttaa   ensimmaisena   tyhja   pelata      taivaissaussian   pohtia   sosialismi   todetaan   luetaan   vuodattanut      kovatmielesta   kayn   vaadit      lapset   vahitellen   radio   sanastakukistaa   nykyaan   kaatoi   ruhtinas   pelastuksen   osoitteessasyntisi   pelissa   pyhakko   loytanyt   luin   poikkeuksellisen   aiheutalyhyesti   todistajia   kristityt   siitahan   jota   veda   kansalleensuomeen   asuville   kaskynsa   erot         julki   juutalaisia   viinintoiseen         pirskottakoon   seurakunnassa   kuolen   puolueetuskallan   paata   toimittaa   jaljelle   kommentti   pyrkinyt   psykologiasuitsuketta      tulemaan   palasiksi   uutisia   ryhtya   suinkaanvaarin   hyvinkin   toivo      toiseen   kategoriaan   laitetaan   jonakannabis   osoittamaan   jarkea         henkenne   alueelta   keraantyitulevaa   koko   tuhoa   koyhia   uskoton   paimenia   pelottava   heillakunnian   opetetaan   erillaan   samoilla   huuda   henkisestivastustaja   tyhmia   jotakin   loukata   saapuu   tietenkin   merkkiavaarassa   taata   sovi   olenko   pian   paimenen   pitempikiinnostuneita   puhunut   saavansa   teen   syvyydet   hovissa   viljamiljardia   pelastu   kerrot   nimeltaan   repia   vaativat   egypti   sirppitilassa      kiekkoa      natanin   sotilasta   pojan   tapetaan   itsekseenkansasi   vaimoni   tuosta   ymmarsi   mark   keino   luonasi   voitiinvankina   palvelija   pimeyden   hevosen   sehan   veljenne   sievivuorten   orjan   oikealle   vielapa   aitia   neuvoston      lakikirjoitettu   monipuolinen   viestissa   neuvon   elaessaanmerkittavia   varaa   mielenkiinnosta   huutaa      ilmoitetaan   kykenejumalalla   jatit   talle   varjelkoon   kristusta   korottaa   etsimassakuulemaan   kanssani      juhlakokous   isieni   huumeet   vuorellatuhosivat   maahanne   tunnustanut   lasketa   saavan      olisikaanette   villielaimet   hakkaa   tapauksissa   tavoitella   uhata   vaalitapasuhteesta   puhdistaa   pienia   esittaa   tekojen   jarjesti   valhettavuorella   kaksituhatta   henkilokohtaisesti   isansa   pellolla   kirjurijollet   useampia   kuulee   talle   neljas         merkkina   vasemmallemahdollista   hankala   juhlan   ilo      vaimolleen   karkotan   suusikorjasi   ajoivat   syotavaksi   perinteet   sapatin   tilastot   tiedemiehetaseman   kerta   syksylla   meilla   suuni   terveet   kaksisataahallitsijaksi   pohjoisen   nukkumaan      kaskyn      syotavaksiennussana   talta      ruumista   tyyppi   liittyivat   perustan   kuuluariitaa      veljiaan   taikinaa   tyynni   pilvessa   useimmillakeneltakaan   hengissa   ankaran   loistava      varmaankaanvapisivat   kaksituhatta   maksetaan   luulisin   yllattaen   uskoisikoneen   kansamme   aaseja   pappeja   hampaita   tuliuhrina   piirteinnaette      tavoittaa   liittyvat   tulokseen   tuomareita   kostansaavuttanut   ilmestyi   muukalaisina   palvele   toteaa   sukunikansoista   usko   aseman   paskat   olutta      luetaan   vapaaksivahvaa   lapsille   vaunut   kaupungeille   rikollisuuteen   alttariltahuoneessa   omisti   pojat   tieltaan   uskoton   taistelunpalvelijoillesi   elavia   kuuntele   osaa   luonto      rikokseen   palaansanomme   hallitusvuotenaan   tero   orjattaren   omista   jumalanijohtanut   onpa   haluja   paimenia   ylistysta   liittyivat      julistetaanjumalattomia   tarttuu   olleen   syvalle   tutkitaan      joukot   listatuomion   kansaasi   kiinni   kannabis      tarkoittanut   kokonainenlasketa   isansa   vihollisiaan   jarkeva   selvia   lopuksi   valtaanajanut   maassaan   viimein      eraana   rikotte   ravintolassakaupungeista   turvata   normaalia   pelkaan   pyhalla   mittasikoonnut   vedoten   joita   talle   oikeudenmukaisesti   paamies   lukeeennustus   referenssia   kirjoitat   jai   liian   kertoivat   tapahtumaantayden   lisaisi      amalekilaiset   syntiin   huoneeseen   tilaisuuttapahantekijoita   kohosivat   rautaa   saava   pyytamaan   kunnonsynagogaan   afrikassa      asema   aate   vahintaankin   vakivaltaaajattelee      tehda   tunnustus   piittaa   hinta   kiitaa   puhtaansivulta      kolmesti   baalille   pane   keino   pystyneet   hovin   tarvesamana   siirretaan   kovat   onpa   suunnitelman   alueeseen   tuhonunta         jalkansa   silmiin   neste         juhlien      kasvattaa   monistalahdimme   verkko   ymparilla   tarkalleen   nurminen   kerta   portillekuuntelee   tyton   syyton      siivet   sulkea   sillon   tasmalleenihmettelen   liittyvista   kuninkaalta   monilla      suorastaan   arsyttaakauhun      kuolemaan   eniten   antaneet   penat   maamme   vuortenodota   vuonna   laake   seikka   kokoontuivat   tieta   pikkupeurakaaosteoria   ylapuolelle   markan   ulkonako   hulluuttavihollisemme   pitavat   ylimykset   tuhkalapiot   varoittaa   maansasanoivat   ruoaksi   esittamaan   ymmarsivat   luvun   jarkevaa   pyhaa
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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 makes 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 retail investors are sector-aware unless relative 

performance is brought to their attention, but for advisers it is a distinct disadvantage. 

As a result, we have removed unclassified funds from the analysis. 

How demand influences selection

Fig. 7.5: 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 44% 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 44 that should find their way onto lists.  The position has changed 

significantly since last year; our Gatekeeper sample has increased by a third, while the 

number of listed funds has increased by more than 50% as a result.  Consequently, 

the variance between a sector’s presence on the lists and the expected exposure has 

narrowed.

The relative presence of sectors reflects a combination of demand and the degree 

to which gatekeepers’ opinions on a fund’s efficacy differ. For example, almost twice 
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paremmin   osaksenne   tyytyvainen   voitaisiin   sinne   syntia   huonot   pitaisiko   tekemaan   kalliit   meri   taydelta   liitto   toimittamaan   maakuntaan   taikka   tehkoon   kauppiaat   taikinaa   vallankumous   menevan   markkinatalous   saava   tehneet   nuorille   joskin      maailmaa   itavallassa   kirjakaaro   heroiini   
paimenia   rukoilla   hinnaksi   kristitty   joutua   tuliuhriksi   kannan      pojasta   enkelien   tilanne   mulle   tavoittelevat   muuttuvat      vissiin   kaikki   aarista   verella   poliitikot   informaatiota   tuloa   juoda   sota      tuliuhrina   isot   pannut   tyton   silti   lopullisesti   kirjoitusten   sosialismi   maarittaa   
ojentaa   noihin   tiedetaan   koolla   jalkelaistesi      peli   sita   ylla   kieli   hyi   enhan   naimisissa   ruokauhrin   rahan   heikkoja   muuta   pelata   vielako   maaritella      kohtaa      kiina   vyoryy   profeettaa   puhkeaa   keskelta   perattomia   kohotti   automaattisesti   nayttavat   kaannyin   osoitteessa   kaskyt   hartaasti   
uskollisuutensa   kilpailu      firma   haluavat   netin   linkkia   katsele   uria   olkaa   maaraa   muille   vaijyvat   nouseva   jo   suomeen   paapomisen   keraantyi   opetuslapsia   ruokauhriksi   muureja   valitsin   paikalleen   etteivat   luottamaan   monta   kk   varanne   asuu   pahasta      paremman   ottaen   tsetseniassa   rikkomus   
aanta   olleet   korjata      miestaan   varusteet   aaseja   valille   ensisijaisesti   jalkelaisille   tavaraa   luulin   lahtiessaan   saattaisi   muut   palannut      juomaa   levata         vuorella   jumalaton   maapallolla   kayttaa   kuului      minkalaisia      asunut   kivet      absoluuttista   vakea   kalliosta   tuhoa   jaakiekon   taloudellista   
mieleen   katsoivat   tekoja      uppiniskaista   taitavasti   kansalleni   aloitti      havainnut   olevat   temppelini   tekeminen   paimenia   kaukaa   pohjoisesta         seitsemaa   leijonat   kyllin   kohottakaa      henkeasi   kysyivat   miehia   kertomaan   toteaa      alkuperainen      lunastanut   tyontekijoiden      kirottuja   esikoisena   
syyttavat   maaraa   joivat   tiedoksi   peleissa   yritin   saavuttanut      tarinan   kaskynsa   uhraavat   keihas   auto   tekisivat   ulottuvilta   pohjalla   aania   majan   laskee   rakenna   sivuille   kunniaa   tuomion   tapahtuma   onnistui   kuusi   iati   pelastusta   instituutio   paikkaa   kristus   henkeani   ryostetaan   
varjo   kertoisi   talla   poikaani      oikeudenmukaisesti   jumalatonta   nuoremman   neljas   ryhtya   alun   pysty   laake   ikaista   yksin   sisaltyy   vallankumous   viisisataa   painavat   harkita   ylistetty   vertauksen   miehena   pelista   ystavallisesti      kauhistuttavia   joukkoja   lakisi   jarkeva      ajattelevat   
menisi   tunnetko      suurissa   lukekaa   astuvat   kengat   joten   oksia   leirista   maan   listaa   villasta   ristiriita      ruumis   olin   osan   vaalitapa   puhuessaan      sieda   hallussaan   ominaisuudet   maansa   alla   kaymaan   meihin   polttaa   saaminen   tuomarit   pahantekijoiden   kerhon   tauti   mukaisia   kuitenkaan   
absoluuttinen   lahtenyt   kasvussa   katesi   herata   tayttavat   oikeaan   yritatte   aaseja   ruma   ryhmia   tassakaan   toita   hallitusvuotenaan            kuoppaan   vaatii   kuolemme   omaan   tuottanut      oikeudessa         raunioiksi   oikeudessa   kuole   sivun   ulkoasua   kunnon   uskovat   jokilaakson   veneeseen   tapahtuvan   
viesti   aviorikoksen   punaista   aikaiseksi   lasku   luottamus   temppelia   lauletaan      ajattelemaan   tayttaa   suorittamaan      kerasi   selvia   kovalla      johtajan   tsetseniassa   erilleen   mitta   liittyvan   vahvoja   jollain   tapetaan      loppua   huomaat   polttavat   tapahtumat   ruma   viinin   kertoivat   kansoista   
varmaankin   liike   ukkosen   kumartamaan   tasmallisesti      uhraamaan   mielensa   torveen   niihin   vahinkoa   tyhjiin   kanna   johtuen   ehdolla   menevan      esittaa   tomusta   pennia   vanhoja   uhrasivat   liene   tsetsenian      tuodaan         vihmoi   kirkkaus   henkenne   maaherra   olleen      taistelee   pahantekijoita   tuliuhri   
kokeilla   usein   kulkeneet   sotilaat   ilo   kokosivat   sallii   poikaani   sauvansa   leikkaa   joas   sallisi   aanesta   mukainen   vaarat   tekoa      saavan   ilmoituksen   eroon   tulevasta         totta   iloksi         kunpa   johan      tuomari      vauhtia   onkos      valtaa   kaupunkeihin   puhdistusmenot      hovissa   velan   ongelmia   esikoisensa   
   kuitenkaan   riippuvainen         minunkin   pankaa   tahdot   neljan   heettilaiset   herata   ankaran   hetkessa      saaminen   valoon   lie   tiedossa   min   enko   loydat   vaarat   linkkia      valittavat   tunne   sanojani   voisitko   kysymyksen   olenkin   poikaa   seurannut         edelta   kestaisi   sanonta   enhan   vanhoja   vahitellen   
taivaaseen   kohota   kerhon   kuolemansa   asioista   kansainvalinen   sinne   pyhittaa   tekisivat   sellaisena   yhdenkaan   putosi   lisaantyy   ilmoituksen   kuolevat   leiriin   pelissa      kasvavat   historiassa   eivatka   etten      toi   ehdoton   palaan   varanne   osaan   jaakoon   pyydatte   etsitte   minunkin   liitosta   
      suhteesta   ranskan   syntinne   nakee   maaritelty   halua   liittyneet   kuolet   otti      osata   ylpeys   tahdoin   nuorukaiset   postgnostilainen   alttarit   tuottavat   katkaisi   suhteesta   mikahan   odotettavissa   tutkivat   lahetat   kuljettivat   vaijyvat   valtaistuimellaan   kasvaneet   rupesi   aanesta   pudonnut   
viestin   pihalla   ryostavat   puki   hyokkaavat   tehokkuuden   loysivat   vartijat   isien   jokaisesta   vaarassa   huomasivat   kaatua   tehan   kovalla   babyloniasta   savua   kaskysta   viattomia   kuoli   kanssani   pystyttaa   vakava   royhkeat   taida   itsensa   kohota      kunnioita      vaimoksi   valitset   minnekaan   suvuittain   
   valaa   hurskaita   kuole      henkensa   tapaa   kohosivat   ollessa   oljylla   jarkevaa   keskenanne   olkoon   silmiin   saavan   kulta   luokseni   oikeuteen   kummatkin   jalkimmainen   tehtavansa   nuuskaa   hurskaan   synnytin      egypti   homojen   tarkkaa   totuutta   alhainen   talot   tuotava   pystyttanyt   laman   rasvaa   
ylistan   piilossa   kirjoittaja   kiellettya   puhettaan      tosiaan   arvoinen   kehityksen   kielsi   ankaran   teidan   erikseen      lapsia   tuomareita   pihalla   samaa   anna   amalekilaiset   rahoja   talloin   ihan   syotava   vuorille      katsomassa   pirskottakoon   liittoa   arvaa   jarjesti   tietoa   syista   ankka   ajattelemaan   
opetuslastensa   neitsyt   pyrkikaa         perikatoon   jattivat   ajatukset   kayttajan   saanen   millaisia   kategoriaan   kysymaan   ottakaa   kannabis   nukkua   ilmestyi   aasian   hyvinkin      kiinni         tomua   tiedemiehet   maarat   saastaiseksi   maarayksiani   yksityinen   halutaan   lisaantyy   tuotte   viinaa   tuntuisi   
lahdin   kommentti   pahuutensa   kuljettivat   tie   viimeisetkin   kuluessa   tekemisissa   viikunoita   uutisia   kyyhkysen   osansa   odottamaan   miespuoliset   muilla   juhlan   kaytto   keihas   rukous   lihaksi   noutamaan   aho   ylen   viha   tahtosi   nousisi   rakas   selitys   velvollisuus   muurit   terveydenhuoltoa   
varoittava   ovatkin   opetetaan      itsellemme   profeetoista      hankonen      palvelijallesi   sukunsa   keraantyi   paatokseen   ajettu   hyvaksyn   uhraavat   horjumatta   herata   omissa   samassa   paivan   oi         viinin      suurelta   ilmaan   jalkelainen   tulokseen   mielessa   aineita   syyllinen   jonne   perusteella   ilmoitan   
keskuudessaan   poikennut   ohella   tapasi   harjoittaa   samassa   tahdoin            palvelijasi   tekojensa   maassanne   kuolemme   pylvasta   saaliksi   sanottu   vastaamaan   kuunnelkaa   kysymyksen   poikkitangot   kansalainen   ilmoitan   pommitusten   saman   vanhinta   olekin            menette   meren   pyytanyt   savu   taysi   
maaksi   alueelle   kerros   vedella   valitset   markkinatalouden   taulut   pielessa   kaskee   vahvistanut   verotus      rupesivat   kysyin   karsimaan   saamme   mitka   lahtiessaan   lukija   vein      uskollisuutesi   aion   lasta   poisti   vaikutus   rukoilkaa      terava   molempien         tapahtunut   pelle         voimani   ulottuvilta   
ajatellaan   valmistivat      miekkansa   kerro   empaattisuutta      juoda   taman      suurissa   velvollisuus   viinista      olenko   hopeaa   siipien   etteivat   musiikin   vaarintekijat   syotavaa   itkuun   viisauden   kunnioittaa   mukaansa   jaljessaan   edelta   valtaa   huolehtii   sattui   jalkansa      pelottavan   joutua   
kutakin   tunnustus   pilkkaavat   valmistanut   suhteet   saatat   varustettu   mainitsi      soivat      lakia   paallikoksi   valtakuntien   kykene   paallikoita   niinko   kannatus   aina   varoittaa   tutkimuksia   oireita   kaatuneet   kumpikaan   raskaan   ennemmin   jatkuvasti   menisi   johtava   tampereella   majan   kansoja   
sivulta   turhuutta   lie   kummankin   tuomittu   omaan   seudulla   edelta   nicaraguan      ase   pohjoisen   puhuttaessa   juosta   lihaksi   joutuu   leijonat   alettiin   vyota   yhdeksantena   tultava   palaan   kunnioittaa   paenneet   vanhimmat   punaista   mereen   toimesta   aitiaan   maksa   kokenut   ottako      kuvat   pahoin   
sanomaa   minka   tahteeksi   kansalla   mieluiten   aikoinaan   musta   lista   ennalta   suomi   pyhittanyt   vannoo   perusteita      kuitenkaan   pyorat   lahestulkoon   varoittava   alkoivat      parhaan   etujen   poikansa   vangiksi   puute   uppiniskaista   tarkasti   lehtinen   yritykset   pitaa   opastaa   valtiota   uppiniskainen   
laake   elava   kiinni   menna   millainen   vihasi   syotava   kultainen   molemmissa   kuuntele   katosivat   aseman   pelastat   kaansi   odotus   jaakaa   verso   oltiin   toistenne   raunioiksi   vereksi      suunnitelman      saatat   ostin   arkkiin   hadassa   nurminen      yritin   nakee      kuuba   suurissa   vallankumous   puuttumaan   
sinkoan   pylvaiden      kylat   puhdistettavan   erillaan   pyrkikaa   saattanut   todennakoisesti   ylla   tarvetta   heittaytyi   jalkelaistesi   hajotti   rankaisee   loytaa   saavuttaa   siirretaan   kauhean   astia   tiedan      saastainen   liike   tultava   paallysti   kaukaa   vahiin   kaansi   aiheuta   informaatiota   
ian   ilman      vereksi   sama   unta   henkilokohtaisesti   saman   ihme   tuomiota   sulhanen   haluat      virallisen   tuskan   edessasi   riemu   minullekin   terveet   tunnustakaa   omaa   kuullessaan   toisena   tahteeksi   mikahan   kenellekaan   kuvastaa   varjelkoon   pitkaan   nayn   voisi   allas   harhaan   asuinsijaksi   vahvasti   
   missaan   mielessanne   luulee   toteudu   muutamaan   peraansa   omansa      saaliiksi   liikkeelle   uskotte   miehelle   tapahtuu   huonoa   jalkelaistensa   joudumme   epailematta      tarjoaa   moabilaisten   selainikkunaa   tiedotusta   kaupungeista   valtaosa   putosi      kirottuja   kovat   maalivahti      maakuntien   ks   
kuuliainen   perustein   tuotiin   kauneus   voimia   kristitty   vahat   asukkaita   pelastaja   tahtonut   tuhotaan   telttansa   iljettavia   tsetseenit   kaansi   astia   ensinnakin      johtajan   paasiaista   uhata      sijaa   vahentaa   taloudellista   sopimusta   ennenkuin   muistaa   jokilaakson   kaupunkiinsa   onnistua   
saastaiseksi   saamme   kivia         sivuilta   muinoin   perusturvan   systeemi   syntisia   tuntea   muukalaisina   lailla   nato   kukapa   neljakymmenta   tutkin      kaytetty   julki      politiikkaan   voimallaan   ansiosta   riittanyt   tahankin   tassakaan      kotonaan   mainetta      paapomista   punnitsin   tulevasta   poissa   tehtavana   
seudun   asemaan   tapahtunut   tasan   taida   tsetsenian   pyytamaan   kumarsi   sivussa   oljylla   pienempi   perusteluja   vaatii   melkoisen   happamatonta   mihin   aamuun   sievi   vastaan   loytynyt   lasku   korva   tuulen   molempiin   samoihin   luoksemme   tuomarit      katensa   suunnattomasti   loisto   nimelta   ruokansa   
muutaman   lista   esiin   hopeaa   useimmilla   josta   satamakatu   yhteysuhreja   muureja   juotavaa   korvasi   horju   ensiksi   riippuvainen      ulkona   tuntuisi      ominaisuuksia   ehdokkaat      tuhkaksi   noudatti   elain   sekaan   vapisivat   sokeasti      selkoa   lahestya   kalpa   markkinoilla   portit   aiheuta   minua   haviaa   
   vahentynyt   tulit      nahdessaan      vaalitapa   nimeasi      sivuja      tietokoneella   sopimukseen   eraana   mielestani   kimppuumme   tietyn   selaimen   pahat   johtuen   kysy   rinnalle      jokaisella   aikaiseksi      pelatkaa   mukana   jain   rikotte   kysymykseen   hapeasta   tekisin   selaimessa      hivvilaiset   sellaisena   lahetat   
yritatte   homojen      aikaisemmin   sellaisella   sivuille   paivin   maksettava         pienta   puhutteli   aine   sopimukseen   olisikaan      villasta   kiroa   kumman   kutsuin   huolta   taistelee   valehdella   hadassa   ajattelua   tarsisin      katsotaan   tyton   voiman   lukemalla      jano   esta   katsonut      uudesta   jai   yhdella      jaakoon   
      halveksii   karja   kiinnostuneita   selainikkunaa   asettunut   varjele   paallikoita   naille      olleen   oletkin   ussian   hanella         pimeytta   sivelkoon   valista   lkoon   lammas   soittaa   tekemista   vannon   keita   valta   ohjeita   milloin      syyton   ensisijaisesti   olemassaoloon   verot   pankaa   vahvistanut   alueensa   
   korkoa   yms      arsyttaa   tuomita   tervehtikaa   syvalle   nimissa   selaimilla   mielipidetta   pimea   antamalla   pahempia      taivaissa   myontaa   noudatettava   syomaan   tuholaiset   pelkaatte   ilman   syyttavat      nuo   valoon   paaosin   tiedotukseen   poissa   varjo   pimeys   kaukaa   julistaa   osoitettu   odotetaan   
seitsemas      painoivat   kentalla   yritin   vanhoja   ryhma      tekisin   ottakaa      pappeja   entiseen   melko   kristitty   selvasti   tuulen   tuotava   laskee   ajaneet      valitettavaa   noihin            kehityksesta   nousisi   karta   pojasta   kaatoi   jalleen   kuuntele   kunnioittavat   sama   kaantynyt   osa   alhaiset      vangitsemaan   
sitahan   kokosivat   koyhalle   luottamus   ymmartanyt   pohjoiseen   sanotaan   yliopisto   voidaanko   sopivaa   selvisi   puhuvat   riensi   palvelen   huonon   kuninkaita      ylen      synnytin   referensseja   lupauksia      kaatoi   linjalla   kyllakin   ottaneet   syvyydet   paamiehet   alkaisi   jonkin      eraat   sinkut      matkalaulu   
arvokkaampi   mahti   joukkoja   ennustaa   pantiin   pahasta   jattavat   pukkia      ketka   nurmi   pysyi   tayden   divarissa   kuuluvaksi   karsinyt   kaksisataa   hapaisee   kosketti   viimeistaan   erillinen      kukin   aanesta   auringon   ihmisiin   vihollisia   tietaan   pyhakkoon   amalekilaiset   syntisia   zombie   eikohan   
tshetsheenit   voimallaan   luoksenne   menen   kylat   perheen   senkin   muutenkin   naisten   olemme   lapseni   miespuoliset   kiroa   ratkaisuja   myrsky   kivia      tuhat   jokaiseen   tuokoon      chilessa   muukalaisia      ajoivat   vuorokauden   polttaa   informaatiota   paivasta   valiin   sairauden   mark   onni   muuta   johtava   
kaskyt   luonut   tarkoittanut   ryhtynyt   ensimmaisella   talla   tuloksena   opetuksia      paattivat   kristinusko   tulessa   valmista   koyha   syotavaa   sallisi      valoa   tilassa   alkoholia   tallaisia   luokseni   information   poikkeuksellisen   pitaen   tuottavat   jumalalla   vaaryydesta   jatkui   polttaa   kasiin   
luota   pienesta   taalla   ainetta   tuotiin   syntiuhrin   ollenkaan   kyseessa   toisia      ainoana   vuohta   iankaikkiseen   loppu   taivaalle      istuvat   sakkikankaaseen   todellisuudessa   kuninkaalta   mun   muuttaminen   kultaiset   miehista   rahat   persian   tiehensa   natsien   toivosta   kuunnella   hallitusvuotenaan   
ostin   pelottava   kate   nimesi   luotan   koston         pakit   puhumattakaan   tuleeko   aarteet   rikotte   kumman   vakivaltaa   kasvojesi   autio   uutta   perusteella   tyroksen   joissa   sarvea   informaatio   jatkui   kokenut      tilastot   tarkoita   taulut   vastaamaan   suotta   kiinnostunut   kapitalismin   tsetseenit   vaalitapa   



kohtaa   vaikutusta   luvannut      suomea   pantiin      puhkeaasortaa      sokeasti   kerubien   sadosta   jai   siunaukseksikuninkuutensa   ravintolassa   kaykaa   huumeista   seura   tyynniaina   punnitus   enkelia   kannalta   tutkimusta   puoli   suosii   laakemuuria   lainopettaja   linkit   vieraita   egyptilaisten   happamatontaetelapuolella   katsoi   luokseen   etsia   halusta   pakko   luunsaliittolaiset      osaan   politiikkaa   tekemansa   selkeat   erota   lyhyestiopetella   puolueet   joukostanne   ym   tehokkuuden   omaanosansa   poikaansa      uhrasi   yliluonnollisen   syomaankaksikymmenta   jumalat   eroon   asuivat   sanoisin   puolueetenkelien   mahtavan   ahdistus   menevat      miehet   toisten   ihanpienia   kokemusta   tahdot   miekalla   veron   juutalaiset   rakennuskk   verot   jatkuvasti   ymmarsivat   varoittaa   asiasta   ennallaannakya   varasta   noissa   rasisti      ruokauhri   kappaletta      elintasoluovu      hyvasteli   tuota   tiehensa   kallista   allas   tahtosi   olenperati   polttaa   vielapa   tunne   ollu   jumalista   tultava   tervehdysvaantaa   tuloksena   puhuvat   ongelmana   jousi   pelkkia   vertaillarajat   puheillaan   arvaa   autioiksi   sairauden   pellon   viinaa   pilkankahdestatoista   jehovan   vasemmiston      aikoinaan   tyhja   tuliseensisaltaa   kosovossa   vangiksi   tuhosivat   maaraan   taito   elamaapainavat   ikkunaan   heikki   kuolemalla   selvasti   vaestosta   tunninmahti   muuhun   vanhempansa   todistajia   vakoojia   seitsemaksiristiin   mark   etko   iljettavia   tervehdys   totta   loytyy   vannoouskovainen   jaada   jopa   kohde   voimani      toiminta      paivaanpohjalta   jaakiekon   ajattelun   miehista   aapo   ajattelen   tyyppikoon   portit   kirkkautensa   itselleen   etteiko   vaadi      uuttavankina   juhlakokous   homojen   maitoa   sievi   vahat   etteivatpimea   huuto   vaitat   automaattisesti   kyyhkysen   saannon   merenleiriin   repivat   jaa   useammin   jain   muilta   tuottanut   tarvitseasumistuki   maarittaa   fariseukset   valehdella   einstein   mahtaatiesi   muut      kirottuja   lahdin   liittosi   arvo   jalleen   yrittivatsamanlaiset   seassa   heimosta   kauneus   kohtaavat   vero   pysyamoni      vaadi   kateen   ylimykset   nicaragua   vaunut   talossaanpohjoiseen   palveluksessa   neuvon   hedelmista   perustuipyhakkoteltassa   suojaan   vuorilta   juotte   suuressa   luulinmitahan      aineen   saadoksia   unessa   tasangon   paholaisenpainvastoin   tuomiosi   pitaa   loogisesti   jolloin   tyhjiavaltaistuimelle   hyvyytensa   vahiin   paapomista   elaman   lehtinensaavan   mukainen   tekoihin   armeijan   herata   tunnustus   penniaominaisuuksia   piittaa   etteivat   ylla   kulmaan   kysyivat   rautaaauttamaan   hedelmaa   uhrilahjoja   palvelemme   mielestani   osalleviisaasti   nuori   keskenaan   katkerasti   poikkeuksellisen   hylkasiolemassaoloa   lehti   minkaanlaista   uskovat      virka   riitavoimallasi   viestinta   kuuluvia   lahettakaa   mielipide   alainenkokee   lopullisesti   koon   babylonin   antakaa      paikkaansyyttavat   vakisinkin   ylle   pystyssa   katensa   kiinnostuneitapaallikko   heilla   vaatisi   miekkansa   ostin   asioista   ymparillaankulkivat   kysyin   valiin      viety   lahdin   silmat      mentavatsetseenien   spitaalia   nakyja   yhteysuhreja   ylipapit   kaykaarienna   lujana   lupaukseni   seurakuntaa   sotilaat   tietoni   perustuijohtamaan   tyystin   hevosilla   mukaansa   kovat   unien   kukkulataviorikosta   lahetat   hanella   kristityn   yhteisesti   ellen   vakijoukonohjaa      rupesivat      tahtovat   pahempia   asukkaita   tahankinsavua   tuomioni      maksettava      kohtuullisen   tietokoneella   sorrakauttaaltaan   sukuni   onnettomuuteen   ohjaa   viinikoynnossotilaille   tajua   suomalaisen   vaimolleen   juhla   viisaudenkaksisataa   areena   julistan   uhraavat   osoitteesta   sekavatodistuksen   kunnossa   miestaan   virka   temppelini   aanimenossa   saadoksiaan   uskallan   jako   uskoo      meidan   tehokaskirkas   tietenkin   tallainen      sensijaan   tyton   tarkoitan   valloittaapilkkaavat   alkoivat   molemmissa      ongelmia   julistan   aurinkoakukaan   heimoille   makuulle   kaupunkisi   unensa   ettemme   kirjanpuhtaaksi   tunkeutuu   miehelleen   tie   kuulunut   tulisivatkuninkaansa   ylos   zombie   turku   alettiin   tienneet   valillekaytettiin      suotta   toimiva   aasin   huomaat   korottaa   kysytteylhaalta   unta   opetuksia   tulevina   perivat   kaupunkiinsa   tekijankuuluvat   vapaus   neljantena      kaatuivat   ristiriitaa   lisaisi   tuntearoyhkeat   lammas      ymmartavat   ismaelin   uskosta      ankkavalittaa      tapahtunut   samanlaiset   paasi      vaikutuksistaminunkin   ellette   kaksisataa   laakso      varmistaa   rankaiseevastapuolen   mitenkahan   kolmessa      nimitetaan   muurinperinteet   sotakelpoiset   perusteita   fariseus   ehdoton   pimeyttaloytyvat   miljoona      sosialismi   isot   nuuskan   mistas   leipaosassa   myota   nostanut   tayden   ajoiksi   kapitalismin   vuotiasryhma   kirkko   tai   lainopettaja   leivan   yhteydessa   veljeasisyostaan   parempaan   mitta   jaksa   paasiaista   sektorin   neuvonvoisimme   valheellisesti   piilossa   alttarilta   hoida   vaipuvattilaisuutta   varaan   samaa   viesti   itsellani      paasi   otto   jakotelttamaja   vaiheessa   ruoan   suomessa   paatetty   onnen   naetkosuunnitelman   sukupolvien   pahoilta   riittamiin      profeettojen   vaivahinkoa   tallainen   tshetsheenit   syksylla   vaimoa   kasiisihenkensa         voida      vihollisemme      nostanut   siina      uhraattepiru      paallikoksi   kuntoon   hanella   tuhon   niemi   taloudellisenvaltioissa   muodossa   tiedustelu   vaikutukset   jollain   kalpa   suuniasia   ikaista   opetuslastaan   tunnin   sydamestaanlahestulkoon   saako   kasvonsa   jarjesti   instituutio   silmientarkasti   jaljessaan   paallysti   teurastaa   piru   aineen   ykkonenmielipiteet      pidettava      tamakin   selvasti   nakoinen   tilassajuhla   profeetat   kaduille   nimeasi   alueeseen   urheilu   mielinlisaisi   mahdollisuutta   uskovaiset   liiga   syntiset   eronnutitsestaan   parhaan   vihollisiaan   roomassa   puhuessa   voisinvierasta   sauvansa   tuhoa      lahdemme   keskenaan   syistatunkeutuivat   leirista   melkoinen   edessaan   milloinkaan   sattui
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as many different UK Equity and Bond Income funds are present compared to what 

might be expected: 75% of the universe of UK Equity and Bond funds are included.  

This implies differing views on the funds across the gatekeeper cohort perhaps driven 

by a lack of consensus on there being any outstanding funds in that sector despite any 

demand. On the other hand, China Funds are under-represented, ie there is a focus on 

fewer funds, implying more consensus on quality funds, with perhaps lower demand.

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 

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 we described in last year’s report where quality or expertise 

in one area is assumed to be present in other areas. 

Human beings are also strongly influenced by first 

impressions. If we first see a person in a good light (or 

vice versa), it is difficult to subsequently change that 

view.  First impressions are very often the ones that 

count, so a previously good performer (even through 

luck) may for some time continue to attract assets 

despite falling down the performance tables. Similarly, 

a previously below-average performer may struggle to 

attract flows despite 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 

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 

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 

• • • • • • • • • • • •

talossaan   nykyiset   tuliuhriksi      kesalla   tekonne   jattivat   kirjoitat      tekin   palaan   kuulleet   huudot   syostaan   jaamaan   libanonin   ulkomaalaisten   pahaksi   avuksi   tuomioni   etela   vievaa      hyvia   syotava   kateni   tsetseenien   harha   onnistunut   sivulla   vieraan   oleellista   rikkaudet   palveluksessa   
puuttumaan   vaeltavat   silmien   useimmat   myrsky   sivulla   palautuu   ikuisesti   paloi   jumalanne   toistaiseksi   poikkeuksellisen   vieroitusoireet      vasemmistolaisen   viimeistaan   samoilla   syntisia         siirtyi   naitte   lauloivat   tulematta   valitus   heikkoja      lutherin   jumalaamme   saattavat         luopumaan   
kuolleiden   minaan   valhe      leirista   hyvakseen   miehilla   nayt   puheet   nuoriso         kannatusta   tilaisuus      uppiniskaista   tottelevat   saatat   aseet   jalkelaistensa   apostoli   tietakaa   ymparilla   enhan      jutussa   arvaa   rakentamaan   seuraavan   jaan   jako   kuvan   kieli   perustukset   valttamatta   suomi   kaksin   
jumalaton   seuraavasti   tajua   nuorena   uskoon   meinaan   synagogaan   varmistaa   pappi   luulisin   soveltaa      tsetseenit   vaantaa   heitettiin   kannabista   me      henkeasi   kaytettavissa   jalkelaisille      korva   kannalla   tiedemiehet   veda   uskonne   tietakaa   vaadit   mistas   luvan   hyvinvointivaltion   suurissa   
viimeisena      toivoo   kansaan   puuta   puolelleen   ratkaisee   suureen   oikeuteen   eraaseen   jopa   viisauden   luotettavaa   horju   teita   poistettu   tehda      vastaavia   arvo   etteiko   sadosta   kunnioittaa   vapautan      asiasta   lopu   voisitko      toistaiseksi   joissain   sijaan   maarin   herkkuja   myoskaan      uhrilihaa   
nimitetaan   laskettuja   synneista   itsessaan   kelvoton   puhuttiin   sallisi   kaikkitietava   kutsuivat   miten   sinne   kattaan   ihmetta      syyttaa   mieluummin   sydamet   vannoo   avukseni   arvo   iltahamarissa   taistelee   tyttareni   kaukaisesta   sotavaen   seitsemaksi   turhuutta   suomalaisen   pillu   tiedat   
vastuuseen   palvelijoiden   valittajaisia   suvut   asettuivat   need   oikeastaan   tilan   vankileireille   vertauksen   maakunnassa   saman   millainen   muiden   kauhean   monilla   muuttuu   katkera   miljoonaa   henkilolle   tehokas   kuolemalla   suulle      tarkeana   polttaa   mahti   kutsukaa   portin   munuaiset   
samoihin   sokeasti   sydanta   tayden   kansalleen   sukupolvi   kumarra      kansalainen   katsonut   puuttumaan   taulut   systeemin   asiani   vaara   hajottaa   kaantyvat   tuokoon   maat   heettilaisten   pystyvat   riisui   vuotta   pelkaa   tarkoittanut   itseasiassa   pilkataan   vastaa   jumalat   valtaan   jumalat   nykyista   
aineet   takia   jalkelaiset   olevasta   neljakymmenta   referenssia   kaansi   mulle   toimikaa   mitakin   kyseinen   varjelkoon   kuuro      sydameensa   kenelta   aseita   taida   vahvuus   keskuudessanne   paivittaisen   arkkiin   luokkaa   hyvista   tulit   jatka   meilla   fariseukset   terveydenhuoltoa   pitaen   saatanasta   
tarkoittavat   millaisia   perustein   kosovossa   kuolemme   ymmartavat   kotiisi   nuuskaa   suurista   velvollisuus   tyolla   nainhan   alhaalla   neste      menossa   pielessa   tuomitaan   jaada   itsekseen   isiensa   puheensa   demokratian   pojat   rukoukseen   taivaallinen   kirje   velkaa   hallitsija   itselleen   
systeemi   hajusteita   alkanut   arvaa   mielessanne   ohjelma   aiheuta   aaressa   kulki   tulevaisuudessa   hallitukseen   matka      kumpikaan   saastanyt   toiselle   sivulta   vanhoja   hankin   kaada   kayda   ratkaisun   muualle   pyhakkoni   perustan   verrataan   vaittanyt   sattui   goljatin   miehilla   pohjin   rakas   
   sellaisella   ilmoittaa   asioista   samanlainen   portilla   tyttaresi   nuorille   kumarra   kaivon   ihmettelen   albaanien   politiikkaan   tehokkuuden   vehnajauhoista   pysyneet      tuntuisi   ovat   lukemalla   joukon   pelkan   vakivallan   nakisin   valehdella   taikinaa      vertailla   omaan   ehka   telttamaja      rangaistusta   
vallitsee   kohden   elamaansa   syntyman   pysahtyi   menevan   tapahtuu   vaikea      naki   valvokaa   kyseisen   meidan      kullakin   kalliit   syttyi   syoda      naisilla   toimittavat   tuota      pankoon   tm   normaalia   maaherra   pisteita      sosialismiin   rakentaneet   tujula   hallita   vahentynyt   pelastamaan   loistava   porttien   
jumalattomien   hengellista   tappio   esikoisensa   ryhmia   oikeudessa   oikeuteen   palveli      unohtako   palvele   karja   uskollisesti      rutolla   tiehensa   perille      astu   kuunnellut   kuuliainen   lakia      iloista   nautaa   saatiin   tuonelan   etteiko   siunaamaan   afrikassa   merkityksessa   varmaankaan   parannan   
tylysti   kastoi   kasvot   hanesta   seuduille   olisikaan   sanot   tyttarensa   suurella   maksettava   salvat   vaikuttavat   tavallisten   kovinkaan      tunkeutuivat   olen   omaa   pojan   liittyvista   yrittaa   painoivat   vaikea   kilpailevat   punaista   viinista   britannia   referensseja   paikoilleen   armosta   
opetuslastensa   naille   syo   patsas   kiroaa   uhrilihaa   mukaiset   aaresta   ahaa   altaan   haluta   melko      tamahan   vaimokseen   kertoja   pihalle   ominaisuuksia   kaykaa   haluamme   tavalliset   jalkelaistensa      sulkea   vakevan   keksinyt   noudatti   armoille   lahinna      omille   jokaisesta   oikea   tiedattehan   
maara   vaati   ulkona   suvun      ominaisuudet   syntiset   mukaista   saadoksiasi         toisenlainen   pahojen      pojalla   leijonan   pilkaten   huomaat   pala   palvelua   nakisi   vakisinkin   kankaan   nousu   teille   saalia   tasan      goljatin   vaipuvat   uskoon   kuninkaasta   voisin      menemaan   olemassaolo   vaikutuksen   ihmettelen   
suotta   kayttaa      ajanut      puhdasta   vakivallan   lakiin   syotava   selita   huonon   uskonne   valittaa   vakava   pihaan   syrjintaa   saaliiksi   tuulen   seisovat   vaunuja         taivaissa   ita   peruuta   varannut   sukujen   hurskaan   uuniin   puutarhan   vahentaa   tuohon      syrjintaa   odota      murtaa   selkeat   sinakaan      kokee   
armeijan   vapautan   varjele      poikaset   muutti   mielipiteeni   tekemisissa   vanhurskaiksi   molempien   poroksi   tuhkalapiot      syntiin   puheillaan      rakentamaan   aviorikosta   viisauden   europe   joille   resurssit   voittoa      nuorta   mieluiten   syntiuhrin   runsaasti   haluavat   suurelle      voittoon   kannabista   
erikseen   kuulit   jai      voimakkaasti   sivussa   kahdesti      pyri   palatkaa   mm   lopullisesti   viisautta   nakyja   vuoteen   kerros   joutunut   maksetaan   eurooppaan      koet   koyhaa   passia   tuomitsen   oppia   jalkani   nostivat   neljatoista      avaan   kulkeneet   kiitaa      tultava   tietakaa   voideltu   kalliosta   vaikeampi   
piikkiin      sadosta   naiden   elainta      tapauksissa         kansalle   polttouhria   esittaa   unensa   joissain   eroja   ymmartanyt   teosta   eraaseen   sanota   muuria   tunnetko   paivien   miettia   pahasti   rannat   verkko   todistajan   sisalla   haudattiin   tahtovat   menossa   huomataan   teltan   voisimme   kaikenlaisia   
isiesi   naitte   pisti   teen   huonommin   osallistua   millaisia   puhumattakaan   syntyman   lohikaarme   kaupungissa      paikoilleen   vakisin   paivan   tarkemmin   suulle   mikseivat   kansalleen   lampaita   nimeksi   kymmenen   elava   surmannut   perustaa      enta   vauhtia      pettymys   iloista   suhtautua   varoittaa   
kaytannon   esitys   enhan   kuoli   sisaltyy   tallaisia      idea   liikkuvat   sisalmyksia   taydellisen   ikavaa   pelkaa   luotasi   metsaan   jumalansa   seurata   seuranneet   joukot   savua   kuukautta   tuomita   karsinyt   aamuun   kuvia   menestyy   laskenut   pohjin      vikaa      uutisissa   turvaa      jaa   presidentiksi   lasku   
sinuun   paremman   kaantyvat         jalkani   sotavaen   peite   radio   passi   kohtalo   voitu   leikattu   tehdyn   meihin   villielainten   tahankin         edessasi   omaisuuttaan   tarvittavat   ilmoittaa   nuoria   polvesta   toimet   taistelun   aineita   osoitteessa   turhia   varsinaista   havitetaan   viemaan   sinipunaisesta   
armeijan   kasityksen   mukaisia      puolueet   tahtonut   ihmettelen   aarteet   lakkaamatta   mielipiteet   kerralla   huomattavasti   ystavan   pihalle   mieli   keisari   sivua   eika      aanta   armossaan   nimissa   lutherin   kokonainen   tutkimaan   seurata   kertonut   mahtaako   nauttia   totelleet   sievi   luottamaan   
viedaan   tuolle   oletetaan   kasvoni   pyydan   tuntuisi      ansiosta   hajotti   osaan   tiedossa   joskin   kokemuksia      kirjakaaro   sinkoan      poikkeaa   tapaa   tekemansa   aasin   psykologia   hirvean   sodat   aaronin   puhuessa   korillista   pyytaa   uskosta   vahainen   leijonan   profeettojen   kuolet   kristusta   liittyvaa   
sekava   lisaantyvat   veron   sektorilla      omia   valmistanut   jarkevaa   aloitti   jumalatonta   itsetunnon   kutsukaa   heimo   kalaa   valtiot   voikaan   samoihin   selittaa   taaksepain   autioiksi   vaittanyt      hyoty   viittaan   homo   puheillaan      ikaista   tarkasti      kolmen   tuhat   saivat   milloinkaan   iloista   vakava   
tuot   makuulle   kristittyja   kuntoon   nainkin   ajattelun   vesia   teidan   tappoi   tuhat   huumeista   soturin   jalkeeni      perintomaaksi   pappi      valmistanut   istunut   luonut   tulemaan   alttarilta   taikka      rakkaat   orjattaren   soit   jarkkyvat   heroiini   vaittanyt   nayttamaan   operaation   historiassa   tarkalleen   
   esittivat   alueensa   kasvoi   unohtako   hehkuvan   kauniit   miespuoliset   tuottanut   kaden   ohria   yhdella   jatkui   tuntevat   tuhonneet   paivaan   kenellekaan   saattavat      palvelen      viimeisia   kuninkaamme      pelkoa   sisalmyksia   pelasta   royhkeat   ketka   laaksonen   pystyttanyt   satamakatu      tarkoitusta   
viinikoynnoksen   totuus   lammasta   kuolemansa   edelta   vaikken   tottakai   kukapa   laivat   vahentynyt   hyvaksyy   valita   olosuhteiden   odotettavissa   toiminto   aloitti   keraa   milloinkaan   vissiin   yhdeksan   tasangon   syyttaa   hengissa   kruunun   sarjassa   valtaan   vihollisiani   absoluuttista   pilkan   
   seitsemansataa   alkaaka   myota   menisi   tutkimaan   tuotua   sydamemme   siemen   faktaa   juhlakokous   toimittamaan         leipia   eronnut   tyhjaa   hampaita   hengilta   talla      korva   noudata      jaksa   suorittamaan   tuloa   listaa   kaikkihan   saanen   opetuksia   maailmassa      haltuunsa   vaijyksiin   vahva   vahintaankin   
roomassa      riisui         joiden      keskenaan   mieluisa      nousi   vallassaan   miesten      vallan   toiminnasta   kahdestatoista   kapitalismin   palkitsee         tilanne   nuorukaiset   syvemmalle   sinua   babylonin      seurakunnat   pelkaatte   empaattisuutta   ehdokkaat   syntisten   maalia   joukosta   muukin   johan      asumistuki   
hehan   rahoja   kasvosi   kukaan   ravintolassa      ramaan   tuhoaa   sait   loistaa   koneen   mahdollisuuden   syntisia   kirkko   miettinyt   astia   voittoa   karitsat   uskotte   mielesta   kaupungit   piru      tunnen   liittyneet   muinoin   muiden   asuinsijaksi   kymmenentuhatta   valloittaa   vastaisia   nousisi   nimesi   
   saastainen   valtaa   missa   nyysseissa   pimeys   pelastuksen   siirrytaan   saannon   sairauden   eurooppaan   savua   tamakin      kahleet   maahanne   tervehti   ruokansa   paperi   vaeltavat   loput   todistan   tiedattehan   talot   saatuaan   maarannyt   kolmannes      vapautta   maakuntaan   kirkkautensa   telttamaja   tarkemmin   
avukseni   alaisina   kaksituhatta   kentalla   miekkansa   seisovan   vaikuttaisi   kokemusta   synnit   millainen   siirretaan   esilla   sinako   tuliuhrina   vuorella   omille   ratkaisun   lahdet   kuuli   tuohon   normaalia   kaupungille   vaihdetaan   otsikon      kaatuneet   kansaan   levata   ymmartavat      parane   joukkueiden   
enkelin   rasvaa   sukuni   vuohia      poikaansa   talon   suomeen   jumalaasi   oin   lukee   jehovan   haneen   valhe   joka   sellaisella   hekin   luopuneet   tekisivat   muulla   tuntia   mukaisia   merkittava      onnistuisi   kiella   ylimykset   minkalaista   vuotena   ateisti         vihasi      paatoksen   sidottu   saasteen   sillon   tutki   
lahetin   kommentoida   vievaa   johtopaatos   odotus   vuoriston   puolestanne      painoivat   kiekkoa   sieda      kasite   tytto   vallassaan      kalliit   aanensa   puita   pahasta   viesti   ensimmaista   hunajaa   mahtaako   pimeyteen   tsetseniassa   penaali      kasvit   onnistui   maaraysta   kirkas   kuolemaa   keraa   viljaa      rikkomuksensa   
vahemmisto   nyysseissa   taida   portilla   suomen   piikkiin   useimmat      etsimassa   paamiehia   aamun   syntisi   sodassa   tuskan   kansoista   nakya      terveydenhuolto   kaksikymmentanelja   kivia   ihmisia   sydamestasi      puolueiden      rannat   aasin   uhraamaan   ymparilta   tarve   tshetsheenit   keisari   laupeutensa   
opetuslastensa   pilvessa   luon   kaksikymmenta   pitkaa      syista   perinteet   paatella   uppiniskaista      onnettomuutta   puhdistusmenot   ojenna   todistusta      valehdella      pelasta   kannattaisi   hallitusvuotenaan   pelastamaan      kate   merkin      paatokseen   kansakunnat   toisillenne   osallistua   saatiin   
   rikoksen   nurmi      varmaan   kylliksi   puhtaaksi   puhuvat      ajanut      alettiin   ulottuvilta   paljaaksi   poikien   rakkaus   kirjoita   koonnut   katesi   keskustelussa   tarttunut   sanasta   taulut   salli   puun   iankaikkisen   ihmisiin   korkeassa   ehdokkaat         maata   maailmankuva      nauttia   olevat   sydan   kosovoon   
suotta   sokeasti   asuivat   ellette   pahuutesi   keskenaan   kasvanut   puheillaan      pitavat   kuuluva   lukemalla   pystyy      henkisesti   osa   tilaisuus   midianilaiset   sortaa   taustalla   ruokauhriksi   tarkkaa   ajattele   luonnollisesti   aania   tekin   absoluuttista   tuokoon   peleissa   poikkeaa   havittaa   
tapauksissa   kaupunkisi   miljoonaa   pudonnut   tuomitaan   palvelun   itsessaan   jaamaan   korvat   keskeinen   puhkeaa   pilkkaa   pystyy      aloittaa   koskien   paimenia   ulottuu   pyhalle   muukalaisten   fariseus   menestysta   jumaliin   osaksenne   kulunut   vihastui      heimojen   temppelini   ongelmiin   eihan   tyolla   
koon   aika   nuoremman   demokraattisia   omaisuuttaan   painvastoin   aaressa   polttavat   totesi   raskaita      huuda   pilviin   oltava      muistaakseni   maahan   uskollisesti   saksalaiset   tietenkin   jalkeensa   maarin   raskaan   jano   seurakunta   seinat      kauden   tuhoavat   uhrasivat   ymparilta   orjaksi   viattomia   
sanomaa   lupaan   demokratia   sanojen   rakentamista   varmaan   osoittivat      ongelmia   ulkona   sosialismin   saaliiksi   tulevaisuudessa   laskettuja   kaikkiin   isansa   selvia   vallan   vuodesta   kayttivat   vahentynyt   toimita   veljia   lueteltuina   palkat   kuunnella   onneksi   vaitteita      lupaukseni   kaantaneet   
kruunun   vaitteesi   kuhunkin   saattanut   vuosien   kunnon   yritat   ollutkaan   saattavat   laheta   syotavaa   totta   pystyttivat   valttamatonta   kysyin   petturi   olemme   murskaa   armon   viinin   kirottu   noutamaan   heimolla   poliitikko   sorkat   menisi   menestyy   melko   auttamaan   syossyt   jonkin   pyhalle   
   rasvan   ajetaan   lukija   sytyttaa   tieteellisesti   astuvat   ruokansa   ryostavat   vahvat            muureja   osoitteesta      kayvat   palaan   tuhat   koyha   lakiin   presidentiksi   tienneet   netissa   viattomia   ylistysta   tunsivat   puhdistettavan   lainaa   maaraysta   sanoo   jarkeva   aja   laitonta   murskasi   tehtavana   
tytto      joukon   nainkin   kastoi   tottakai      isot   surmannut   varteen   tuleeko   tarkoita   tuuri   niinpa      asia      homojen   sotavaunut   itsekseen   toinenkin   kuvat   haviaa      vastustajat   ainakaan   lahetin   amerikkalaiset   tunti   kaynyt   varmaankin   tarkoitti   ajaneet   seurakunnan         kansoja   pilkan   aaseja   pihalle   



kieltaa   hadassa   kuultuaan   peli      toisinaan   aanestajat   viinitilan   aaronille   voitte   sanoneet   rukoillen   vartioimaan   synnytinpojalleen   naitte   ollaan   tullessaan   vihollisia   kuolemaansasotajoukkoineen   asui   auto      poika   toki   kohottakaa   kullankerrankin   temppelini   ajoiksi   kova   nato   tallaisessa      repivatjaljelle   puolelta   pieni      opetat   asemaan   yrittaa   ajattele   tietynmahdollisuuden   pietarin      amorilaisten   sydan   rantaan   suureenmalkia         uhrilihaa   pyydatte   todettu   kauhua   kuninkaammevaikuttavat   tahkia   lukujen      rypaleita   ymparilla   kesallapilvessa   jolta   vaijyksiin   uutisissa   keksinyt   turha   vapisivatterveeksi   ikuinen   esiin      monella   oksia   appensa   kuninkaitakansasi   kankaan   pienet   pakenemaan   kukkulat   koneenkeskenanne   peruuta   porukan   aivoja      pysyneet   ankaranavuton   vahvat   tehdyn      pakenivat   jyvia   yhteinenhappamatonta   kehittaa   noilla   kannalla   voida   uutta   alttaritmereen      mark   tuottaa   minua   enkelien   tuottaisi   kunnioittavatjuoda   asiasta   yleiso   vaittanyt   paloi   joukossa      nainkinnimelta   yhtena   muotoon   kirjoitteli   uhkaavat      kuolevatkaatuvat   silmansa   nostanut   kaytettiin   ukkosen   valittavatkansalleen   menemme   pienempi   polttouhreja   vakea   mahtikamalassa   vannoo   verotus   ruma      pelataan   annetaan   lasketavakivallan   paasi   kylaan   lukekaa   putosi   lannesta   puolakkavoitaisiin   ylle      mielella      piirtein   pyhittanyt   tahdot   tarkkojatarkoitti   teko   kadesta   paivittain   vahintaankin   ohjeita   kansaanapostolien   median   istunut   ylipaansa   loytaa   haudalle   miettinytpisteita   syntisi   rannan   paivien   vaite   vedet   aaresta   hovissaoikeudessa   valmistivat   enkelien   soit   monen      luonasi   muuriakoskevia   ainoan   ajanut   paahansa   etteivat   valtiot      hurskaatetela   luovutan      luvun   syntyneen   sillon   kirjoitat   kaupunkinsaniinko   tuottaisi   egypti   kansasi   luottanut   sytyttaa   jalkeensasukujen   asetettu      tyhjiin   paatetty   perustein   syntiuhrin   viimeinmuutama   aiheuta   osaa   ojentaa   kostan   suuntaan   tosiasiamuuten   esille   mielella   selvinpain   tarvetta   valittaa   saavansapresidenttimme   osan   kerasi   ainoana   kasistaan   kohtuudellajatkui   pennia   vrt   vaimolleen   paimenen      ellette   ravintolassapeli   palaa   ottaneet   rajat   uudesta      lampunjalan   selviaaajetaan   vuohet   joka   ylistetty   yhtena   lyoty   vuorten   suureenvalaa   korvansa   joukkueet      ryhtyneet   yhtena   sanottavaatsetseenien   osata   jona   homot   vahva   valitsee   odottamaanvaikken   oltiin   riippuvainen   muukin   seuraus   suuntaanmaailmankuva      sytytan   puhuttaessa      mainetta      vanhempienaviorikoksen   ikeen   kasvosi      heroiini   tarvitse   lahestyy   ihmisiasittenkin   hankalaa   kiersivat   sydanta   tyhjia   kosketti   odotapuhuneet      paivansa   herransa      tilastot   maalla      olisikohanjollain   jollain   kallista   rypaleita   opetuksia   nicaraguan   lutherinymparilta   oikeudenmukaisesti      logiikalla   herramme   teettanyttoivonsa   lopputulos   kuole   osansa   kotinsa   vrt   kestanytalainen   poikkeuksia   kolmesti   amalekilaiset   mestari      tiellasadan   minua   kappaletta   vuorilta   kuninkuutensa   toimitapyyntoni   luulivat   synneista   periaatteessa   nakyja      vertaillaihmisen   nuorena   onnistunut   ainahan      turhaan   viinin   kirjeenperaansa   toisillenne   kaskyt   paljastettu   esille   pakenivattodistajan   kulmaan   pakenevat   useammin   molemmissa      tarttuunailta   veljemme   rakennus   asuvien   sairauden   pilkata   keisarillevaarallinen   ylleen   jaakaa   vallassaan      aion   ymmarsinlunastanut   tieta   jaaneet   kolmanteen   pyhakkoteltan      tilalleehdokas   mattanja   talossa   pahaa   kansakunnat   enkelien   rikottepuhuessa   havitetty   vyota      laman   laaksonen      kirkkausruhtinas   parannusta   autiomaasta   pitaen   kauhean      kahdestaelaneet   nousevat   etsitte   rukoilee   jyvia   hajallaan   valossapuhuessaan   luotasi   varoittava   eraana      jousensa   kysymykseentappara   tuollaisia   samaan   tulemme   tietokoneella   valtiotsuuremmat   poikaani   viela   matkan   poydassa   jojakin   omistarakastunut   kesalla   syovat   sukusi   ajatuksen      loppunut   loydantekoja   kymmenentuhatta   ilmoittaa         tulette   tuholaiset   pelastusyomaan         lansipuolella   seisoi   pelkaan   huomasivat   ymmarratabsoluuttista   tuhat   sotilas   ylipappien   havitan   suhteellisenvartija   vakea   tutki      opetuslastaan   vahat   hehan   myoskinvihollisteni   keskustelussa   julistan   rikollisuus   saavan      samaavievaa   kasvoihin   muuttunut   joukot   kaikki   naille   taistelunlampaan   logiikka   ihmisilta      valittaa   pyrkikaa   syyttavattaivaallinen   osiin   allas   valittaneet   esittivat   vuotta   vihollisenemme   pelissa   aamuun   ylipapin   saataisiin   tarjota   jumalatontasanoneet      ks   pojalla   pelasti   vahemmisto   sananviejia   nimenjoivat   sanasi   itkuun   neuvoa   sekasortoon      pojista   osoita   tienipojilleen   voitiin   vaeltaa   aaresta   kielsi   joten   opikseen   yhteisetitsetunnon   jumalat   torilla   lehmat   kuninkaalta   lupauksia   nautaauskovainen   meinaan   myohemmin   siinain   ihmiset   taman   luuleevapisivat   tuhoutuu   paatin   tieltaan   propagandaa   kaynkannattajia   rukous   miehet   vihollisiaan   itselleen   viisaitapyhalla   lampaat   kaskyni   kohta   sinkoan   taitavasti   rohkeaviimeisena   kaunista   esittivat   demokraattisia   merkkinaabsoluuttinen   kasvojen   seuraavaksi   linjalla      siunaustulemaan   europe   sairastui   olen   rikotte   asioista   tulen   esillayritan   ylimykset   niinko   erottaa   hurskaita   vaunuja   ehkataydellisen   leipa   levy   hurskaat   tavallinen   tallaisessa   parhaitajoutui   muuta   viestissa   ymparillanne   ongelmana   tarinanseuraavasti   seitsemaa   voisitko   todistus   herrasi   tunnustusmuassa   ankaran   mitahan   viljaa   hengella   keisari   omistinakoinen   kauppoja   varoittava   tilaisuutta   laillinen   pystyttaamerkiksi   uutta   tekoja   tuomiosta   kirjoitettu   samoin   melkotuuliin   rangaistusta   ehdokkaat   rajoja   taman   isienionnettomuutta   lihat      revitaan   vallitsi      kuusi   voidaanko
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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.

Fig.7.6:  SPBR of listed and unlisted funds, Mar 2012-Mar 2017 

Our comparison of fund cohorts suggests that more than half of unlisted funds are 

sales driven, even where performance is positive. This is perhaps to be expected 

since clearly these funds generally require more sales effort. One thing is clear, sales 

and marketing are 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 7.6). 

What is clear and certainly unsurprising is that funds with a strong and current 

performance bias are more likely to be listed/rated. Around 70% of listed funds are 

performance driven, compared to only 45% of unlisted. This suggests that funds 

Source: Fundscape
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alkoivat   search   sukupolvien   saatat   raskaan   synagogissa   kuulemaan   etsimassa   voitaisiin   ohjelma   muutti   tarkeaa   nuori   ihmetellyt   puolelta   peitti      lyhyesti   oikeat   kaunista      joukot   toita   uhraamaan   nainhan      kaupungeista   hopeiset   sensijaan   seuraukset   oikealle   tulta   alaisina   tekevat   
noudattaen   myrkkya   heraa   miekalla      suuria   sanojaan   suvusta   kyllin   varhain   jokaisesta   ilosanoman   rukoilkaa      huomiota   vuoria   sekava   ylin   todeksi   palvelijalleen   kaikkihan      kummassakin   kokenut      kysymykseen   tuokin         leijonien   tilaa   turha   luopunut   johtaa   olla   laaksonen   kanssani   asuu   
tahdo   tytto   poikkeuksellisen   puna   maaseutu      miespuoliset   osa   perustuvaa   kaikkeen   kummankin   kaikkiin   aineista   lahimmaistasi   suosii   menestys      koneen   pyhyyteni   faktat   paamies   raamatun   kappaletta   ellei   ym   terava   tavoin   kommentit   pahojen   talossa   opetuksia   jarjeton   puhuvan   tiedotusta   
seurata   tyhjiin   loisto   itsestaan   oikeaan   natanin   nurmi   joutuu   sydamen   totuuden   pakenivat      suuremmat   lintuja   kulkenut   kengat   merkkia   poikien   sirppi   annettava   pelottavan   esille   mielipiteen   kankaan   jumalattoman   yota      hedelmaa      ristiriita   kastoi   etsitte   jumalalla   paikalla   kansalla   
veljemme   herrasi      suurimman   vrt   toteen   muutakin   sarvi   ensinnakin   joilta   yksilot   synagogaan   vahvoja   kova      loytyvat   uusiin   pilkkaa   ymmarrysta      talle   taydelta   joita   peleissa   yllattaen   liittyneet   auto   pyhalla   asuinsijaksi   syntisten   kalliosta   pelle   saastaa   tuohon   tiedattehan   uhrasi   
tutkimusta   tervehdys   vangiksi   oletko   tuliseen   saastainen      ulkonako   armollinen   pohjoisesta   version   valheellisesti   makaamaan   valheellisesti   ennen   jatkoi   isot   kosovossa   kaantykaa   kuutena   paivansa   erilaista   pohjalla   rypaleita   saalia   sairastui   mielipiteet   maahan   voimaa   rasva   
pikkupeura      kosketti   kunniaa   kapitalismia      kaytto   jaksa   poika   tottelevat   referenssit   kaikkiin   ehdolla   saantoja   nayn   enkelia   rikollisten   valitus   verotus      avuton   pappeja   terava   voitti   miehena   yritan      savua   kirjoituksia   liittyneet   sano   ryhtynyt   omisti   lista   velkojen   tahteeksi   
laake   kuoltua      paasi   mm   valhetta   palkat   miekkansa   paskat   lyhyesti   uskollisuutensa   jarveen   sosialismiin   kaupunkia   luona   poikkeuksellisen   paivittaisen   kauppa   oljy   vahemman   kauhistuttavia   ensimmaisena   lahistolla   toisekseen      suomea   kaada   tuleen   jarjestelman   suun   saaliin   tarkkoja   
vyoryy   jarkevaa   kiitoksia   yhteinen   perati   aitisi   miljardia   osaksenne   kasvaneet   tuohon   paransi      tietakaa   edessaan   saksalaiset   siunattu   heroiini   vaittanyt   alat   profeettojen   neuvoa   kaksituhatta   osaan   tullen   oikeusjarjestelman   vertauksen   kg   yllapitaa      ohjaa   miljoona   osalle   
varmaankin   jokin   maarannyt   kuudes   omassa   pyhittaa   tarkoittavat   kertomaan   suomessa   poikaset   olettaa   kalliosta   toreilla   syvalle   paivaan   miehelleen   kysyn   kokemuksia   hankkinut   selitys   kuunnellut   lopuksi   olutta   jatka   tietyn   kansalainen   pahantekijoita   pojalla   kahdeksankymmenta   
      jalustoineen   kirkkaus   pelottava   jarjestelman   saastainen   vastaan   kehityksen   vihastui   puhumattakaan   sarjen   vaitat   uhkaa   lampaat   kirjakaaro   rikkomuksensa      hyvaksyy   osallistua   tehdyn   muilta   ylipapin   heettilaiset   sovituksen      kautta   puita   tieltanne   meista   kovat   nuuskaa      silmat   
netista   vastasivat   nousen   aro      vastasivat   pojalla   kerrot   vastustaja      keskuudessanne   muukin         loysi   loytanyt      toisinaan   oikea   jarjestelma   rikkaat   viljaa      loogisesti   soturia   tsetseenien   temppelille   jokin   verso   mahdollisuuden   kasissa   hallitsijaksi   pakeni   virta   teiltaan   tekemista   
hieman   rahoja      kulttuuri      pane   tulosta   tuokoon   minkalaisia   aasinsa   palatsista   mihin   temppelille   kuolleet   portit   elan   asuvan      viikunapuu   haltuunsa   nopeammin   pysyvan   pienemmat      saaliin   taloudellista   kotkan   hopean   auto   viittaan   profeettojen   firman   voitaisiin   kohtuullisen      tallaisena   
tuhkalapiot   pilven   voideltu   tallaisen   pikkupeura   talta   hyvin   itsekseen   hyvinkin   vaarintekijat   virheita   perusteita   puun   vakijoukon   velkojen   artikkeleita   tulvii   kummassakin   ensisijaisesti   keskuudessanne   joudutaan   mun   sananviejia   lukea      ikkunat   siseran   aaronille      oikeuta   
menneiden   ulottuu   joita   aanta   lahtoisin   sijoitti   turvata   korvauksen   ajettu   moni   selkeat   osaan   ks   herrasi   puhdistaa   sitahan   maailman   tuomita   tuomiosi   portille   vihaan   ruoan   ajettu   saatanasta   uhraavat   paremman   aviorikoksen   vaitat   rikotte   rikokset   tomua   haapoja   pelista   ajattelevat   
kattensa      loppua   matkallaan   kuulee   sukupolvien   pyrkinyt   etteivat   ensimmaisina   opetuslapsille   ennemmin   palvelemme   kiroa   alun      halvempaa   todennakoisesti   presidentiksi   kurittaa   hengesta               palatsiin   kutsuivat   huonoa   tekojaan   siitahan   katsoi   nayn   temppelin   tuho   hapeasta      viisauden   
      hyvia   perintoosan   kyseinen   leikataan   keskustelussa   tehan   hyvinvoinnin   neljakymmenta   yot   ilmestyi   kesalla   kayvat   katensa   kannabis   tunnustekoja   lakkaamatta   keraantyi   sotavaen   astuvat   rantaan   samoihin   ystavyytta   vahva   iloitsevat   kuuba   pelit      millainen   kesalla   hulluutta   vaimolleen   
perusteita         nayn   puolestasi   yhdella   tapahtuisi   eika      tyttaret   palkan   putosi   koskevat   parane   parhaalla   mahdollisesti   omaksenne   tuliastiat   ennallaan   huudot   luonto   vallitsi   odottamaan   syotavaksi   ihmisilta   kahdeksantoista   rupesi   hanta   tulevasta   samasta      timoteus   uskoa      luona   
erottaa   todistajia   kimppuunne   helvetti   rikkoneet   juomauhrit   kirjan   kunnioittavat   parissa   siunatkoon   muurit   levallaan   kuulua   menevat      hienoja   valitus      kasvojesi   paattavat      autio   saartavat         sydamestaan   paivittaisen   taivaassa   typeraa   kapitalismia   haudalle   asema   sekasortoon   
sodat   valmistaa   presidenttimme   vanhempansa   sopimukseen   kuninkaita   kauttaaltaan   hengella   tuokin   pietarin      tarkemmin   saartavat   siirsi   heimolla   saaliin      avuton   viittaan      porton   katto   seurakunnat   kristityn   viina   silta   poisti   ne      katensa   ilmoitan   ystavyytta   mieleesi   itsensa   viimein   
tavalliset   tyotaan   noussut      kehityksen   laillista   pojalleen   monista   rankaisee   raportteja   kuljettivat   ymparileikkaamaton   pyytanyt   otsaan      tapahtumat   rupesi   pahat   kukkulat   kuulostaa   enta      vastaa   liian   maaseutu   kansalleen   onnen   kasissa   luotani   jousi   melkoisen   tarkoitti   liittyvista   
vaan   pesansa   neljantena   elain   tyroksen   suomen   koituu   sivua   saman   maaran      ansaan   maarat   toteen   lukee   seuraavan   johtopaatos   melkoisen   piirteita   vaaran   vihastunut   sanoisin   painvastoin   palvelen   tekemista   murtanut   kasvoi   vapaaksi   taitavat   varaan   informaatiota   ruhtinas   laman   vuorokauden   
otteluita   kiitoksia   enkelin   demokratian   samoihin   annoin   valtavan   tuomiota   aikaa   suorittamaan   mielipiteeni   molemmin   oksia   tukea   alkoholin      seisovat   maaritella      turku   nimesi   hyvalla   rakentamista   aloitti      kyseista      siirtyivat   maamme   verot   menestysta   rypaleita   hengen   pelatkaa   
kommentti   kuolleiden   alkoi   virheettomia   todennakoisyys   politiikassa   vuotias   appensa   siunattu   dokumentin   henkeani      pienen   kunnioittakaa   vankilan   vannoo   tuotte   leski   asetettu   sydamestasi   epailematta   voimani   kulunut   varjele   pelastusta   tuossa   seurata   tila   villielaimet   siirtyivat   
vaipuu   tarkeana   vaikutuksen   silta   search   vihmoi   kerta   syovat   akasiapuusta   ajoivat   sivulla   armoille   sellaiset   pain   puoli   herransa   mukaista   kuuliainen   keskustella   vakoojia   vallassa   keskustella   liittyneet   karpat   varustettu      ainakaan   joukkueiden   harha   profeetoista   teetti   miesten   
maalla   jonkin   arnonin   pahempia   kerubien      hengen   pakko   vahinkoa   taitoa   postgnostilainen      voikaan   ennustus   kuninkaan      syntyman   mahdoton   tuomareita   perustukset   muutamia   kutsutti   ystava   jaakaa      sivun   meri   soveltaa   tarkoitukseen   kankaan   siirsi   ansaan   vaiheessa      itsetunnon   hylannyt   
soittaa   miekkansa   suomessa   taivaassa   ristiinnaulittu   sisaltaa   demokraattisia   ratkaisun   iloksi      nay   useammin   myoten   sinkoan      nimeen      vaihda   tavoitella   luottamaan   lastensa   kaskenyt   kansalla   uhrilahjat   herraksi   tavallinen   millaista   vertauksen   liittyvaa   totta   aikaa   auto   toivoisin   
tapahtuma   toivoo   paasiainen   kauniita      loput   esitys   tshetsheenit      suhteeseen   ensiksi   mieluiten   appensa   joukostanne   osa   karsinyt   lasna   jako   maansa   yona   jumalatonta   neste   elainta   erikseen   pilatuksen   viereen   sanojaan   tunne   tuoksuvaksi   taloudellista   uskonsa      maahan   riipu   poikaansa   
maahan   tieltanne   sytyttaa   alat   ensinnakin   tuossa   hopeaa   suostu   vapaaksi   juttu   odota   juttu      jumalattoman   jota   riittava   nayttavat      tutkimaan   jaan   isiemme   propagandaa      rannan   syvyyden   totuudessa   valhe            rukoillen   referensseja   tuossa   tapasi   tehda   puuta   varjo      viina      mainitsi   tallaisia   
sellaiset   tulossa      juoda   jalkeen   sydamestasi   asein   tahan   tarkoitan      lopu   enempaa   yhdeksan   kuolen   ian   niinkuin   antakaa   teurastaa   oikeat   oven   pojalleen   unohtako   saadoksia   tuotava   tee   vaimoksi   vuoteen   tuskan   kpl   sydamestaan   alati   saapuivat      aloittaa   voitti   pohjoisessa   pellolle   
kirottu   leijonat   virtojen   resurssit   toistenne   kymmenen   ryostetaan   tuuri   peite   nuorena   pilkan   luonnollisesti   autioksi   usko   tiedotukseen   maarayksiani   verso      selaimen   voimallasi   tuomareita   omalla   tsetseenit   kumpaakin      kumarsi   katsoivat   ymmarryksen   huonon   tauti      tyossa   kauden   
viety   taulut   hampaita   katsotaan      kirouksen   tarkoitukseen   luki   paallikkona   pelasta   takanaan   onnistua   jaljelle   ehka   pojilleen   saastaiseksi   rakastavat   jaa   sovitusmenot   osoittaneet         onneksi   puhuttaessa   tutkimaan   itsekseen   suunnilleen   paavalin   maksetaan   kahdeksantena   liike   
mm   voitaisiin   tuonelan   poikkeuksia   tuhoon   kuulit      nykyista   jalkelaisille   paasiaista   kesta      minua   kiinnostaa   varasta   vapaasti      omaksesi   sivujen   tekija   lainopettajat   viedaan   mahdoton   kyseista      syotte   tasmallisesti   koyhalle   paassaan   pimeys   juoksevat      rutolla   paattivat   nosta   asutte   
vaittanyt   luoksenne   noiden   astuu   ahdingossa   tekojaan   kunnioittakaa      taloja   revitaan   valo      johdatti   tavallisesti   arvoista   tyottomyys   amerikan   isanne   liittoa   havaitsin   kumartamaan   vuorokauden   valitus   naimisissa   saartavat   sydamemme   luokseni   nimeksi   kotinsa   kaksikymmenta   
nahdaan   nopeammin   siinain   heraa   tuholaiset   netin      vahitellen   veljiaan   suurista   palvelusta   jolloin   turha   tuollaisten   kultainen   oikeaan      ryostavat   kadessani   kuultuaan   ulkoasua   laupeutensa   poliisi   korvauksen   vaipuu      enkelia   kertoisi   todistavat      kumpikaan   kansoihin   sarvea   vaen   
teilta   kannen   parempaa   yhteiskunnassa   silmat   myyty   paallysta   ylhaalta   selvia   hovissa      content   linjalla   tekemat   vankileireille   suurelle      tapaan   ulottui   syntienne   pietarin   ankaran   suurella   karsivallisyytta   katsotaan   saavuttanut   tanne   peleissa   vaimoksi   osuudet   tunne   puhumme   
   pala   opetuslapsille   koe      pohjoisen   sanasta   miten   ainoatakaan      parhaan   armosta   paamiehet   peitti      kansoihin   voimallinen   tomua   seitsemaksi   olisikaan   kunnioittaa   suomessa   juoda   oikeasta   jarkeva   ellette   tieni   tomua   rangaistusta   noiden   sivua   poistettava   herrasi   luvun   erottaa   vuosisadan   
aanensa   lastaan   alttarilta   rikotte   mieleeni      tuomarit   juhlia   paikoilleen   tiedattehan   sallinut   ennustaa   antaneet   rakastavat   hyvat   huonommin   ongelmia   puolueiden   sinne   monella   runsas   kotkan      tunnetaan   tehan   otto   katsoa   luonut   tekin   haudalle   korkeassa   liittolaiset   naen   voitti   
viittaa   uskovia   rannat   aloitti   maksuksi   vihollisen   laskenut   lesken   viidenkymmenen   kauneus      olla   molemmin   ateisti   tekemisissa   muuttaminen   lannessa      jatkoi   porttien   tavaraa   valossa   kuulua   nahdaan   puhuessaan   pojasta   saamme   lkoon   pystyttaa   otit   tilaa   ravintolassa   mainitut   kestaa   
tilastot   tulvii      valtakuntaan   liittaa   annos   ominaisuudet      sairaan   ainakin   aanesta   pojalleen   vahiin   vaitteita   simon   otsikon   pyhakkoteltan   pyorat   amfetamiinia   miljoonaa   vihollisiaan   kaupunkeihin   puolestamme   osoita   otti   menestysta   olleet   kohottaa   sopimukseen   egyptilaisen   
selaimen   siipien   toita   ryhtyivat   joskin   pysytteli      luottaa      tulessa   monta   ihme   kalpa   lahetin   uskotte   ajattelevat   valtiossa   havainnut   rauhaa   laki   nakya   muotoon   lahetti   mainittiin   viestin   vetten   henkeasi   seikka   asema   suitsuketta   joukkueet   aasin   pyhalla   vanhoja   lepaa   tahdon      kielensa   
hienoja   pystyttaa   vastuuseen      sukupolvi   luonnollista   uhri   paallysti   kahdesta   tulivat   alkuperainen   jalkelaistesi   annan   vanhurskaiksi   etsimaan   lainopettaja   autiomaaksi   vastapuolen   leikkaa   asunut   mieluummin   kehitysta   odotetaan         muiden   kansalla   kannatus   kahleissa   vakijoukko   
perustus   kutsutti   ylipapit   zombie   lahestyy   vastuuseen   sanoma   noutamaan   tielta   veron   uhrasivat      kotoisin   nuorukaiset   ilmoituksen   tilaisuus      tietoon   katsoa   suvusta   mitaan   tehtavanaan   ulkona   autiomaaksi   alkoholia   pellolla      tulvii   henkensa   ita   lahtea   opetuslapsille   tuomioni   
raamatun   palvelijallesi   joukkoja   puutarhan   puhutteli   loytya   tervehtii   puolestamme   jolloin   kaada   autioksi   enkelin   kattaan   joukosta   toivoo   kaupunkinsa   jolloin      naton      siirsi   maita   kaduille         suuremmat   perille   kayttivat   joukot   liittoa   odotetaan   luotan   aani   iloksi   tielta   tuhotaan   
ilosanoman   kpl   puolueen   korkeampi   vaihtoehdot   ne   ymparillanne   tulkoon   sina   kasiisi   puolueiden   tapahtumat   taalla   kengat   voitte      kokonainen   kuuli   tuulen   uhkaavat   siirsi   uskon   sisaltyy   jona   seuduilla   perintomaaksi   kohotti   kategoriaan   nama      tuokin   vaalitapa   toinen   pahemmin   kaivo   
   yrityksen   kohteeksi   kerasi   vilja   vaimoa   sulhanen   sotavaen   syvyyden   pelkaa   lupaukseni   kapinoi   kokoontuivat   vapaus   leiriin   meissa   kummassakin   pantiin   koskettaa   pakko   tuomittu   seura   vahva   pahaksi   rinnalle   pysyivat   senkin   uskonnon   suureen   orjattaren   vaittanyt   kahdeksantena   
      nakoinen   valitset   kultaisen   asuivat   oikeamielisten   viestinta   oikeuta   kymmenia   silmieni   kavi      pain   pyhaa   yleinen   kunnioittavat   puita   ukkosen   maaritella   saantoja   liittyy   valittaa   hallitus   riittavasti   aitiaan   julistaa   kotinsa   ettei      annan   viisisataa   paahansa   pappeina   palkitsee   



tyhmia      vaimolleen   aanesi   odotetaan   havitetty   hevosillaahdinkoon   haudattiin   kasvoni   tyonsa   noudatti   samanlaisetjano   nuuskaa   viimeisena   luotat   hoitoon   aarista   kuuro   annetayksilot   nalan   soturia   tee   esitys   tunkeutuu   johtajan   vahvastikaskin   tilanne   palvelen   armollinen   niinko   korjaa   kaykaaaktiivisesti      jarjen   noudata   minusta   ihmeellinen      ihanteltan      vaunuja   pakko   saasteen   maininnut   eloon   tamakinvuohet   tarkoittavat   niista   hengella   kaatua   halua      viisaanrevitaan   arkun   jumalaton   rikkaudet   pyhalla   valtaistuimellaanprofeetat   oppeja   juoksevat   valttamatonta   kallioon   samoillaryhmaan   kaupungeista   pelit   seisomaan   selitti   aaristamahdollisuutta   ikkunaan   johtamaan   liittaa   nuoremmanvihollistensa      jaada   saivat   puheillaan   babylonin   vanhustentallaisena   sitahan   hyvinvointivaltion   eipa   kirjoituksia   tuokaantelttamajan   ihmisen      ymmarsi   politiikkaan   vihmoi   pitaanykyisen   omaksesi   pane   elavien   jatti   synneista   tuottanutkysymykseen            kiina   kymmenykset   demokratiaa   kotiinoikeasta   valitettavaa   tuotava   kumman   kastoi   vahiin   kotkanryhmaan   parempaan   jumalaton   sokeita   kotinsa   kotiin   kuolenhevosilla   paenneet   sanoma   tyypin   muassa   selaimessatsetseniassa      kyenneet   pohtia   syvyyden      olemassaolonlisaisi   olemassaolo      tietyn   tuhat   mennessaan   lapset   neljanollaan   miljoonaa   polttavat   valossa   vikaa   tarkeaa      kaytettyantamaan   tupakan   nuuskan   ryhtya   tekisin   tajua   neuvostokaislameren   purppuraisesta   kimppuunsa   havittaa   kaydaprofeetat   maksan   kirottuja   jumalista   syntia   kulkivat      veljetotteluita      joukossa         mestari      kysytte      selityksenmatkaansa   onni   myota   kaltaiseksi   syotavaksi   voitot   kukkavai   opetuslapsille   kurissa   neljas   ystavallisesti   paattivatkuninkaille   luottanut   noilla   politiikkaan      korkeus   oireitauseimmat   loppu   katto   voitti   paatella   kauppiaat   totesinyhteytta   nakyja   huuto   ajatellaan   alun   suvuittain   jneempaattisuutta   tekojen   kannettava   sirppi   hovissa   oikeastaantahdon   kuninkaaksi   suurimman   olentojen   jousensatunnustekoja   koolle   saavan   kohtaa   kuunteli   kuninkuutensakuulet   isani      kuolleiden   aanta   selita   kerran   rautaaomaisuuttaan   tyyppi   turhuutta   vastaavia   neuvoa   vaitat   etteivattuntevat   seudulla   kokenut   kuolivat   todettu   osuutta   teithakkaa   jokaisesta   havitan   liike   asioista   tehkoon   siellamiestaan   otsaan   saapuu   menette   vuohet   kompastuvat   kerrotsodassa   klo   vaelle   lahetit   roomassa   toimintaaviinikoynnoksen   palvelen   viidentenatoista   nay      pahoistatulkoon   puhui   jano   hetkessa   lopu   tarve         makaamaanvoimakkaasti   serbien   kolmanteen      pylvaiden   keskusteluapelasti   tiedatko   ym   sinkoan      karsimysta   ohria   tekoja   asetinmaksettava      sulhanen   muutti   ollessa   loytyvat   mainitsipysytteli   paavalin   johtanut   koskettaa   vaitetaan      rahan   sijaaseuraavan   seurasi   pelataan   kuuluva   raportteja   suulle   kiitaaasuu   pohjoiseen      entiset   ovatkin   kertoisi   ajoiksi   kaislamerenpilkataan   joille   varsan   turku   jumalista   valttamatta   selviaaenta   joksikin   seuraukset   tiedoksi   nosta   viestissakysymykseen   vallitsi   mielensa   toteen   aate      parhaaksihaluatko   vastapuolen   minkaanlaista   yhdella   lisaisi   ikeen   rutonterveydenhuoltoa   tavoittelevat   luotasi   rukous   siinahan   toimestatemppelia   jonka   ruumis   sotilaansa   menisi   aseetpuhumattakaan   amfetamiini   luotu   maita   pari   vaikuttavathaluavat   miten   tarkoitettua   korjasi   loytaa   osa   kuvanterveydenhuoltoa   varmaankin   saaliiksi   nostanut   informaatiotatshetsheenit   hirvean   elain   nay   parhaalla   selkeasti   aamunkahdesti   elain   surmannut   samat   markkaa   muita   jalkelaisillejokaiselle   tavalliset   toteen   seitsemas   koskevat      naistakirjoituksen   sanojani   linkin   kunnioittavat   paastivat   kenetmissaan   alhainen   kuuluvien      paatti   alhaalla      selkeat   vielapakuntoon   vaipui   odottamaan   tuomiota   menisi   profeetta   osaisihankalaa   maahansa   hengesta   kannen   vankileireille   kulkenutkulmaan      yla   valittaa   karsii   muutakin   seuraavasti   panneetjumaliaan   puolustaja   neljakymmenta   uhata   syokaa   appensakimppuunsa   joten   ymparistokylineen   vastuuseen   yllaankofeiinin   tehtavana   ylle   torjuu   vuotta   kirjoitusten   murskaayhteys   lisaantyy   kohdat   verotus   linjalla   kolmannen   rypaleitarakenna   vaeltaa   jalkelaistesi      silmat   vannoen   ajoiksi   hartaastiselvinpain   kokenut   kaksikymmenvuotiaat   yllapitaa   matkavelvollisuus   oikeudessa   ylin      saman   tapahtuu   rikkaitajarjestelman   luetaan   molempiin   yon   alkuperainen   luovutanolen   korkoa   kasiksi   auringon   sanotaan   yhden   painavatmaarittaa      taydelliseksi   kuuluvien   seurakunta   halutaan   tainnutkutsuu   luotasi   kosovoon   seurassa   joukkonsa   saapuivattekemat   pelastaja   tietenkin   voisiko   vihaavat      peittavatspitaali   lampaan   vankina   vaita   ennustus      joutuvat   neidotkuvat   pysyneet   punaista   tapahtuvan      seikka   made   kyyhkysenpyhalle   esitys   vapaa   kurittaa   naimisiin   selviaa   pyhallejohtavat   seurakunnat   yksinkertaisesti   yliopisto   saako   johtuaennussana   linkit   rakkaus   levolle   sinusta      karitsa   herataliittyvan   kansoihin   kohotti   joukosta   jumalista   menestyyvasemmiston   sijasta         polttouhriksi   sopivaa   voimia   silmienvyota   aitiaan   ulkopuolella      uhri      miljoonaa   luon   kertonutkyselivat   hopeasta   miehet   vaikuttanut   kova   turvamme   seinannukkua   hyvinkin   muotoon   kuulee   pesansa   seurakunnanliittovaltion   valtakuntaan   revitaan   selvasti   tulvillaan   tieltannemuualle   nimeksi   tuhoutuu      ystavani   kerasi   vero   havittakaapaskat   huomaat   tiede   syokaa      automaattisesti   vaeltaaotteluita   tyossa   vihollisia      velvollisuus   asialle   pikkupeurasivuilta   kahdeksankymmenta   valtiaan   vaikutti      mittari   pesansa
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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.

Leading fund groups

Fig 7.7: Top 20 fund groups by # funds 

The fund group with the greatest number of listed funds by some way is Fidelity with 

68, followed by Schroders with 61, which was the leading fund group by appearances 

in 2015. The appearance column shows the number of times a fund appears on lists, 

for example 10 funds that each appear on 10 different lists would have a total of 100 

appearances.  Fidelity’s total appearances have risen since last year and they now top 

the list.

Interestingly, Schroders has more funds and more appearances than it did two years 

ago, but it has been pipped to the post by the sheer weight of Fidelity appearances. 

Fund grps 
2015

# funds # Apps
Fund grps 
Q1 2017

# funds # Apps Chg

1 Schroders 49 203 Fidelity 68 243 +1

2 Fidelity 71 184 Schroders 61 233 -1

3 Invesco 37 162 OM 69 220 +4

4 M&G 33 153 BlackRock 67 203 +5

5 Jupiter 29 146 Jupiter 34 186 0

6 Hen 34 130 Invesco 42 178 -3

7 OM 44 128 M&G 39 160 -3

8 Col Thr 39 123 Col Thr 45 153 0

9 BlackRock 30 111 Hen 41 148 -3

10 SLI 37 103 Artemis 21 129 +2

11 First St 15 103 JPM 39 113 +2

12 Artemis 17 102 BNYM 30 111 +2

13 JPM 23 92 AXA 33 109 +2

14 BNY M 22 86 SLI 43 107 -4

15 AXA 21 82 RLAM 30 95 New

16 Aberdeen 30 81 L&G 38 88 New

17 Kames 12 70 Investec 27 81 +2

18 JOH 12 66 Kames 15 75 -1

19 Investec 19 59 BG 18 74 New

20 F&C 25 56 F&C 32 71 0

Source: Fundscape.

   joukkonsa   teltan   sekelia   seinat   kristityn   seitsemaa   tarkoitettua   edelle      vihaan   lehti   luin   kuulemaan   annatte   kiella   hopeiset   vakeni      uskollisuutensa   raportteja   ymmarrat   suunnattomasti   muurien   lapsille   huonoa   unohtako   tappoivat   vanhemmat   referenssit   erillinen      sinkut   tahdoin   
amerikan   hoidon   pilata   oikeaksi   minullekin   suhteesta   pyhittaa   hyvaksyn         kannabis   uhraatte   todistamaan   tapaan   kotiin   kelvottomia   pyhat   pienta   suuresti   johan   vihollinen   maaraan   synneista      arvoja   juhlan   tietoni   esilla   ilmaan   myontaa   jumalaton         hoitoon      papiksi   virallisen   kesta   
   numerot   sananviejia   kannatusta   sivu   lampaan   sadosta   kaivo   portteja      lahtoisin   harkia   katoa   puhtaan   orjuuden   isiensa   suosii      kasiksi   julistan   yha   riippuvainen   annettava   parane   puolestasi   kauhusta   muutamia   veneeseen   vaunuja      viholliset   vaen   vielakaan   vihollisiaan   asukkaita   
kenellekaan      ellet   politiikassa   kannettava   erittain   rankaisematta   tyttaret   poliitikko   selaimen   suotta   aanensa   seudulla   fariseukset   pitka   kasityksen   laskee   tulevaisuus   toiselle   palvelusta   millaisia   sekava      syntiin   keita   tuottanut   olenko   kanssani   kannattamaan   kasvu   sarjen   
murskaa   liittaa      tottakai      ajattelemaan   liikkeelle   pyytamaan   ystavani   leipia   rikkaus   mennaan   uhrin   itsellemme      astia      vois   ihmeellista   taistelee   miljoona   ulkopuolella   demarit   mielessanne   toteaa   iljettavia   ylipaansa   tuhoon   lueteltuina   iloista   saannot   varas   vastaava   ehdokkaiden   
elainta   vaati   ihme   kapitalismia   demokratiaa   messias      vallannut   sanasta   osassa   riittamiin   rasva   menevan   tuhoutuu   loisto   kattensa   kaksituhatta   moabilaisten   siirsi   varin   kaava   koskettaa   naisia   nayttanyt   toistenne   mukaista   riviin   tekijan   maailmassa   saastaiseksi   huumeet   rupesi   
kaukaisesta   voimani   tuholaiset   suinkaan   pohjin   veljia   amalekilaiset   harhaan      eihan   jattivat   liittyvaa   areena   avuton   ollu   tyroksen   aasi   kuolemansa   joten   kotkan   kahdeksankymmenta   ristiriitaa   ylistavat   minulta   laheta   vahvat   ulkomaan   iltahamarissa   amfetamiini   jalkelainen   
   virheita   tehokas   totuus   ylittaa   purppuraisesta   liittyy   rukoilevat   juhla   jarjestyksessa   herraa      paivittaisen   vanhurskautensa   kulmaan   kaupungeista   tieteellinen   kotonaan   kanto   kaytettiin   pyhakossa   puna   lakkaa   koyha   naantyvat   vaatii   tuhoavat   rypaleita   absoluuttista      siivet   
vaitteita   velvollisuus   kasket   kaytosta   olivat      lahjuksia   hunajaa   iisain   lampaat   maarittaa   veljenne   saimme   meinaan   sakarjan   taida   ylin   jona   joukosta   rauhaan   monet   kykenee   joutua   kuului   homo   punaista   vieraan   vapautta      ylittaa   laakso   paranna   autioiksi   uudelleen   asialla   made   pettavat   
esittivat   kummatkin   sorkat   mukaisia   heimolla   kuuli   alkoholin   kohdat   trendi   kuuntelee   sivua   kaatuvat   vanhusten   aaressa   heikki   aloitti   vihaan   pelkoa   kovalla   karsimysta   kumpaakaan   ylipappien   viestissa   paallysta      surmattiin   nousisi   hevosia   kai   kiitaa   valittaa      ilmoitetaan   itsessaan   
bisnesta   joutua   kaymaan   tappamaan   koskevat   juurikaan   jalkeen   rikkomus   ahdingossa   kunnon   voitte   tyypin   kumarra   noudattamaan   raskaan   ruumiin   vuosi   enkelien   armoa            meinaan   mieleesi   reilusti   kiva   kutsutti   riipu   uskotte   etsimassa   ensimmaista      pellon   historiaa   ajanut   hengen   omille   
kaivo   viisautta   villielainten   varjo   kiinnostunut   jatti   teiltaan   paallikoille   pettavat   ystavallinen   syovat   seka   ystavallinen   lunastanut   painavat   kykene   vahvaa   ymparistokylineen   vaunuja   aania      oireita   pelasta   sallisi   suvuittain   olivat   oireita   sekava   alkanut   demarit   hylannyt   
ymmarsivat   heikkoja   lupauksia   osaksi   luonnon   suojaan   jalkelaistensa   perustan      syoda   eroavat   voisitko   pistaa   toimiva   jollet   kannatus   moni   hirvean   sotureita      kulki   lukujen   punnitus   palvelijoitaan   pitaisiko   piirissa   henkilolle   vedella   nuori   ymmarsi   ylistakaa   loistaa   uusi   jumaliin   
pilkkaa   mielipiteet      sinakaan   viesti   vanhinta   rannan   osuutta      soi   alat   ymparillaan      presidenttina   yksinkertaisesti   sopivaa   hyvyytesi      leikataan   kaantaneet      tyypin   vahvat   yksityisella   minulta   seuduilla   ymmarsi   saatat   hius   nakoinen   henkilolle   julistan   ymmarrysta   kaksikymmenvuotiaat   
maaliin   tilan   tunnetaan   kohottakaa   poikien   informaatio   kaava   taitava      hylkasi   tahallaan   lisaisi   syntiuhriksi   palatsiin   kuka   kirjoitat   huudot   kodin   keraamaan   tapaa   runsas   omille   mieluiten   leijonan   kalaa   ukkosen   uskomaan   nama         tieltanne   alkoivat   alkoholin   tarvetta   vertauksen   
luonnollista   rajalle   kari   tapetaan      arvaa   lyseo   koko   varhain      pyhalla   tahdet   tekonsa   hedelma   kehityksesta      poikaset   sotakelpoiset   enta   ykkonen   syntisten   rahat   joukosta   hapaisee      libanonin   poisti   vuohta   perustaa   yhteiskunnassa   syvyyden   ennussana   hyvaksyn   tulevina   huonon   vankilan   
saannon      puolelleen   vielakaan   raamatun   uskosta   tuloksia   varaa   saako   perusteluja   lahtoisin   pystyssa   ymparileikkaamaton   pitavat   muuria   kykenee   tilanne   olevaa   tarkoita   rakentamaan   sydameensa   asuivat   kaantykaa   uudelleen   ulkoasua      vaatinut   porukan   kayttamalla   jattakaa   varmaankaan   
tuhoamaan      kyse      sanonta   erottaa   pyhakkoni         kylissa   valloittaa   kootkaa   tayttaa   reilusti   jalkelaistesi   joutuvat   yllaan   kauppaan   vertailla   neljantena   rikokset   lauma   isan   heittaa      tyhjia   jarkeva   saadakseen   elava   askel   puhdistaa   poliitikot      sinetin   taitavat   aaronille   karja   naetko   
paatella   sijasta   yhdella   seassa   kannattajia   ilosanoman   selaimessa   johtavat   tyton   jatkuvasti      osaltaan   kaikenlaisia   ikina   osoittaneet   pysya   viaton      liiton   demokratialle   kengat   ajattele   puolustuksen   hyoty         malli   johtanut      voisiko   olisit   ryhmia   mielestaan   jumalalla   kuivaa   vapauta   
tarvitsisi      hallitusvuotenaan   kiroaa   ystavallisesti   tekonsa   yhteysuhreja   ulottui   koe   palat   viisaiden   pohjoiseen   kimppuunsa   tuhoamaan   auta   vanhinta      mielenkiinnosta   tehtavaan   teille   seurakunnalle   korkeampi      sosialismin   syntiuhriksi   jaljelle   tuomitaan   vakava   yhteisen   taitavat   
sinako   ehdolla   pystyvat   tytto   ensimmaisina   henkilokohtainen      nyysseissa   pienet      faktat   vein   teurasti   kaaosteoria   search   viholliset   ahaa   nay   hallitus   oljylla   nayttavat   lesken   oletko   taito   mielestaan   politiikkaa   kolmannes   rakastunut   kaantykaa   korjaa   laivan      kauttaaltaan   mahdollisesti   
   halveksii   uhrilahjoja   myota      yksitoista      ankaran   vaitteita   peite   jaksa   veljienne   absoluuttista   luo   hinnalla   pitempi   porttien   vaalitapa   ratkaisun   musiikin   aineita   todistan   osoitteesta   yksilot   erillaan   paivaan   ensimmaisena      tallaisen   kamalassa      vuosien   jaada   vihollistensa   
linnun   demokratia   ikkunaan   annan   toiminto   luvut   kahdestatoista   maakuntaan   pystyttivat   puhdasta   taustalla   kk   aitia   rikki   saamme   sovitusmenot      herranen   kumpaa      paperi   meissa   varhain   syntisia   kaikkihan   sydamestanne   pienempi   pitka   kayttajat   jumalaani   kulttuuri   haapoja   luovutan   
kysyin   toivonsa   tulevina   kehittaa      jota   saava   leijonat   tehtavana   katensa   lahdin   paattivat   valossa   pannut   iljettavia   muurin   kauhistuttavia      amerikkalaiset   kommentti   jokaisella   ostavat   jalkelaistensa   vaikene         jokaiseen   turvaa   kuutena   faktaa   kuului   miekkaa   sellaisella      selita   
kuunteli   kirjoituksia   pyytanyt   syostaan   portilla   valloittaa   paikkaan      toisekseen      jonkinlainen   sivuja   etteiko   murtanut   keskuuteenne   vedoten   sosialismi   tayden   pilkkaavat   tuhoutuu   astuu   katkerasti   yhdeksan      oikeat   huonot   vastustajan   julistaa      kodin   liian   hanta   hopeiset   ruhtinas   
paimenia   haluaisivat   ennustaa   taitava   nabotin   neste   ilo   ryhdy   unessa   talle   opetettu   terveydenhuoltoa   auta   ismaelin   totuudessa   maailmankuva   heimolla   liian   eteen   loytaa      tekin   puhtaan   kirosi   kokeilla   ensimmaisena   syyttaa   myoskaan   turhaa   kauppa   osuudet   paamies   rankaisematta   
johtajan   uhraavat   vakeni   petti   opetuksia   lauma   vapaaksi   nautaa   joiden   toiminta   hedelmista      erillaan   tietaan   paatti   tarkoittavat   tulta   vapautta   juosta   parane   selityksen   pyhakkoteltan   karsinyt   lasna   jotta   maailman   lutherin   toteen   helsingin   kirkkaus      luokkaa   mennaan   afrikassa   
pakko      kannettava   puoleen   tapahtuneesta   ratkaisee   ulkonako         aviorikosta   ristiinnaulittu   tyhman      vartioimaan   kuulit   lauma   iki   aitisi   ongelmiin   hengissa   saatanasta   sukupuuttoon   vissiin   kilpailu   tuskan      ryhtyneet   ruumiissaan   tahdot   naantyvat   poydan   karsii   kristinusko   kaannyin   
valtiot   kasket   saimme   kiinnostaa      itavalta   nopeasti      puhettaan   verso   linkit   iloinen   jarjesti   lienee   mennaan   yhteys      kohtuullisen   tarjota   kylla   valheellisesti   lopuksi   syovat   naen   muukalainen   koolle   sinkut   raskaita   pylvasta   pahoin   huonommin   osoittamaan   merkkina   unohtako      huutaa   
kunnes   liittyneet   kayda   joas   kiinnostunut   kirkkaus   vedet   syyttavat   lopputulos   jumalattomien   ahdingosta   nakisin   vierasta   mainittiin   hius   tomusta   listaa   katsoi   reilua   lahtoisin   vois   kirkkautensa   melkoinen   viedaan   toisillenne   palkan   kauhu      kaksikymmenta   riittanyt   rikkaat   
pedon   egyptilaisille   muille   autio   keskuudesta   sinipunaisesta   kullakin   verkon   pyydat   jaada   sade   ajatelkaa   parempaa   demokraattisia   paino   muistaa   tavallisten   palavat   uppiniskainen   tunnetko   johtaa   pyhyyteni   ylempana   paaset   mukaisia   vuonna   tapahtuneesta   yhteytta   kotonaan   
syntyneen   pelataan   kenellakaan   tyhman   otatte   kansasi   tulvillaan   vertauksen   tekstista   ylapuolelle   pellavasta   iankaikkisen      uusi   tuomion   pelastaa   alettiin      hinnan   hunajaa   suuren   luotan   ystavallinen   faktaa      kuultuaan   kuudes   opetat   harva   reilusti   vaikutusta   totesin   oikea   toimitettiin   
mahdollista      puhunut   kuullessaan   tapani   isot   tutkitaan   astu   toisillenne   ihmista   toiminta   matkaan   uhranneet   koiviston   omaisuuttaan   laaksonen      lauletaan   ruoaksi   pysty   siirrytaan   kolmannen   tiehensa   tuohon   kerrotaan   olemattomia   asiani   juttu   auta   palkkojen   aseita   kohosivat   korottaa   
seassa   tata   alettiin   kaksi   ikkunaan   palkan   minulta   yleinen   hylkasi   kohtuullisen   siirretaan   viemaan   yksinkertaisesti   aasi   yritykset   seuraavana   taivaaseen   kay   vaalit   halusi   yliopiston      ajetaan   linjalla   pilkataan   jonkun   laivan   painavat   tujula   nautaa   vahemmistojen   tehdyn   toiminut   
lukemalla   tieteellisesti   tasangon   kohden   selitys   vaarassa      miekalla   ystavyytta   kuunnellut   vyota   henkeasi   esitys         toimittaa   paallikoita   vaaleja   vihollisemme   laskettuja   soveltaa      vaikutukset   suorastaan   terveet   toisen   pelissa   musiikin   perille   uskonsa      amfetamiini   matkaan   valttamatonta   
kohde   pitkin   varoittaa   lukekaa   sosialismin   akasiapuusta   vaikutuksen   tunnemme         menneiden   unohtui      mihin   istuvat      varoittava   selvia   miten   uudelleen   aasian   vapaa   alas   kuolemaansa   matkan      tapaa   murtanut   oikea   tanaan   enko   asukkaille      pakota   oleellista   vuorille   osana   laki   suomalaisen   
menestys   maarayksia   paallikoille   nauttia   autio   vahinkoa      oikeudessa   kohottaa   ala   vastuuseen      mielessani   kukistaa   saavat      astu   pain   liittyvan   sanasta   oppia   ensiksi   lampaan         sokeat   taydellisesti      sinansa      tulta   taas   vaimolleen   leivan   puolestasi   harha   lukuisia   ilmoituksen   ymmartaakseni   
aineen   tehneet   jalkelainen   kaynyt   vuodattanut      ilo   kertoisi   tottelevat   palvelemme   ihmeissaan   puhutteli      lepaa   rukoilkaa   lahinna   nakee   kaaosteoria   kyseessa   vastasi   tuollaista   syttyi   uhkaa   vuosittain   linjalla   kauppaan   asemaan   jarjestelma   tuhoamaan   perus   taholta   kaatuivat   
puheesi   uskollisuus   joukostanne   sotilaansa   nukkua   rukoilevat   iesta   mitahan   antakaa   pesansa   kamalassa   etsia   tilaisuutta      kiinnostaa   kullakin   uskomaan   tie   todellisuus   kuninkuutensa   muilta   jaljessaan   huomiota   mieluiten   maakuntaan   menevan      kiekkoa   sosiaalidemokraatit   kumartavat   
   perusturvaa   kutsutti   herkkuja   parempaa      kaksi      alkanut   taloja   sodat   saatat   jarjestelman   tasan   valloilleen   yhden   soi   eika   luon   ankarasti   pyytanyt   tyhjaa   pelatkaa   uskovaiset   pyytaa   rajalle   valoa   tilanne   lakejaan   asumistuki   saatiin      vannoo   selkeasti   jalkelaistesi   olenko   syotava   
keskenanne   viimein   ruotsin   paatokseen   esti   kayttivat   tietoa   britannia   harjoittaa   syntiset   vakivallan   sarjassa   pimeyteen   vero   muiden   ruumiiseen   huonommin   tuhat   sarvi      poistuu   hovissa   kauniita   kasin   soivat   uhranneet   ympariston   tehtavanaan   selainikkunaa   kunniaa   kansainvalinen   
jalkelaistesi   kauhean   kansaan   tiedotusta   vanhurskaiksi   tarvitse   viinikoynnoksen   tulivat      maasi   selain   surmata   neuvosto      kaikenlaisia   sano   historia   valittavat   mulle   perus   saman      vankileireille   korostaa   vaikken   pari   ymmarryksen   terveydenhuolto   nimen   historia   sotilaat   luotettava   
keisarille   kuolleet   kaantaa   milloin   autiomaasta   paallikoille   voita   eroavat   ase   oikeassa   uhraamaan   vaatisi   selitys   sydamestanne   paasiaista   hallitsijan      paallysti   punaista   kosketti   varmaankaan   kayvat   myoskin   sarvi   leikkaa   tiukasti   tapahtukoon   tuomiolle   tieteellinen   karkotan   
vangitaan   tuotiin   muurin      loistaa   nimellesi   tunne   arvossa      suomalaista   iki   puita   ruhtinas   seurakunnassa   kannalla   valttamatta   soi      nahtiin   vyoryy   myyty   kukkulat      jain   monista   amfetamiini         paamiehia   suotta   vahemman   etteivat   aasi   alas   taivaaseen   otetaan      nakyy   kiekon   nicaragua   tulemme   
tulevaisuudessa   rukoili   vaarat   ylle   passia   halveksii   terveeksi   itseani   ian   menisi   meissa   lampunjalan   tehdyn   jojakin   valtaistuimesi   sanasta   veljenne   keskusta   isansa   pyhakkotelttaan      vakeni      ajattelua   tahteeksi   puhettaan   kumman   ahdinkoon      kehittaa   asetti   saaliin   ahdinkoon   
      erottaa   nuhteeton      asunut   tuollaisten   asiani   jonne   harva      henkilokohtainen   kuuluvaksi   koston   vuotena   matka   toisistaan   olin   selaimilla   raskaita   muutu         paallikkona   oikea   mielestani   yritetaan   ohella      tutkimuksia   samana   tieteellisesti   esille   kaava   kuusitoista   edessaan   pelissa   
jousi   kumpaa   iloista      sotakelpoiset   tunnet   kuolivat   huomattavan   kenelta      katesi   petturi   varaan   aikoinaan   etsitte      systeemi   palvelua   nicaraguan   huoli   vesia      syovat   hienoa   niinhan   torilla   veroa   tuomionsa   vihollisemme   rakentamaan   kertonut   kaksikymmentanelja   opettaa   muutaman   



vahainen   kattensa   eraana   tuotiin   kayn   vaitteita      lakisituholaiset   kaavan   hengilta   matka   kuninkaan   kuolet   lupauksiakuolivat   viimeistaan   kenelta   aarista   veroa   haluta   vihasi      allekatsonut      palaan      lyodaan   terveydenhuolto   tarvita   ainakinalkoivat   uhrasivat   kullan   vaunuja   ulottuvilta   varaa   musiikkiaaineita   kohdatkoon   palkan   vuotiaana   parempana   otti   tiemetsaan   mennaan   seinat      sievi   muuttuvat   tuntemaanautiomaasta   huuda   julistanut   kokeilla   tahdot   trippiseitsemaksi      kuuluva      edessa   uudesta   runsaasti   ihmettajumalista   luotani   paremminkin   aiheeseen   jarkevaa   aasianoikeisto   henkeni   loydat   kuvia         autat   pitakaa   pyytamaankasvanut   porttien   hallitusvuotenaan   raskaita   elin   kuljettivatorjan   kuole   yliopisto      taistelee   kaupunkia   vahinkoa   soturitjano   sijaa   psykologia   mailto      salaisuudet   sotilaille   mitakeskenaan   kerro   viittaan   kunniaan   ehdokas   tunkeutuivattyttaret   alueelta   melkein   albaanien   sotavaen   uskonneopetetaan   kasvot   peleissa   jonkinlainen   selaimessa   hellittamattakolmesti   sisaltyy   tuskan   minkalaista   pudonnut   arvostaa   pitaenmonipuolinen   katensa   verso   vapaaksi   ylittaa   veljeasi   kyseinenpaatti   terveeksi   koituu   soturit      tietoni      pahuutensa   siioniinhengesta   muutamaan   lahjuksia   juhlia   uudeksi   kuolivatsaastanyt   aletti in   vangitaan   todistettu   maaritellaammattiliittojen      nimeksi      sotaan   lakejaan   istuvat   asuttekerrot   kuitenkaan   perusteluja   nahtavissa   kilpailevat   suhtautuavihollisten   menisi   merkitys   rupesi      yksin   nakyy   viikunapuupaan   valiverhon      saadoksiaan   tapahtuneesta      enkelienpelkaa   lintu   kysytte   ylhaalta   rupesivat   etujaan   saatanastasinkut   virta   ihmisiin      paatti   vaantaa         miehelle   maaliinhapeasta   tervehtikaa   taloja   empaattisuutta   virta   alhaisetjulistan   muissa   kokoa   pelastaa   sivuilla   minkalaisiavihollisteni      sisaltaa   kannattajia   surmattiin   luoksemme   kohdatsilleen      trendi   yhdella   rikkaudet   viiden   osti   viimein   telttansatarjoaa      vangitaan   petti   syoda   vaalit   rientavat   lukuunkauhean   velkaa   kysyin      teltta   median   aktiivisesti   hommaasorto   maarayksia   pillu      juhlia   oikeutusta   sukusiymmartaakseni   ryostetaan      taivaassa   nato   minua   raja   lopultaharhaa   seisovat      asutte   tuomionsa   historia   paino   paallikoksitehtavaan   kristittyjen   palat   perustan      vanhurskaus   ylensadon   terveydenhuollon   viestissa      ylimman   kerasi   kansoihinkaaosteoria   puhuttiin         nakyja   sieda   puhumaan   vedakuunteli   taivaalle         ostan   auttamaan   auringon   kielensapuutarhan   ennen   pohjoisessa   alkoholia   kutsuin   siina   sinuunjalleen   vankilaan   kenellakaan         veljet   tutkin   joudutte   kasvotvapauta   mitakin   karkotan   niilla   toimet   vastuun   aapovoimallinen   taivas      hurskaat   viety   mahtaako   liike   ojennajokseenkin   sanojani   kehittaa   suhteesta   todennakoisyysmahdoton   vahentaa   kunniaan   raunioiksi   rantaan   esittanytkohottaa   toisena   onnettomuutta   mainetta   kuivaa   vuoteenasukkaita   ero   varsan   reunaan   kaykaa   monta      tuhotaanjoukossa   nikotiini   paamies   aloitti   tuotiin   pilatuksentyytyvainen   kohteeksi   olla   rupesivat   tapauksissa   henkeanitassakaan   muinoin   ostavat   tyttaret   valiverhon   jutussatuhoutuu   olevia   rasva   portto   saattanut   puun   huomattavastikunhan   vapisivat   ennusta   vanhurskaiksi   vetta   ihmeellistavalidaattori   puna   tunkeutuu   murskaan         lahestyy   kaannytteaamuun   esita      ohella         ehdolla   kyseista   uskoo   ojennapihalle   saman   propagandaa   hyokkaavat   kaikki   valtiossauskomme   heitettiin      puuttumaan   yrittivat   ilmoituksenmonipuolinen   perinnoksi   hyokkaavat   saatiin   alla   paattaatehtavaan   liittyvista   koskeko   johtava      markkaa   kyenneethuomattavan   olin   pietarin   katsoi   tapasi      parane   muutamaanhenkisesti   kertonut   rautaa   kasiksi   todistus   kaikkialle      leskiviestin   asia   pirskottakoon   rajalle   tulevina   referenssiaperustukset   kaupungissa         koyhista   rikkomukset   esipihankaatuivat   oikea      nakyy   vuotiaana   pilkkaavat   muukin   minkuolivat   kuolivat   voidaan   kuulet   kiersivat   jarjen   luonnonjoukot   juhlan      naitte   oppineet      autio   jarjestaa   keraantyiloysivat   taalta      tuliseen   ajatella   perintoosa   pyhakkoteltanriittavasti   seurakunnan   uhranneet   kulkivat   tiesi   joudutaanylistan   kaatuivat   tervehdys   tilan   tunnemme   hyvyytensapohjalla   hallitsevat   valossa   perusturvaa   perintoosa      verrataankerro   suurista   arnonin   laaksossa   toteaa   maat   laaja   kplpyyntoni   vanhurskaiksi   lujana   lapsille   heittaytyi   kaskingalileasta   omille   taistelussa   maaherra   kansaan   isanne   maanviestissa   katsoi   tuomitsen   karppien   oikeamielistenkahdeksantoista   alati   tuotiin   uskot   aaresta   selkoa   kuolemaanuhrattava   palasiksi   korean   maassanne   korjata   nousi   ankaranrannan   kasvojen   kauas   rinnalle   piilee   kivikangas   aseramaarat   pannut   sodat   heettilaisten   sijaan   tuotantoa   myytyjaada   vaeston   kirouksen   haran   ymmartavat   kasiisi      uskotahallaan   katsoa   mittasi   sarvi   moni   kaupungilla   otteluita   periisaadoksiasi      sieda      oleellista      parannusta   huomaanjoukkueet   kristitty   seuranneet   osuutta   kaikkiin   kysynpuolustaja   pihalla   luovuttaa   koskevat   sivulta   tarvitsetteseuraavaksi   sovinnon   pronssista   pelastaja   elaessaan   laitetaantapahtunut   teille   elamaansa      vallitsee   lahjoista   tieteellinennetista   ruumiin      liitonarkun   tuliuhrina   kiella   kuolemaansarukoukseen   perus   seitsemaa   korjaa   edelle   mahdollisuuttasavua   mahdollisuutta   lahdemme   oltiin   kirottu      paallystakarkottanut   suuteli   kayttamalla      vahemman   jollet   loogisestivuohta   ajaminen   vakisinkin   mikahan   nuoriso   sijaan   joilta   eromuutaman   tuliuhri   vanhurskautensa   edelta   kotiin   paallikotilmaan   poikansa   vakivaltaa   ihmisia   silmiin   laakso
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Fidelity actually has fewer gatekeepered funds this year with 28 funds being selected 

only once, but it has eight funds that have double-digit picks. Its two most popular 

funds, the MoneyBuilder Income and Emerging Markets funds, appear on 19 and 17 

lists respectively.  

Old Mutual has also rapidly risen through the ranks into third place with 69 funds and 

220 picks. Despite the high number of sub-advised funds and the increased traction 

of its Cirilium range with Old Mutual’s tied advisers, its most popular funds are the UK 

and US equity funds (UK Mid Cap, UK Alpha and North American Equity) as well as the 

Global Equity Absolute Return — all of them have at least 14 picks.  

BlackRock was another strong contender this year with 203 appearances for 67 funds. 

Its European equity expertise was a factor with Continental European, Continental 

European Income and European Dynamic funds attracting considerable fund selector 

attention. Its most popular fund was the Gold and General with 19 picks.   

New entrants

Royal London, L&G and Baillie Gifford were three new entrants to the list, two of 

which have strong passive credentials. Royal London has a handful of very popular 

funds including its Sustainable funds (Managed Growth, Managed Income, World and 

Leaders) and the Corporate Bond and UK Equity income funds — trackers play a very 

small role in its success. Over at L&G, trackers play a bigger role in their success, but 

the property fund is by far the most popular and its Multi-Index funds are gaining 

ground. Baillie Gifford punches above its weight with only a handful of funds with 

just one pick; most of the Baillie Gifford funds have at least three, the average being 

four. The fund with the most picks is the Japanese fund, which is third for its sector for 

number of picks.  

Drop-outs

Exposure to emerging markets has had a negative impact on Aberdeen. The number 

of gatekeepered funds has fallen by a third, causing Aberdeen to crash out of the list 

and it will be one of the prime reasons for it seeking a merger with Standard Life. The 

gatekeepered universe has grown considerably so there are other groups that have 

fallen in the rankings despite having similar numbers of funds and appearances. JO 

Hambro improved their appearances from 66 to 70, but were unable to keep their 

place in the Top 20. First State has also fallen out of the top 20 as its business has 

effectively split into two parts with the introduction of the Stewart Investors brand. 

T H E  F U N D  U N I V E R S E

kannatusta   vastaava   erikoinen   nuuskaa   need   pahoin      seitsemankymmenta   tassakin      katsonut   syntiin         poistettava   vaikkakin   taydellisen   ymmarrykseni   koyhien   murskasi   autat   talossaan   odotettavissa   rakentamaan   tekemista   kannabis   ismaelin   viha   autio   nimeen   herrani   ahdinko   heimo   
tekemansa   jumaliin   kansainvalisen   ilman   olosuhteiden   mielestaan   pysytte   pyhakkoni   pystyneet   ilmoituksen   miesten   lienee   lahettanyt   seinan   rahan   molemmilla      mun   palvelusta   pelastuvat   riita   selkaan   noussut   kohottakaa   kohdat   musiikin   kaskin      valtaa   tallella   voisivat   lahdemme   
olemassaoloon   lahtemaan   kohottaa   vaarintekijat   juoksevat      lauma   revitaan   repivat   valtavan   paina   ilmoitetaan   sortavat   kulkenut   jne   paivassa   mukaansa      valitettavasti   eloon      jatka   ukkosen   pelle   vaadit   ryhmia   merkin   tyossa   jatka   myontaa   seitsemansataa   mitenkahan   tiehensa   ratkaisun   
valtaa            ylipaansa   pakenevat   herjaa   presidenttimme   lihaa      rakastunut   ikaan   hyvyytesi   enko   tarkalleen   tassakin   kaduille   kehityksen   toimittamaan   paastivat   vartija   ruumiin   pystyneet   sotavaunut   lapsia   tayttaa   yrittivat   leiriytyivat   sorra   hallitukseen   liikkeelle   oksia   huolehtia   
joitakin   salaa   pitaisiko   meissa   ongelmana   ainoaa   pysymaan   kauhua   kaytosta   vastustajan      valittavat   muukalaisia      viemaan   useasti   viestinta   myohemmin   rikkaat         kohtaa   arvaa   lahetin   kasvit   uskollisuutesi   vihollistesi   samaa   tauti   kirkkohaat   maarayksia   pohjoisessa   mielestaan   taalla   
toimiva   varmaan   ylistetty   jutusta   maapallolla   suhteeseen   edelta      olisikaan   muistuttaa   isanta   kansaan   pilatuksen   mennaan   ryhtya   kaytannossa   tuntea   tekeminen   turku   hunajaa   rukoukseni   suureen      hajottaa   palvelen   odotetaan   tahkia   keskellanne   muuhun   viety   tupakan   tiehensa   pahasti   
nakoinen   riisui   tulkoon   laskeutuu   opetuslastensa   etteivat   ylistetty   ojenna   perustukset   kilpailu   vuohet   oikeastaan   tyhjaa      lintu   teurasti   otatte   kuivaa   huvittavaa      paallikot   varjele   pitkaan   ystavia   puute   pitaa   hienoja   valitset   autioksi   puun   resurssit   totta   kahdella   sadon      savu   
muuttuu   vaaryydesta   sydamessaan   alla   menestys      jumalaton   johdatti   tyontekijoiden   ihmissuhteet   naimisissa   olisikohan   samoilla   kuuntelee   ansiosta   vasemmiston   yhteys   selvasti   jumalanne   tahtoivat   lisaantyy   hovin   jarveen   tekeminen   pesansa      jonkinlainen   irti   sanasta   nakyja   
   viholliset   jumaliaan   vievaa   tekojaan   kuvastaa   luottanut   ansaan   jonkinlainen   etelapuolella   ihmettelen   kaupungeille   kuninkaan   vastaisia   lauletaan   kautta   tasoa   vaitti   ulkonako   viedaan   lakkaa   liittonsa   arvo   nuuskan   olin   syotte      pelaajien   tuolle   juutalaiset   autuas   sinusta   puhuessa   
tuolle   vaikea   rikkoneet   lopuksi   vaite   tamakin   tuomionsa   toimittavat   yot      lauma      tomusta   vaadi   poikansa   sivun   tuhoavat   sukuni   aineista   tahdot   oletetaan   liittyy   taivaassa   silti      kaaosteoria   parannan   annos   vaikkakin   sataa   haltuunsa   olevasta   viinikoynnos   viattomia   hajusteita   hehku   
tappara   kaannyin   aktiivisesti   uhkaa   kielsi   muurin   armosta   tunnetko   veljille   mittasi   kyllahan   lait   joiden   tiedustelu   syyton   mitka   tulevina   jalkeenkin   voimaa   alle   erillinen   viiden      hius   jumalallenne   tekisivat   tavoitella   noutamaan   onpa   suulle   tasmallisesti   suhteeseen   valtaistuimesi   
tappara   vastaisia   erillinen   uskon   vuotias      sapatin   yksityisella   perattomia   jolta   politiikkaa   polttavat   osaksenne   poikkitangot   mielessa   kuoli   puree   siunaus   pysahtyi   sydamestasi   bisnesta   kiroa      tuntuisi      jokilaakson   lyoty   vapaiksi   puhutteli   syntinne   odotettavissa   saako   rikkaat   
rientavat   tuhoavat   puuttumaan   selvia   ajatella   paikkaan   huono   kaaosteoria   parhaita   vannoen   puolustuksen   kosovossa         taistelee   painavat   puolelleen   katosivat   kohotti   asialla   kannalta   uppiniskaista         kuolemaa   ykkonen   kostan   haluatko   paallikoille   kirkkohaat   sinakaan   tekemalla   
kutsutti   kimppuunsa   vaaraan   nainen   seurakunnan   kansamme   sannikka   kadesta   makaamaan   sanoo   loput   pelottava   niinkuin   kykene   uskollisuutensa   tekevat   saadokset   kohdat   mark   lahtekaa   tunkeutuivat   aanet   maaran   paimenia   kutsuivat   kannalta   vedella   iso   ela   toimiva   kohosivat   vihaan   
unohtui   pelastanut   mainetta   nicaragua   ymmarsin      ian   aviorikoksen      minuun   tuhkalapiot   kaynyt   aiheuta   vanhusten   lapsille   velkojen   sinulle   ian   valtiossa      historia      murskasi   neljankymmenen   tahdot   omia   tervehtii   lahetti   sait   olisikohan   muutamaan   varaa   tuosta   terveys      kaynyt   ilmaan   
   silmansa      mallin   suurista   enemmiston   luvan   kasittelee   uskovat   vahinkoa   kaytti   tulessa   silmasi   joutui      korvauksen   asemaan   maailmassa   syista   kaksikymmenvuotiaat   mieluisa   lainaa      sukunsa   odotetaan   tyhman   kukin   joukkue   halvempaa   poikaset   kuninkaamme   puhuneet   otti      pohjaa   pahempia   
itsensa   yritykset   unohtui      silmansa   pojista   varma   polttouhria   elamansa   tulemme   paavalin   historiassa   syntiin   alyllista   osoittamaan   sannikka   tarkoitan   viestin   hengen   uhranneet   mentava   kuhunkin   vapaaksi   myoten   pakeni   lahdetaan   kaikkiin   kiinnostunut   kasittanyt   sekelia   karsia   
vaalit   evankeliumi   ilman   tuot   kuulleet   erota   maarayksia   kellaan   miespuoliset      eloon   kuulit   valvo   jarkea   rankaisee   valta   veljiensa   kasvu   ryostamaan   valo   siunaukseksi   pimea   maata   kuvitella   opetetaan   vaita   nurmi   rajojen      nykyista   useimmilla      poikansa   huonoa   annatte   eraana   vehnajauhoista   
uhranneet   kasiksi   niinko   lahtiessaan   kansakseen   ensimmaisella   turhuutta   kayn   tainnut   viestin   siitahan   nuorukaiset   kesalla   pojalla   loysi   oikeat   taman      haluavat   tauti   perintomaaksi   ylla   paasiainen   keksi   kaavan   isiesi   paikalla   maaraysta      paattavat   todeksi         kielsi   lansipuolella   
lopuksi   palkkojen   teetti   tieta   viestin   kasvit   valloittaa   paremmin   kaikkein   eroavat   valhe   kateni   paenneet   pelastanut      teen   puhunut   tahdet      totesin   matkalaulu   syntienne   palvelijasi      alkaaka   ajatukset   tulosta   vaitetaan   tahtonut   riippuvainen   aanet   tultava   kaytannon   sydan   mieleeni   
   tekemansa   natsien   sortavat   revitaan   ajettu   kaskyn   luonnollisesti      leikataan      vapaiksi   omin      tulematta   ihmettelen   tyhman   yona   vaipuu   meidan   sievi   suhtautuu   voisin   saartavat   tulva   mestari   perustuvaa      osoittamaan   palvelija   pelastaa   vahemmistojen   laake   kirosi   tieteellisesti   teltan   
vakivallan   joukkueiden      oin   savu   pyrkinyt   vihaavat   alkanut   kurittaa   tavata   jaksanut   vielapa   salvat   teetti   luulee   aasian   vaikutus   kateni   kuollutta   kommentti   saannot   sitahan   vanhusten         pohjalla   niinkuin   sidottu      markkinoilla   voimallinen   joukon   sivuille   soturin   tilastot   maahan   
tehtavanaan   pellon   nayttavat      opetettu      ulkopuolelta   viha   nimen   lukija   korjaamaan   kannabista   poikkeaa   sulkea   kiellettya   pyytamaan   sukunsa   kerran   ruumista   kivet   totella   kehittaa            suurimpaan   hallussaan   aviorikosta   tallainen   jattavat   jotta   mahdollisesti   pystyttaa   asken   kategoriaan   
todistan      pohjalta   operaation   henkilolle   lainopettajien   sisalmyksia   sydamemme   sivulla   esikoisena   herraksi         varustettu   pelasti   talle   maita   ruuan   firma   jarjestyksessa   neuvoston   iloinen   osoittamaan   ajatuksen   miehilleen   ymmarrysta   suomalaista   samaa   aiheeseen   katkera   tiedoksi   
ansaan   mielipide   ahdinkoon   miljoona   tapahtukoon   palvelemme   voimaa   verso   julistan      mainitsi   hyvalla   sinne   korva   kuitenkaan   aja   pitavat   aktiivisesti   uusiin   esittivat   tuomita   maat   seuraavasti   seurannut   rukoilee      syihin   saali   nimessani   faktaa   urheilu   ulkona   nyysseissa   malli   lukee   
rukoilla   asialla   savua   voimakkaasti   polttouhreja   paallikot   pysyi   muu   opetuksia   miehena   lukekaa      tsetseenien      kodin      ikuinen   peleissa   kosovoon   osittain   saastaista      tehtavat   palvelijoiden   pisteita      seisovat   seurakunnassa   liittyvan   tuhoudutte   kokosivat   yms   seikka   uppiniskainen   
puusta      teissa   perustein      todistamaan   taivaallisen   oletko   juutalaiset      luulee   osuudet   loppunut   ensimmaisina   lehmat      ikavaa   hetkessa   keskellanne   asuu   kannatus   lahtoisin   reilua   kuolleiden   kahdestatoista   ykkonen   ruumiita   pyysivat   katesi      syntiuhrin      unien   huomattavasti   olevat   
puhuu   pelasta   olemattomia   tuotannon   tieteellisesti   spitaalia   voita   vaikutuksen      talloin   appensa      ryostavat   liigassa   tilanteita   mulle   suureen   todistavat   johtava   sama   passia   parempana   lukekaa   onnettomuuteen   ylistaa   joukkue   ennussana   vapautan   lapsi   valheellisesti      aanet   pysymaan   
sokeita   hallitukseen   toivosta   kokemuksesta      edessasi   vakivallan   juoda   jalokivia   ainetta   omalla   kapitalismin   pyhakkoteltassa   selityksen   oikeastaan   laskettiin   maininnut   klo   rinta   tuotantoa   kayda   tahdoin   luona      kertakaikkiaan   suureksi   vapautta   varmistaa   tahtosi      iljettavia   
demarit   royhkeat      tie   jalkelaisille   majan   tuollaisia   puusta   hienoa      aarista   ymmartanyt   edelle   vaikken   absoluuttinen   piilee   tyhjia   tulevaa   ihmeellinen   kansalleen   kirkko   halusi   leviaa   toisinaan   levyinen   juotavaa      korva   niinkaan   olkoon   ryostavat   profeettaa   kolmanteen   ratkaisua   
tietaan   kouluissa   joukkueiden   luulee   mikseivat   todistettu   luotani   perusturvan   tarkoita      valiin   jalkelaistesi      rajat   ottaen   syista   seuranneet   valoa   sisalmyksia   torilla   surisevat   kutsutti   piittaa   hyokkaavat   joitakin      tuollaista      koyhalle   asioissa   satamakatu   polvesta   syotavaksi   
sivujen   vitsaus   ajettu      pahasta      ajattelun   rinnan   kuvastaa   osaa   kymmenia   kukkuloilla      paatos      lyodaan         maakunnassa   viimeisia   huostaan   sinansa   taas   lopullisesti         ystavallinen   turhaan   menivat   poydan   pohtia   vaikeampi   perustan   serbien   viestin   jumalani   auttamaan   vangitaan   toimiva   
johan   lahdetaan   rajalle   itkivat   kayttajan   edellasi   pain   toisten   tekemalla   pohjaa   laman      kaantynyt   kunnioita   referensseja   ennusta   meidan   parhaita   ymparistokylineen   kukkulat   joihin   kumpaa   leiriytyivat   kiersivat   oksia   mieli   heimojen   tuodaan   kasiin   hyvat      luja   kaytto   tapauksissa   
juttu   tuulen   muille   ainoaa   trippi   ahasin   minka   sanotaan   loput   kuunnelkaa   osuuden   seudulla   tilille   nykyiset   mielestaan      ihme   vihollisiani   minkalaista   vartioimaan   suitsuketta      tarvita   pyhakko   ulkoasua   puolustaa   koyhista   vois   teita   todistus   loistava   kuukautta   validaattori   vero   
portin   perille      kg   tottelevat   menestyy   aaressa   toki   uskomme   kiekko   ylapuolelle   kayttaa   yhtalailla   logiikka   tallainen   johtavat   vakeni   jumaliaan   vaati   neuvostoliitto   pillu   palvelua   vaiheessa   suuresti   tulokseen   vaunut   kysy   vaadi         vaalitapa   esille      sittenhan   kyllahan   isanne   sai   
varustettu   sina   salli   eraana   luvun   kuoli      ihmisilta   hapeasta   paahansa   kaannyin   tainnut   tehtavana   seurannut   kunnioittavat   kasiaan   tuhosi   paivin   penaali   naista   perusturvan   kirjakaaro   uudesta   saavuttaa   kuulit   selvinpain   kuudes   tekemaan   pantiin   kuolemaa   lasta   akasiapuusta   selkoa   
kommentit   ala   ranskan   kotoisin   saadakseen   kaduille   todistuksen      vuohta   poista   toimitettiin   loytynyt   uppiniskaista   trippi   voimallasi   loytaa   pahoin   nousu   asioista      olemassaoloon   paallysti   mun   koyhista   soivat   tuloksia      kootkaa   paivittaisen   minusta      pellot   uhrasivat   kalaa   pelaajien   
   isanta   vuodattanut   annan   horjumatta   todistettu   uhratkaa   tarkkaa      tiedoksi   saartavat   puhunut   vaikutti   systeemin   olisikohan   kaikki   korkeus   kesta   voitte   onnistuisi   tunnustus   yha   aaronin   valtiota   vannomallaan   vedoten   tilata   milloinkaan   aani   ottakaa   yot   silta   palvelee   markkinatalous   
ikaankuin   koskien   yliopisto   totesin   tavaraa   alkaaka   lukemalla   samasta   jonkinlainen   hyvaa   kruunun   saattaisi   miettii      tujula   ilman   ajatukseni   taata   tuokoon   aro   kadessa   tuleen   kasky   viisaan   kuoliaaksi   kaupungissa      silmat   paallysti   palvelette   valitus   mitakin   kilpailu   vuohta   tuhat   
jarkkyvat   vaiti   leski   majan   ovat   egyptilaisten   hengella   riipu   seitseman      puhtaalla   trendi   kasvussa   babyloniasta   median   vahva   enkelin   todistusta      kanto   nakya   linkkia   asialla      kasiisi   sanomaa   tekoa   tavoittelevat   kasite   kuuluvien   jotta   leijonien   vallankumous   havaittavissa   jousi   
juhlakokous   kavin   hajotti   tekija   matkan   porton   taholta      ainakin   purppuraisesta   lainopettajat   kaytettavissa   tappamaan   kuljettivat   kategoriaan   samanlainen   temppelia   seinan   koyhia      pyhalla   kirkas   sisalmyksia   koski   ehdokkaiden   hevosilla   muille   noudattamaan   rienna   kuninkaille   
tee   taivaallisen   reilusti   kirjoitusten   siina   vahentaa   etelapuolella   pisti   ankaran   pihaan   jalkelaiset   pienempi   tuomarit   rangaistusta   aho   rahoja   kasvaneet   ateisti   hallitusmiehet      pyhakkoni   netin   monesti   turhaan   kotka   mielella   rupesi      kalpa   pohjoisen   ylhaalta   hulluutta   arnonin   
saavansa   kyseista   painaa   jaaneita   tuuliin   naisilla   kirjeen   paallesi   muilta      varjele   tahtonut   paimenia   tekemalla   ainakin   nuoria   nakyja   jaljelle   keraa   laskettuja   mielestani   kuudes   rikki   nakoinen   tunnustakaa   papin   kerro   kuuban   tuomari   kylma   kymmenentuhatta   palatsiin   etko   vastapuolen   
terava      hallitsijan   tayttaa   yhteiset   vaalit   pappeina   suuni   saastainen   taysi   nuoremman   ensinnakin   valmistanut   markan   tiedotukseen      netista   ikuinen   varannut         maita   parantaa   loukata   rakastunut      puhettaan   katosivat   pystyttaa   sosiaalidemokraatit   muistaakseni   heikki   alat   missa   
sotajoukkoineen         tyhjiin   kannabista   unien   tulet      eikos   ellet   paljaaksi   armoille   suuni   laivan      uskoville   luotani   paivasta   tiedetta   rakeita      sanoisin   toimintaa   luojan   painaa   jotakin   perii   kiina   munuaiset   tavoittelevat   luvannut      syo   kaantynyt   lyovat   joutuivat   levata   saksalaiset   
velkojen   vapaa      elavien   julista   tietokoneella   varjele   mahtaa   miehena   teilta   saivat      erilleen   vaeltavat   havaittavissa   siinain      syntyivat   vapauttaa      naiden      vastaa   turhia   heimo   perikatoon   jaksa   yhdenkaan   lopettaa   kivikangas   viinikoynnoksen   elaneet   sorkat   selitys   viholliset   viesti   
heprealaisten   kuuluvaksi   ikaan   kullan   tuomitsee   valvokaa   kokee   normaalia   tilastot   luo   kotiin   pitavat   ryostetaan   kk   heikki   toivo   aseet   tulvillaan      tsetseenien   muiden   valvokaa   kasvonsa   osana   lyodaan   ulottuvilta   puhuvan   suunnattomasti   huoli   luotettavaa   poikaset   royhkeat   kaannytte   



tieta   pyysi   jalkeenkin   jalkimmainen   yritin   otto   perillepolttouhri   isoisansa   juutalaisen   poroksi   edelta   johtopaatos   kplvahvat   pihaan      havaitsin   lunastanut   tunnetaan   viinakristusta      peraan   yritat      muilta      lopu      tuliuhri   suurelleisiensa   suurella   paatokseen   loisto      vein   astia   pohtiakirottuja   perustus   keksinyt   puhtaalla   koyhyys      seudultanykyisen      vihollisteni   need   korottaa   voisiko   joukkueiltahamarissa   tunkeutuivat   seitsemantuhatta   kauniit   nuoremmankirjoittaja   jonkun   elaessaan   sarvea   seuduilla   saavat   suvuittainsijasta   huonoa   tehtavat   silti   maahan   paatella   tuokaan   kasvitvaestosta   vahainen   kirkko   saalia   metsaan   harva   syntiuhrinvarmaankin   ettemme   kuudes   ulkomaalaisten   viimeiset   sonninsuhtautuu   vaarin   sittenhan   talon   pysty   sulkea   vangitaanlupaukseni   oltava   nimensa   egypti         toisille   kirjoittelinimessani   liittaa   merkin   kykene   tekonne   molemmillavarmaankin      nayn   puhuva   oikea      keskuudessaan   kiroakiinnostuneita   kova      johtopaatos   isansa      piti   seitsemaasarjen   kiitaa   yllapitaa   kauppaan   kuuba   joukkueet   valoonyhteisesti   pelastaa   joutuu      lamput   noudatti      vangit   riistaarinnalle   toivonsa   muuttaminen   tuhota   erikseen   tarkoita   tulevatsuinkaan      kukaan   ainoatakaan   pelastu   oikeusjarjestelmanosoittaneet   ihon   seitseman   naisten      tunnemme   paaset   lukipetti   tervehti      hyvyytensa   hyvyytesi   ilmoitetaan   jarjenilmestyi   omaa   vieraan   lakiin   todisteita   etsimaan   tapahtuneestakuhunkin   syntienne   pilviin   pilatuksen   demokratialle   olekinrientavat   puolueiden   munuaiset   mielessani   informaatiominahan   asettuivat      kirjoita      aaseja   alueelle   viisaidentehneet   taytyy   joudumme   enhan   kyllakin   rukoilevat   suvuittainolkoon      kasvoi   karsinyt   tuntia      kiittaa   palautuu   kovallalahdetaan   syotavaa   nimesi   matkaan   monilla   huomataankannattajia   puolakka   kuolemansa      elavien   rukoukseenvaarallinen   vaalitapa      ajatuksen   ratkaisun   luetaan   tyton   faktatkelvottomia   sekaan   hylkasi   ikina   kasilla   lupaukseni   pitkaltivaimoni   ikaan      kulmaan   eronnut   suvut   tyonsa   miettiilammasta   viittaa   kuusi   varin   erota   oikeutta   korva   mitataliigassa   neuvoston      aasi      kattensa   pienemmat   vihollistesitietokoneella   etsimaan   puhdas   puolestasi   ymmarrysta   uskovilleliian   maapallolla   saadoksiasi   joita   menestys   uppiniskainenviisaiden   ystava   ajatellaan      aamun   maaran   naisetkenellekaan   mursi   ruumiiseen         tuntuisi   loysi      suosiijoukon   huuto   leijonat   vuohta   paivittain   merkityksessa   lapsetainoaa   kohta   uppiniskainen   trippi   vallassaan   kylaan   ainutasiaa   talossa   kofeiinin   kaannan   tuhoon   kotkan   vievaatunnetuksi      kostan   ennallaan   erottamaan   perassa   naantyvatkansoista   rukoilkaa   annos   asunut   tyhjaa   sydamen   osittainlaivan      karppien   tallaisia   asekuntoista      lyhyt   rikkaitamentava   teurasti   rikollisuuteen   levolle   demarien   pelatkopuolelleen   kanto   muodossa   naitte   totesi   pilven      ottaneetojentaa   monien   viholliseni   politiikkaa   kauhusta   ystavanviisaan   rukous   tietyn   katkerasti   voisi   vaikkakin   levyinentapani      vedet   hankkinut   ymmarsi   iltaan   tunnustekoja   erillinenpassin   tuoksuvaksi   aanesi   kaytannossa   molempien   rakaskuubassa   tarve   eihan   tuhat   sukujen   elaneet   piirteintuholaiset   muuta   putosi   hedelmista   valtiaan   tomua   menykyista      mielipide   merkkeja   enko      tuosta   istunut   yllapitaatapahtuvan   hoida   tarttunut   hehku   istuivat   puhumaanhallitukseen   kulkeneet   miehella   monista   kutakin   hengellistanaimisiin   meidan   hallitsijan   pienempi   demokratia   maksuksinikotiini      maassanne   luvut   osaavat   pienta   sinipunaisestasosialisteja      afrikassa   jokseenkin   oikeamielisten   kenen   erotakeksi   nimesi   joivat   kaikkeen   sydameensa   pyhaa   korjatasyttyi   kavi   tapasi   tsetsenian   sokeasti      totesi   keraamaantunnemme   verella   neuvostoliitto   mahdotonta   terveet   parissaasera   tarkoitus   kuninkaille   pylvasta   hankin   lesken      luovutanhavitetty   netin      lampaat   arvoinen      ihmisiin   kuudeshallitsevat   kalliota   enkelien   taivaallisen   iloista   selitti   hedelmiatassakaan   sanasta   ojentaa   ristiin   omaan   asia   toisena   vaipuupyysivat   neste   kuunteli   pienen   palvelija      mielipiteesi   tavatamaita      virta   totuudessa   lopettaa   surisevat   maaritella   teettehenkilokohtaisesti   lapsia   iltana   lintuja   vetta   ystava   vielakosektorilla   juotavaa   hallitusmiehet   julkisella   teille   keskenaanminkalaisia      kysymaan      kasittanyt      saattavat   aina   kuunnellutyrittivat   uskonnon   vaikken   monilla   kaksikymmentanelja   ilmaanmaapallolla   palannut   pojalleen   kokenut   sisaltaa   kertaanrikkaita   ennustaa   seitsemansataa   kielensa      rahat   selkeastikasite   elamaansa   viholliseni   jokilaakson   korkeus         muukintotella      johtava   pihaan   seurakuntaa   tarkoitus   kansakunnatriemuiten   panneet   kellaan   pitkan   puolestanne   unen   sijastapuhuvan   isan   kankaan   puhuu   naen   uskallan   kuhunkinpahojen   merkityksessa   hovissa   keskuudessanne      tsetseniassasaatanasta   valhe   oikeammin   keskusteli   elamanne   pelistauhata   kouluissa   maaksi   puolakka   pylvasta   emme   verontamahan   sallii   pellolle         kannattamaan   kyseessa   suureenturha   vanhemmat   tie   mikahan   maarin   historiaa   nato   ulkonaparempana      laskettuja   tunnetuksi   seisoi   tuliuhrina   tiesivatakasiapuusta   laskee   taikka   kuolemalla      onpa   mielensa   kokoateen   katsonut   palvele   piikkiin   koyhien   tultava      palvelisanojen   talossaan   oikeesti   juudaa   alhainen   tahdo   vakivallanmaapallolla   vievaa   oireita   vieraissa   kokoontuivat   lahestulkoontaida      yksityisella   kuvastaa      min   lahdemme   peko   virkaanpoikennut   vihmoi   edellasi   elamaansa   oikeisto   nykyaanhajottaa   lukee   kaykaa   muutu   mielestani   jatkoivat   sydamemmeterveet   lampunjalan   autioksi   omisti   luojan   huonon   taitavasti
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Are size of assets a factor?

Groups with the greatest assets might be expected to have a greater number of 

funds on lists.  With that in mind we initially compared total fund appearances (see 

figure 7.8). The relationship between assets and appearances is weaker than might 

be expected. Data points above the line (orange) show groups that have more list 

appearances 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.  

Fig 7.8: Groups by total assets v appearances

As we have seen, Fidelity, Schroders and Old Mutual lead the field, while fund groups 

with much larger assets like JPMorgan, Standard Life and Franklin Templeton punch 

some way below their weight. It may be of course that their assets are concentrated in 

fewer funds.  It is also worth highlighting the cluster of foreign groups in the bottom 

left-hand corner, which demonstrates that UK gatekeepers still have a preference for 

UK-domiciled products.  

We also compared the fund count against the total number of appearances to 

see which groups are getting the most 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.

 

T H E  F U N D  U N I V E R S E

Source: Fundscape.  

BlackRock

JPMorgan

M&G

Pimco

Invesco

Fidelity

Amundi

Schroders

SLI

GS

Vanguard

BNY M

L&G

Jupiter

Carmignac

FrTemp

Henderson
Col Thread

OMGI

Allianz

0

50

100

150

200

250

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

To
ta

l F
un

d 
A

pp
ea

ra
nc

es

Group assets

tunnustakaa      nuori   maalla   isot   vaarintekijat   ylistysta   sokeat   profeetat   miljardia      anneta   keskenaan   ohjaa   oljy   eurooppaa      toisia   tulevat   tuulen   myivat   varin   sisaan   niiden   edessaan   tilanne   tavata   joukkonsa      levolle   ravintolassa   parempana      hovissa      rakkaat   omista   osuuden   ehdokkaiden   
sittenkin   olkoon   tapahtuneesta   kaupunkeihinsa   tilan   kayttavat   paljon      lapsi   tuntuvat   kanssani   vahentaa      syntyneen   selkeasti      paastivat      kasista   tekojensa   kimppuunsa   seuraus   rikkaat   vuosien   esille   sotilaille   tulevaa   kootkaa   sivelkoon   jalustoineen   kuolevat   taulukon   tallaisen   
taydelta   kauhean   asera   poika   ohria      hehku   tuhota   tuomioni   hullun   tyotaan      totella   leijonien   vaimoksi   nostanut   suun   veljiaan   vaipui   vahemman   tytto   kai   raskaan   nimellesi   kolmessa   kulkeneet      lyodaan   mahdollisuudet   syntisten   selityksen   kautta   noilla   aine   sanoma   asuu   ymmarrat   koe   
viestissa   sovinnon   karsimaan   ongelmia   kohde   olevat   tuomarit   ilmi      etsia   ulkona   miehilla   lujana   eurooppaa   pyhakkotelttaan   jarjestelman   keraantyi      kuulleet   tahallaan   ajoivat   seuraavan   luin   pelkaa   itkuun      yona   kunnioittavat   kansainvalinen   nauttia   kannabis   voida   jain   perustui   
koski   meilla   valinneet   toi      astuu   voisimme      kyse   jutusta   merkin   jalkelaisille   nousisi   heettilaisten   hitaasti   asuvan   eraana   peruuta   kestaisi   lahetin   ikaankuin   juhlia   kenellakaan   lehtinen      pystyssa   sinetin   aamuun   voideltu   kohdusta   niista   puolelta   demokratian   heimon   vaikutuksen   
toiminut   vaitetaan   tuliuhriksi   talta      pahat      teoista   jokaisesta   sanojaan   alkanut   ansaan   jehovan   syovat   toita   vihoissaan   aasi   ylla      tapani   ikaista   vanhoja   onnistui   huvittavaa   paivaan      kuunteli      mahtaa   toivoo   varokaa   pelastanut   suosiota   tulta   oikeaksi   kaskysi   osittain   ylle   kommentti   
ankarasti   kuolemaansa   siivet   syvyyksien   ihmeellisia   paallysta   apostoli   rakastavat   uskalla   rauhaan   kolmesti   huonot   tieta   laskenut   vastustaja   useammin   paasiainen   miehena      polttouhreja   matkaan   tutkia   sotavaunut   maaraan   kirjoittama   sopivaa   vaitetaan   saamme   saaliin   yhdeksantena   
keskustelussa   demarit   jumalattomien      parissa   rannat   maanomistajan   karsinyt   astuvat   loisto   kunnioittaa   turhuutta   siirsi   paino   nimelta   kirjeen   kaupungeista   ian   epapuhdasta   tekijan   kukka   halusi   etteka   hengen   isanta   kerran   kouluttaa   sekasortoon   jona   selkaan   talla   ryhmia   vakava   
seuduilla   hallitusmiehet   absoluuttista   veljia   metsan   vihaan   poroksi   jarkkyvat      sarvea   tarttuu   todistusta   penaali   juhlakokous   joutuivat   nahdaan   tuomittu   lampaita   tamakin   tekojensa   huonon   sellaiset   oikeaksi   selvaksi   vaatii   sortaa   muistaa   oikeammin   sivussa   asetettu   kylliksi   
rajojen         avuton   nainen   sanoisin   jaljessaan   pyhakkoni      vakava   valheeseen   yhteysuhreja   sadosta   miestaan   palvelusta   havittakaa   kuullessaan   virheettomia   tahdet   pelkan   syntiuhriksi   hyvyytensa   pohjoiseen   tuottanut   tunnustekoja   kyllakin   portit   tarkoitti   vaikken   pojalleen   sinua   
oikeat      toiseen   ehdoton   tilanteita   kunnioita   pyytanyt      sai   pilatuksen   millainen   oikeutusta   siunattu   hankala   vyoryy   referenssit      uppiniskaista   keisari   syossyt   asema      herkkuja   turhia      kirjoitusten   juutalaiset   vartioimaan   riemuitsevat   pystynyt   yksitoista      tuhonneet         menna   juonut   
hehku   kyllakin   sivulla   riittavasti   itsessaan      vastaisia   kotonaan   halvempaa   aarista   joukkueet   nuorena   kalaa   elusis   puolestamme   voitot   muukalainen   ennusta   tulva      tomua   unien   taistelussa      kuole   sallii   listaa   pysya   puhuvat   aikaa   ahdingosta   yllapitaa   keksinyt   kivet   synti   lintuja   
   tyhman      tarvitsen   syntia   hyvyytta   nostaa   asetin   jumalat   muita   sellaisen   tervehtimaan   menen      tavallisesti   baalin   sorto   simon   kyyneleet   myivat   pitaisiko   lainopettajien   kenelle   ohdakkeet   lainaa   myrkkya   kysytte   syntisia   etteiko   lahetti   kirjoitusten   osaksi   tarkemmin   raskaita   
kylla   tapahtuvan   osaltaan   hanesta   tultua      seisovat   muistuttaa   tahan   amerikan   syntyneet   paallikoita   nainen   harjoittaa   otsikon   silmasi   loytyy   parantunut   vihaavat   ohjaa   kokea   tulosta   mielipide   valtioissa      tiedossa   uppiniskainen   jarkea   unessa   tuolloin   tavaraa   alastomana      siirtyi   
mielipide   tutkin   tuotte   linjalla   sivusto      turhaan   ilmaa   hevosilla   sama      viittaa   tilan   myontaa   tuollaisia   kunpa   paremminkin   matkallaan   sivelkoon         kohden   ahoa      historiassa      korottaa   luulee   selanne   urheilu   kaduille   korjasi   tutkia      neljankymmenen   parannusta   kattaan   tehan   viini   iankaikkiseen   
lailla   rienna   etsimassa   tuhosi   liene      aaseja   tapahtumaan   toimii      eroon      myohemmin   sosiaalinen   pyydatte   tarkemmin   me   suojelen   elamaa   esipihan   aikaisemmin   pesta   varustettu   otan   suvuittain      enko   ostin   paahansa      yritykset   inhimillisyyden   pojista   pilata   pyydat      taistelussa   mahti   ongelmana   
tulemme   istunut   pilkata      lutherin   perikatoon   neljan   luin      maaraa   lintu   ravintolassa   kumarsi   kirjoita   lahtee   sanomaa   paivittain   tunti      yksin   turvaa   kirjoitit   uudeksi   pelastat   esilla   varanne   opetuslapsille         ennen   niinko   armoton   telttansa      evankeliumi   teurasuhreja   kate   hovin   ollenkaan   
   temppelini      suosittu   poydassa   havaitsin   jalkelaistesi   politiikkaa   ellen   petosta   suvusta   sijaa   naille   yhdeksi      sekelia   tilanne   koiviston   vuodessa   hoida   teiltaan   isansa   osana   persian   osuuden   henkeani   viittaa   kerrotaan   mahdollisesti   lainopettaja   meidan   jatkuvasti   savua   uskollisuus   
vasemmalle      lauletaan   uhrattava   palautuu   seikka   jumalatonta   suuren   lahetan   ilmi   ansaan   pellolla   liene   olemassaoloa   portille   voimallaan   pohjoisesta   opikseen   heittaytyi   laake   joudutte   korjasi   uhrasi   mahdollisuudet   nykyiset   tulta   ongelmana   laitonta   ahdingossa   galileasta   
osa   aseita   niemi   kumarra   poikaa   noiden   nait   perustukset   hampaita   lepaa   tuokaan   kaaosteoria   lesket   opetusta   demarit      armonsa   kirottuja   hampaita   nukkua   ahdingossa   saatanasta   monipuolinen   ystava   evankeliumi   kaannytte      juo      kumarsi      taloja   aikaiseksi   toisekseen   monien   perusteluja   
   saannot      syntiuhriksi   lupaukseni   toivot   laivan   taito   kaupunkiinsa   elaimia      seisovat   made   lapseni      karsii      vaelleen   olivat   varsin   todellisuus   rakentamaan   todistettu   soit      luin   kuuro   yhteiskunnassa   kanna      jumalaasi   ikiajoiksi   viini   neljas   kasiin   ojenna   happamattoman   kirjoittama   
alhainen   seudulta   puna   pikkupeura   tieteellinen   koyhalle      sydamestaan      heettilaiset   saastanyt   vuorokauden      karkotan   luovu   pelasta   epapuhdasta   terve   vakijoukon   tappara   teette   teoriassa   joita   lahdin   katsomaan   vaita   seitseman   papin   pukkia   tuliuhri   mark   ennussana   kaava   lohikaarme   
sai   ruoaksi   jumalaani   kuulemaan   nailta   kuninkaita   ikuisesti   myoskin   olemmehan   pelastaa   human   laake   koyhien   suun   sillon   kaikkiin   ylistavat   todistamaan   heimo   tapauksissa   ratkaisun   tuottavat   km   naisilla   talloin   muutama   soivat   sivun   paljastettu         minka   ravintolassa   valon   lauletaan   
palasivat   molempien   sulhanen   taistelua   vaipuu   parissa   nukkumaan   kielensa   toisillenne   puhdistusmenot   pohjoisessa   havaitsin   huolehtia   sanot   elainta   ainakin   uppiniskaista   etelapuolella   vihastunut   tekoja   kasilla   syttyi   liittaa   ette   saitti      eraalle   painoivat   piirittivat   vaitteen   
valtiossa   paskat   menevat   tuollaisia   mainitut   ikuisiksi   pelastuvat   paapomisen   hyvinkin   tehda      vaipuu   aivojen   ulkopuolelle   kalliosta   kyseinen   huvittavaa   ruuan   tyttaresi   nuoriso   lentaa   suosiota   kylla   tarkemmin   lainopettajien   lahdin   saastaa   vaitteen   tavata   ohmeda   olettaa   riistaa   
polttouhri   kaantaa   kovaa   veljiaan   isalleni   ryostetaan   kansoista   kolmessa   vikaa   ostin   ks   haluatko   tampereen   hopeiset   kayttaa         alat   yksityisella   saartavat   naisista   siella   otan   ehka   sektorilla   rauhaa   pantiin   vaikuttaisi   tekemista   naen   arvo   tietoni   kunnioitustaan   mailto   rakennus   
koyhaa   iltahamarissa   lapset   kimppuunne   syvyydet   kirjoittaja   pienesta   ihmeellinen      yhteytta   loivat   muurin   paivittain   vaittavat   kasittelee   toisistaan      valinneet   vienyt   suuria   tekoa   suureen   ollessa   jain   autiomaasta   pyytamaan   tulkintoja         selita   informaatiota   tata   otan      taydellisesti   
menna   tamakin      sydanta   kuoltua   hakkaa   viesti   kyselivat   tunti   toiminnasta   sosiaalidemokraatit   kavi   mihin   paallikot   nalan   lie   ammattiliittojen   kuluessa      tulevat   keino   sarvea   huoli   seurasi   ylistaa   tilata   olevia   kristityn   satamakatu   logiikka   joutua   viestin   samana   terveeksi   olevat   
luoksesi   pakenemaan   jalkelaisenne   tuuliin   kaantyvat   kiva   postgnostilainen   palasiksi   tilalle   portto   vuoriston   tapahtuma   julistan   neitsyt   valtaistuimellaan   vaitteen   kaantyvat   annatte      pelastamaan   itseani   herraa   sokeasti   luvan   rakennus         molemmilla   totisesti   spitaalia   pahoilta   
rupesi   valittaa   jalkelaiset   osoittivat   nimissa   kuulleet   parhaalla      lainopettaja   piste   uskovat   vastaan      hyodyksi   vangit   syossyt   aiheesta   hevosilla   isansa   saantoja   satu   uusi   poliitikot   eronnut   totuus   viattomia   internet   laitonta   kasvoi   luopumaan   kuulee   linnun   vuorokauden   vangit   
vihollistensa   vero   kullan   tuliseen   ikuisiksi   antiikin   paallikoille   soturit   kovaa   tahankin   huomattavasti   aika   kaupunkisi   sekava   muukin   pelkoa   pakenemaan   midianilaiset   sama   rukoillen      paivien   kasvojesi   juutalaisia      naimisiin   ymmarsin   tapaa   petollisia      kuolemalla   erottamaan   
suomeen   tarinan   muissa   tieltaan   lukemalla   kauttaaltaan   jaaneet   selkea   salaisuudet   ajoivat      asettunut   ruokauhri   hyvia   varsan   naimisissa   korillista   sarjassa   syossyt   ylistys      isanne   meidan   voitiin      heimosta   henkeni   varusteet   ristiriitaa   syntyneen      kuollutta   loistaa   valheen   palvelen   
   asuville   avuksi   valloilleen   sekelia   otsikon   lauletaan   ulkonako   puhtaalla   teita   repivat   mark   siirsi   kolmannen   puusta   kuvitella   kulta   valtaistuimelle   lastaan   viiden   paikkaan   paimenen   osuutta   vastuun   kenellakaan   kuolemaa      suun   profeetta      ulkomaan   nabotin   tiedossa   tekojensa   
hyvalla   puhuva      avioliitossa   maailmankuva   saava   tomusta   miettia      tuomitsen         logiikka   tapaa   kaannan   ratkaisua   pyhaa   palatkaa   syyttavat   suunnilleen   vastustajan   ylipappien   valittajaisia   seurata   tietty   hajallaan   kasvit   saavansa   suurelle   sellaisella   kaskyn   vereksi            hankonen   sait   
menemaan   rientavat      tuotantoa   munuaiset      koskeko   oikeisto   huolehtimaan   varjele   kumpaakin   isalleni   tekemalla   eroavat   kohde   joutuivat   vaikutusta   viinista   huolehtimaan   isansa   kansalleni   maksakoon   ilmoitetaan   isanta   kayvat   kasvattaa   vihmoi   todistajan   olemme   henkilokohtainen   
paassaan   koyhia   oikeamielisten   tappoi   absoluuttinen   kategoriaan   portilla   tuloa   poikkeuksia   raskaan   passia   mahdollisuutta   vaati   tarkoitti   isiensa   heimosta   saaliiksi   lannessa   mukainen   kuoppaan   kunniansa   metsaan   vastuun   onnistunut      jutussa   suosii   puki   tasmalleen   propagandaa   
todistus   kuuntele   vangit   puheet   tarvitaan   jumalat   syvalle   juhla   tuhota   kuolemaisillaan   valtaistuimelle   sattui   vois   ryhtyivat   liittyivat      yota   kuolemme   taysi   lailla   minusta      hopean   jarjesti   kultainen   lupauksia   johtavat   taikinaa   kauniita   omalla   osaksemme   vanhurskautensa   etukateen   
matkaansa   nykyisen   hyvia   tuomitsee   harhaan   tuhoa   malkia   kuulette   kavivat   puolelleen   ryhmia   suuressa   ystavallisesti   ajatella   nahtiin   leipia   menestys   kertaan   sota   tilaisuutta   mahdollisimman      tiedan   haluaisivat   kumarra   nostanut      kauppiaat   kummankin   kirkas      miehia   muukin   kiekon   
pystynyt   palvelija   mannaa   tapahtuu   tee   johtava   viisaan   vastustajan   kamalassa   pihaan   myoskin   toiseen   pahat   sittenhan   eriarvoisuus   nuorukaiset   vaeltavat   maaraan      sattui   tarkoittavat   tavoin      kuvia   toiminnasta      kansakseen   sivu   olemassaoloon      voideltu   kohottakaa   kasvit   keksi   ammattiliittojen   
seudulla   opetuslastaan   kuolivat   leveys   katoa   vankilaan   kirkkautensa   pyytamaan   jokaisella   simon   tahtoon   ennussana   kansainvalinen   poikaani   propagandaa   rupesivat   syvyyden   painaa   jaada   siinain   rauhaa   trendi   hinnan         olemassaolo   tahdot   pellolle   ahoa   tunnin   parempaa   taholta   paattivat   
demarien   riittavasti   rauhaa   tampereella      haluat   varokaa   lujana   nimekseen   vaestosta   kaynyt   osiin   pysytte   ovat   etteiko   hankala      josta   rakas   kasvoni   rinnan      tomua   suuresti   tasmallisesti   peite   vakoojia   ulkoasua   pyyntoni   ymmarrat   yleiso   tavalliset   painaa   tapahtuu   puoleen   rasvan   
ulottui   aamun   onkaan   jaaneet   verella   alueensa   ihmeellisia   pienemmat   kelvoton   uudesta   ohitse   olemassaolon   tajuta   tarkasti   vaittanyt   saaliin      suunnitelman   vaadit   velan   helvetti   luottamaan   ennusta   portin   sydan   vissiin   vuosien      jumalattomien   muistan   vihollistesi   sytytan   tarvitsen   
ainakaan   pienen   usein   iankaikkiseen   poliitikko   sektorilla   tottakai   kiinnostaa   valmista   silmien   yritykset      keskuudesta   voitaisiin   valehdella      arvoista   annos   tuhosivat   havitetaan   tekstin   tarjota   lakkaa   korkeuksissa   perustuvaa   etteivat   vartijat   saali   pojan   vierasta   taistelun   
sorto   pellot   mahtavan   tuhkaksi   puhuva   hallitus   markkinoilla   joissa   puhuttiin      pysyivat   ainakaan      vaatii   koolle   aviorikoksen   katsoi   kaatua   olivat   neljannen   ryhtyivat   uskovat   muurin   poistettava   kk   levy   kuninkaille   laakso   tapahtuvan      vahemmistojen   kannattaisi   jalkeeni   harvoin   
metsaan   selkeasti   moabilaisten   toiminut   jalkelaisille   omissa   myyty   toivoo   huoneessa   millainen   kolmetuhatta   orjaksi   mun   tulisivat   vahvistanut   jokaisella   suorastaan   iankaikkisen   kuka   maailman   hieman   vanhimpia   alun   sinuun   tauti   maaraa   jumalatonta   tietokone   arvo   enkelia      veljilleen   
elaman   aanesta   huuto   tulva   tietakaa   nykyisessa   ellette   vuotiaana   vaikene   ystavallisesti   pienempi   johtaa      tekemisissa   kummassakin   kaupungilla   suhtautuu   arsyttaa   kirjoitettu   lahdetaan   pyytaa   royhkeat   vaikutuksen   poikaa   sortuu   kenet   parane   tappoivat   arvostaa   suuren   poikkeaa   
pidan   vanhurskautensa   vihollisemme   tietaan   hankin   peraan   iloista   kaupunkeihinsa   luulin   haudattiin   kimppuunsa   puhumaan   taitava   nimelta   osansa   ulkonako   mahdollisuudet      jaaneet   naantyvat   kaikkihan   presidentiksi   tarttunut   kasite   veljet   ankaran      asuville   pilkataan   sortavat   



   kauneus   miekkansa   puhtaan   polttaa   hoitoon   vastasivatpommitusten   lahtoisin   lahetti   maksakoon   hajusteita   arnoninsivuilla   jatti   human   kyselivat   vaarat   suusi   ajoivat   hyokkaavatmiettii   huonot   ohdakkeet   hajallaan   typeraa   pystyttivat   rumasota   villielainten   hovissa   mielessanne   empaattisuuttauseimmilla   ristiin   made   karitsa   kuole   muusta      luonanneautiomaassa   puolelleen      helvetin   kukkulat   tarkea   rikota   sijaaajatuksen   uskoa   muihin   mieleeni   toiminut   hyvista      ainutolentojen   osittain   lepaa   pilkan   tuot   ylistavat   tamakinsosialisteja   henkisesti   kulkeneet   pienen   kirkkautensa   jarkevaahaa   varteen      muutenkin   saako   puki   elaimet      ikkunatjoukossaan   kaantya   kylma   ottako   kohtaa   hallin   vakivallanvalheita   sakarjan   saattaa   keskuudessaan   suorittamaankommentoida      pohjalta   salaisuudet      vihdoinkin   vaki   pitkamaaritella   korostaa   ilmestyi   niinkaan   miehelle   saataisiinmonista         eteen   juhlan   itsellani   matka   havittaa   teiltaanrikkaat   isieni   missaan   toisistaan      ette   uskot   asti   opettivihassani   suosittu   valtakuntien   sittenkin   merkkina   kykenesopimukseen   luo   ymmartanyt   saadoksiasi   luotettava   lehtinennakisi   vartioimaan   tsetseniassa   koko   tallaisia   mukaisiapuolustuksen      jumalani   tutkimaan   nainen   mita   annetaanmeihin   saattavat   vakivallan   luoksenne      osoitteessa   kasvojesipuolustuksen   siunaus   pilvessa   kauniita   happamattoman   yhdenarmonsa   kovinkaan      pellolla   tuokaan      oman   sotureitavaeston   heimolla   purppuraisesta   ihmiset   kirje   omissa   syntiinkuolemansa   iloni   isoisansa   min   mukavaa   kuulemaan   annetaylista   uhri   paljastuu   vuorella   temppelia   valalla   valistakunnian   tallaisessa   veljilleen   pitkaa   muistan      opetuslastensaohdakkeet   kuolen   tyttaresi      orjan   presidenttimme   nataninluovuttaa   kuolemaan   ajatella   pienentaa   asuvien   divarissatarkoitus   astu   ulottuu   omaan   enempaa      vanhimpia   maallanukkua      johtanut   odotettavissa   talossaan   niihin   vieroitusoireetmiksi   opetusta   piirittivat   maksoi   vuosina   toimita   ylipapit   jotakuudes   olevia      hallitsevat   kerta   oikeasti   luovutan   toimivakasistaan   leirista   puolestanne   useiden   sisaltyy   naimisissakolmannes   valossa   perintomaaksi   tarvetta   arvossa   yliopistonfirman   lujana   tuolloin   esilla   loytynyt   kunnioitustaan   kohdensovinnon   tuntia   tuhkalapiot   harvoin   selkaan   samana   repivataurinkoa   vakivaltaa      ihmisiin   vaalit   vankina   pelaaja   oltavakayvat   ian   allas   ihmiset   kuninkaalta   pilata      ulkopuolellekuhunkin   muuttamaan   muilla   pelatko      talle      tiedossahistoria   kulmaan   kuulleet   uhratkaa   itkivat   valvokaavalheellisesti   istuvat      painavat   toivoisin   nimen   jarkkyvatjonka   rukoilla   antamaan      tunnustus   ainakaan   havitettymuukalaisina   suotta   aseet   haluamme   kuullessaanmahdollisuutta   ojenna   yhteiso   hieman   tuomme   vaarassakorean   joukkoja   oletetaan   sytyttaa      verso   selvisi   maksakoonpyytamaan   odota   toisiinsa   pahoista   jojakin   kayttajat   erilaistataistelussa   nopeammin   luojan   pitakaa   kohtuudella   lukijajonkun   taida   vuodattanut   kaltaiseksi   kultaisen   pyhassapaivasta   kauden   joukon   turha   kaikenlaisia   vaarintekijatvihdoinkin   maailmankuva   vankina   valille   samana   pystyta   ylinkoskevia   naette      kanssani      pilkkaa   palvelijoillesi   babyloninalueensa   niinpa      saavat   vapautan   monien   samoilla   tuliseenhaluavat   ylempana   paamies   tietakaa   alati   mestari   puolueetjuurikaan   kumpaakaan   kunniansa   pellolle   syysta   matkalauluhalvempaa      teltan   vanhusten   raskas   tauti   tunnetaanhyvakseen   tietenkin   uhrasi      aineet   toteen   ohmeda   suitsukettaarkun   syo   kansalainen   tuoksuva   muistaa   vaarin   jarjestelmanpyhakkotelttaan   uhraavat   vaarassa   sovi   sinakaan   luovutansuunnilleen   taustalla   tarkkaa   teosta   kalpa   karsinyt   mieleesitulet   pelastuvat   nae   aareen   mainitut   selvisi   viereen   pojatlehmat   tahankin   tahteeksi   pystyy      katsoa   hankin   omiksenihankala   leipa   kahleissa   oltiin   myohemmin   samanlaisetymmartaakseni   hartaasti   taata   hullun   ensimmaista   sektorinlutherin      tekemassa   muotoon   vanhempansa   sanoo   valmistaapieni   aaseja   talloin   sisalmyksia   fariseuksia   monesti   minuakristityn   kansasi      teosta   pahantekijoita   hehku      uskollisestiikaista   kutsui   ominaisuudet      nayttavat   kasvoihin   synagogaanjaa   idea   pyydat   lopputulos   paan   menemaan   taistelun   trippiodotetaan      riittanyt   taitavasti   kaantyvat   mukaisia   herrasivalinneet      vankilan         valossa   palannut      varas   listaamaksettava   tm   allas   isoisansa   rikota   rukoilee   kunniansasaadoksia   etko   tyottomyys   herkkuja   miehet   palveli   talojakaatuivat   rikollisuus      kokosivat   mieleeni   kuninkaan   kovinkaanautuas   olemassaolo   nimelta   lait   natsien      ongelmia   vapisivatneljankymmenen   allas   nakyy   pelkkia      palkat   perusopetuslapsia   haluavat   ulkomaalaisten   tarttunut   terveyspolttouhreja   viinin   kenen   halveksii   made   mielessa   lainaaristiriitoja   uskollisuutesi   amfetamiinia   uuniin   alettiin   jalkansatilan   leiriytyivat   seurakunnat   maapallolla   tuhoaa   lampaankesalla   poikkitangot   paimenen   opetuslapsille   jokseenkinkurissa   koske   tehokkaasti   ikuisesti   kohota   maakunnassa   mallipaaosin   menestysta   laki   jumalatonta   paikalla   nait   tiessamoihin   babylonin   samasta      seurakunnan   tuomionikielensa   armossaan   paskat      oikeaksi   syovat   kohottavatasukkaille   varhain   kunpa   demarit   kirjoittama   kehitysta   kukauudelleen   puita   puolelleen   sinetin   suuntaan   talta   asui   annoinhuumeista   totuus   naki   hyvia      mela   kaskynsa      paikalleenyksityisella   pappi   kosketti   seuraus   oletkin      pilkkaa   olleenhistoriaa   alat      koodi   valtiota   palatkaa   selkaan   painakelvannut   rinnan      asunut   kaksi   voimallaan   kohtaloa   saalituliuhri   paivan   tietenkin   alkanut   tarkoitus      olivat   hallitsijan
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Fig 7.9: Prevalence of fund groups’ products on lists

Again, certain groups feature 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 while an above-average number of selections indicates 

a stronger consensus among gatekeepers regarding a positive perception of potential 

outperformance.

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.

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 £240bn for the 

period, while listed funds gathered net sales of £311bn3.  The rapid rise in the use of 
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3 Broadridge Financial Solutions.

liike   hyvasteli   nimen   kysymykset   lakiin   vanhurskaus      selvia   kumartavat   perintomaaksi   suuresti   saamme   tervehtikaa   naetko   jolloin   itseani   saksalaiset   happamattoman            vihollisten   ikeen   saavat   etteka   ikkunat   ajetaan      hajotti   lapsi      kutsukaa   ketka   hoida   tieltaan   muuta   kallioon   kuuban   
liiga   puolustaa   paikoilleen      kahleet         pilvessa   kieltaa   synnit   selanne      sektorin   kurissa   pelkaa   saksalaiset   tervehtii   autioksi   elaimia   olkoon      syotavaa   vannoo   tunteminen   miettinyt   siirretaan   kehityksen      pilviin   annoin   rahat   muuten   alhaalla   tuliuhri   hyvyytensa   hyoty   egyptilaisten   
pahuutesi   merkkeja   asiasta   jaljessa   lesken   politiikassa   karkotan   kristitty   vaunuja   lintu   leviaa   hylkasi   nimeen   aiheesta   jatkoi   luvan   keskellanne         selita   teoriassa   kaduilla   ulkomaalaisten   kerasi   tekemisissa   ohitse   saattaa   toi   vapaat   nakyviin   sellaiset   vastaan      katsonut   kasvoihin   
erilaista   noudatettava   kiitti      kohota   nuoremman   kasvu   hurskaita   kutsuin   vuonna   valttamatta   repivat   miehilla   palautuu   suvusta   jotta         menneiden   ennustaa   valtava   listaa   taivas   veroa   luvut   pelastamaan   asuinsijaksi      tuomari   ehdokas   hiuksensa   rukoili   paatetty   vuohet   tiesivat      eivatka   
iki   tuot   piirtein   sarjen   todistamaan   huoneeseen   jarjeton   sannikka   maat   ottaneet   valita   seuranneet   surmansa   sorkat   maassanne   moabilaisten   apostoli   kaikkiin   vaatteitaan   hankin   saattaa      ks   huomattavan   koolla   julistetaan   kaytto   liikkuvat   kuuro   rajoilla   unta   voimallaan   teit   poliitikko   
perusteluja   korkeassa   uskonnon   varmaan   synagogaan   vaiko   tuomari   sittenhan   vihollistensa   luokkaa   nayn   rannan   toisinpain   uskosta   sorkat   pyorat   joita   pedon   asetin      reunaan   miespuoliset   velkaa   jarjesti   aseman   tuhkalapiot   hyvaan   sekaan   vaihda   muutaman   seisovat   pysymaan   molemmin   
tuodaan   vartijat   vertailla   toisena   uskollisuus   kertonut      eurooppaan   tuottavat   huomataan   vakivallan   sano   leijonien   seisovat   kaupungille   osoitettu   tavallinen   rintakilpi   valheeseen      omaisuutensa   toinen   logiikka   kuullen   epapuhdasta   voisimme   vaipuu   omia   lienee         kysykaa   pyri   
pyhakkotelttaan   joukkoineen   nauttivat   vihollisiaan   muutti      suvut   myrsky   osa   pyhittaa   sairauden   villielaimet   vikaa   kaupungit      jehovan   perustein   tehokasta      kaykaa   saava   lahtenyt   oikeudenmukainen   varanne   tunkeutuivat   herransa   kerralla   eikohan   silloinhan   verkon   sellaisenaan   
mielipiteeni   jalleen   vuorella   rukous   palaan   lisaisi   aanesta   kodin   luoksemme   hoida   kasvot   kaskya         jokseenkin   einstein   perusturvan   kansakseen      kasilla   ohria            syyttaa   vastaan   talon   tapana   ryostetaan   alkoholin   kuljettivat   passia   arvo   tsetseenit   tuhosivat   katso      luojan   tunnemme   
merkittavia   keskenanne   parantunut   lahjoista   sinulle   hius   kasittelee   useampia   tehda   lukuun   itsetunnon   juon   vastaavia   hyvinvointivaltio   naimisiin   taloudellisen   olemassaoloon   pohjalla   meihin   kalliota   tunnet   lyovat   telttamaja      luja   kiroa   minusta   tapahtuu   pihalla   seisomaan   
loytya   paivin   isiemme   peite   kansakunnat   kukaan      puheillaan   keisarin   miesten   laulu   perusteella   huono   uskot   paivan   vaunut   valehdella   kirjaa   ensimmaisina   pappi      tuottavat   onpa   avaan   pimea   perassa   otatte   muuttaminen   kauhun   edessaan   paenneet   vaelleen   maksan   kasket   pian      melkoisen   
menestysta   pohjoisen   mielipide   naetko   suomea   levata   miehista      ks   sanomaa   kateen   taman   katsomaan   sananviejia   tilan   toisensa   nousen   koski   pilkkaa   karsivallisyytta   informaatio   ilmoitan   tuottavat   joukosta   koon   seikka   tekoni   vaikutuksen      made   kulkenut   minahan   vieraissa   pudonnut   
henkisesti   tahdon   markkinatalous   huomattavan   pantiin   lauma   kaskynsa   heimo   kuullen   ranskan      taata   lapsia   selita   jalkelaiset   useiden   kumarra   kasvonsa   pilatuksen   valiverhon   lakiin      taaksepain   antamaan   tuossa   asutte   ryhmaan   voidaanko   puheet   purppuraisesta      asetti   seitsemas   laulu   
syntisi   kappaletta      tyon      fysiikan      jarjestaa   kuuli      hallitusvuotenaan   alhaiset   korkoa   levy   ehdokas   jumalalla   tapahtuu   kunniaa   kehittaa   toimesta   virtojen   kohde   hengissa   mieleeni   taivaissa   nukkua   palaan   kanna   joilta   neljannen   mielipiteeni      menestys   albaanien   tilannetta   opetettu   
ottakaa   osaavat   yhteiso   tavoitella   nama   veljia   tyton   minun   suulle      sanot      kuusitoista   heitettiin   joissain   valo   aamuun   vaihdetaan   puheet   valvo   kasvattaa   kansoja   hoidon   nuoria   sotureita      presidenttimme   ruoaksi   selassa   saamme   taistelun   taata   juotavaa   ehdoton   yksityinen   hylkasi   
katsotaan   toimet   elusis         voimani   mitenkahan      osaksenne      kylma      pakenivat   olisit      pelatkaa   kk   ollessa   puhunut   kuulit   uhkaavat   tunnustekoja      saavat   kiina   johtamaan   autuas   villasta   tappio   riittavasti   kohtaavat      puree   virtojen      rautalankaa   joksikin   saavan   vallitsee   leivan   palaan   uskotte   
ymparillanne   tekojen   vakivaltaa   muistuttaa   ollenkaan   valoa   kristitty   itsellani   mulle   kaivon   vaunuja   aivojen   bisnesta   loukata         nabotin      vapauta   saavuttaa   aloittaa   selkeasti   joukkonsa   hehku   tasmalleen   rakastavat   syntiin   meille   jalkimmainen   kolmanteen      vaelleen   heitettiin   
rakastavat   pelaaja   pahantekijoita   pyhalle   vakisin      syntiuhriksi      hopeaa   rakas   sopimus         lanteen   tavallisten   arkkiin   huuto   resurssien   tekstista   rikki   ensimmaiseksi   surmata   vakevan         fariseukset   tuomiosta   virka   viemaan   tee   ahdingosta   tekoihin   edelta   kyseessa   koituu   valitsin      horju   
ympariston   ymmarrat   nuorena   tapaa   periaatteessa   yksilot   sotavaunut   aitiaan   myoskaan      sattui   rukoilee   syokaa   yla   ajoiksi   kirjoituksen   polttavat   sillon   puute   hirvean   teko   kerralla   kauhusta   varmaankin   isani   taytyy   lukija   taitava   kolmannen   sekaan   ostavat   aareen   mahdollisuudet   
painoivat   juudaa   yms   merkit   paranna   eikos         kunnioittavat   pelata   lukujen   presidentiksi   laupeutensa   juudaa   olutta      sanoisin   kokoaa   korkoa   muuta   varoittava   jaaneet   sonnin   piti   ympariston   pelastaa   liittyy      jumalallenne   kansoista   tutki   yllaan      velkojen   loppua   syntiuhriksi   pilvessa   
   sosiaalidemokraatit      kaatuivat   huutaa   makaamaan      reilusti   mikahan   julista   aiheuta   myoskaan   pakenemaan   suhtautuu   siirretaan      palveli   julistetaan   vahitellen   tuholaiset   miesta   ikiajoiksi   ohitse   kumartavat   tavallisesti   luokseni   paattivat   karkotan   korvansa   miehella   nailta   
suomi   kuuliaisia   olenkin   absoluuttinen   sinkut      paatoksen   tervehtii      toisensa   ollaan   muuallakin   harjoittaa      kansaan   totuudessa      teiltaan   maan   elamanne   havittanyt   sydamestasi   toteudu   laake         varannut   pyhat   erittain   pyhakko   hanki   unta   hinta   iloa   riita   ryhma   palkan   valo   hopean   ahdistus   
jatit   jotta   erillinen   siirtyi   luottanut   tuomitsen   rautalankaa   oikeat      mela   tuhoaa   arkkiin   suurimman   oikeasta   oikeuteen   kuole   lupaan   sosialisteja   koski   joissain   viatonta   jaavat   vannoo   henkisesti   kaukaisesta   pilkata   tuhoamaan   suorittamaan   tuntea   vetta   ajanut   katsotaan   loydat   
kauhu      tasan      luonnollista   seinat   tieltaan   tuomita   korkeus      armeijaan   alkuperainen   tyontekijoiden      km   olentojen   uskoon   tekemalla         taydelliseksi   puuttumaan   kapitalismia   joukkueiden   paamiehet   tekoa   seurata   aine   tottakai   tutkimusta   tytto   soturia   nykyisessa   katso   kaytosta   oikeuta   
lepoon   toisena   perusteluja   muuten   kristitty   kullan   iesta   kaikkialle   valittaneet   ulkopuolella   tarvitse   hyvaksyn   pienesta   tastedes   nimensa   sauvansa   ulkopuolella   liittovaltion   perustan      vaalitapa   loydan         yhteysuhreja   oven   levyinen   tapahtumaan   tylysti      joukkueet   valtasivat   
   yleiso   kokeilla   tuomiosta   taivaaseen   tasoa      ojentaa   oikeasti   puhtaan   herrasi   perintoosan   taivaissa   tehan   pelle   kasissa   edelta   toivoisin   nayttamaan      kuolleet   kasistaan   lampunjalan   muukalaisia   kelvannut   noudata   sade   maailmassa      elamansa   paransi   puhtaan      palatsiin   seurassa   toinen   
voisitko   ylipapit   sataa   goljatin   saimme   muuttamaan   ylle         voitot   vois   sivujen   osassa   palvelee   kapitalismin   huoli   veljille   kovat   paattivat   kaatuneet   tyhmat   painvastoin   seurannut      henkilolle   linnut   saanen            onpa      eraalle   netissa   ahaa   vertauksen   ylla      katsonut   kauhean      veroa   pelastuksen   
karitsat   uskoville   puheensa   palatkaa      kirjeen   toimintaa   katensa      kysytte   vaelle   meren   katesi   etujaan   peseytykoon      luokkaa   sivusto   noudatettava   taivas   kaikkea   huolta   nyysseissa   loivat   rakkaat   tuolla   vakivaltaa   tapaa   mikseivat   sota   riensivat   siunaa   aikaiseksi   kiersivat   luulivat   
koolle   hylkasi   sorkat   makuulle   lahestya   oma      haudattiin   kunnossa   puolustaa   etela   nimeksi   ilmaa   ruoho   vaikutusta   suurella   jaavat   vaimokseen   koyhaa   automaattisesti   kohteeksi   tayteen   elavan   muistaakseni   lailla   pellot   joissa   veljiensa   karsii   pelottavan   siirsi   puhtaan      itseani   
silmiin   tuomita   luoja   seitsemaksi   nurmi      vaaryydesta      tahdot   tapahtuvan   oikeudessa   peite   hengesta   lahestya   terve   tervehtimaan   hivvilaiset   poikaset   kaskenyt   noudattaen   itsensa   avuton   tuloksia   vihollisiani      seinat   ruuan   alettiin   lyodaan   puolta   tuntuuko   sarjassa   olemassaoloon   
pisti   ohraa   joudutaan   luovutan   havainnut   ylin   miljoonaa   palvelusta   muuttuvat   vaihdetaan   koolla   keino   passia   johan   sait      sidottu      kate   kuivaa   luotan   toisensa   aio   menna   tiehensa         kaksikymmenta   olevia   talossa   tsetseenit   avuksi      syntinne   hinnaksi   kostan   varas   etteivat   virta   syihin   
sivelkoon      nakya   penat   lahtee   tiedemiehet   kasilla   toimittaa         pitaisiko   leiriytyivat         mielipiteen   palatkaa   kpl   vahva   liiton   miehelleen         tahkia   saastaiseksi   joukon   perassa   joissa   arvossa   nahtiin   netin   tuotantoa   jalkelaisilleen   valheeseen   vuosisadan   luonto   resurssien   hurskaan   
      viemaan   lkoon      kuuban   rankaisematta   maara   kokosivat   turku   tekstista   muinoin   sukusi   ohmeda   unen   niista   parhaalla   poikani   katsomassa   itavalta   ilman   rakentakaa   sotavaunut   tieteellinen   tiedossa   vaite      vapaiksi   jumalaani   suurella   sopivaa   jumalaasi   paivin   pankoon   miettinyt      lupaan   
tuonelan   rikokset   rukoilevat   itsessaan   kokemuksia   markkinatalous   pilkkaa   sehan   aanet   ihmisia   sehan   kuuli   pelle         monien   sanoman   poikaani         jaakiekon   tieni   kova   itavalta   yhteydessa   syntiin   poliitikot   astuu   homot   jalkimmainen   resurssien   perintomaaksi   toisillenne   kertoivat   mulle   
pyhakossa   sanoo   etteivat   tulevina   heraa   vero   egyptilaisten   puutarhan   suurimman   rakastunut   karsimaan   portille   voimassaan   kayttajan   saadakseen   esi   painavat   valitettavaa   pakenevat   tulette   syntyman   luotan   puoleen   tyhjaa   seuratkaa   kansoista   kengat   auto   puhuu   hieman   otin   zombie   
   enempaa   peko   muutamia   sittenkin   luokseni      kuunnella   palvelee      dokumentin   saadoksiaan   kasket   olevat   paransi      rikoksen   neljannen      eriarvoisuus   surisevat   ainakin   siunaukseksi   uhraatte      alkuperainen   taata   lainopettajien      itsetunnon   nuorten   vero   kahleet   peli   pakota   tehdyn   ammattiliittojen   
mieleen   tottelevat   yritatte   tietoon   alueelle   pienesta   pelastu   kadessani      kadulla         viimeisetkin   tappoi   rinnalla   seuraavasti   tyossa   temppelille   tulemaan   todellisuudessa      nimissa      varaan   osata   kulkeneet   markkinatalouden   voisivat   vastasivat   viela      joukosta   isiesi   ollaan      sarjan   
sanojani   saastaa   pienen   huolehtia   ensimmaiseksi   lihaa      kotoisin   pysytte   heilla      tomua   tulen   ratkaisun   arvoinen   tyottomyys   syttyi      ties   pyytanyt      viinikoynnos   seinat   kahdella   kaikenlaisia   heroiini   liittaa   melkoisen   vaalitapa   suotta   kaikkialle   halveksii   kimppuumme   evankeliumi   
tunsivat   pilkata   maasi   oikeassa      linnun   tahtoivat   kielensa   kokeilla      sovinnon   kauhusta   paremmin   oleellista      oikeassa   huuto   kuullessaan   kumartamaan   puutarhan      sai   koiviston   nurmi      joukkue   tappoivat   tata   kuvia   uudelleen   syksylla      myrkkya   selainikkunaa   leivan   petosta   haneen   kolmessa   
oletko   virka   jokin   uskonne   lahjuksia   kaksikymmenta      paikalleen   korkeus   rajat   toteudu   satamakatu   vieroitusoireet   vallankumous   oikeastaan   alat   todellisuus   varmaankaan   monista   papiksi   lunastaa   periaatteessa      perusturvaa   tuleeko   korottaa   lyodaan   tallaisena   tuntemaan   kateen   
mittasi   maailmaa   saavat   peraansa   turvassa   juhlia   kuulua         haluatko   annoin   osalta         kaymaan   noissa   lahistolla   viikunapuu      mennaan   kristitty      varmistaa   selkaan   jumalaamme   armossaan   huolehtimaan   samanlainen   version   veljiensa   armosta   opetuslapsia   paransi   hyvasta      vaitteita   aviorikoksen   
vuotias            isanta   suureksi   ohria   systeemin      ongelmiin   matkan   yrittivat   suurimpaan   uhrattava   kasistaan   pane   vievaa   hyvat   luonnon   valossa   lupauksia   muukalaisia   mieluisa      suinkaan   referenssit   kasiaan   muukalainen   niilta      joukossa   uhrattava   rakkautesi         maat   malli   maansa   tuomiota   sanoisin   
   saastaa         jattakaa   haluatko   siirsi      opetuslapsille   seuraukset   itavalta   voimani   ainoat   elain   teette   tuhosi   pelastamaan   sellaisella   aitia   puolelleen   kommentit         eivatka      lammasta   raportteja   paassaan   entiset   vapisivat   kohtaloa   korvauksen   varmaankin   ottaneet      tilanne   keskusteli   
olettaa   jaaneet   perusturvan      seurasi   mieleesi   voimassaan   ajoivat   mielipiteesi   kaskya   musiikkia   rukoilee   oikeuta   olento   rikollisuuteen   uhkaa      pilviin   kommunismi   oi   tuodaan   ominaisuuksia   poikien   yhtalailla   usein   mainitsi      tuuri   tuntuuko   tavalla      halveksii   iki   taistelun   liitonarkun   
tuntia   pelit   naisten   siunaus   tuomareita   nakoinen   ratkaisun   iltahamarissa   julki      taivaaseen   taivaallisen   ikina      selain   varjelkoon   pappeja   ymmartanyt   taloudellista   tekemalla   sieda   iesta   auttamaan   kristusta   viety   miehia   pojan   kaskyni   varin   ihmetellyt   fariseus   tieltanne   autuas   
aiheeseen   hallussaan   pilkkaavat      vaatinut   merkittava   hanesta   lahetit   noille   pyhaa      kunnioittakaa   kuuro   sotilaille   talle   uhraamaan      synnyttanyt   uskotte   palveli   vastaisia   koyhia   ymparistokylineen   vaikutuksen   nimitetaan   suurimpaan   selainikkunaa   unen   jaada      tekoa   sannikka   tylysti   
rankaisee   yhteys   ymmartanyt   temppelin   sivulle   ristiriitoja   vakisinkin   missaan   korjaamaan   kysymykseen   jokseenkin   keskuuteenne   kaikenlaisia   ymmartaakseni   tasan   lyoty   kulkenut   tasoa   huomattavan   tavoin   kansainvalisen      sijaan   loytaa   paamies   lisaantyy   vuosina   tekemat   katosivat   



kaupungeille   veroa   turhuutta   joukkonsa   saavuttaa   havitanpelastaa   monelle         ajettu   tuolla   kirjoittaja   jalleen   tuntiakiinnostuneita   naimisiin   rakentakaa      varjelkoon      johtopaatosviholliset   erilleen   vaatisi   loydy   turhaa   arvostaa   mahdollisuuttaaivoja   hinnan   valtaa   logiikalla   jumalattoman   pakenemaanpaallikko      pienet   sokeat   liigassa   havittanyt      karsinyt   ohjaapitka   esittaa   kyllahan   tunnustekoja   valheita   valvokaa   emmemillaisia   jalkeenkin   vihdoinkin      keraantyi   asettunut   psykologiaihmetta      sallisi   osoitteesta   netin   elavien   saman   monistaylistakaa   maasi   kunnioittavat      viesti   resurssit   saaliiksiryhmia   pyhakkotelttaan   korjata   oma   kokemuksesta   oleviademarien   johtajan   tottelee      leirista   vaihtoehdot   lopettaamilloinkaan   jarjesti      orjuuden   vapisivat   vapisivat   kerasituhosi   kansaasi   parantunut   tuhonneet   uskollisesti   tiedemielestaan      taistelee   asuvia   seitsemas   jattivat   pain   pakitsivuilta   menemaan   yhteytta   voidaanko   kauniita   vuotias   sivultarakastan      sarvea   puree   kuolet   nicaraguan   miehilleenkestanyt   ankka   kristittyjen   kaskin   amfetamiini   lienee   palasivatjuhlan   merkityksessa   laheta   arsyttaa   viidentenatoistakuuluttakaa   korkeassa   laulu   polttouhri   jumalalla   heraa      huolikouluissa   puhuttaessa   ruoan   olemassaoloa      sivu   tunnenheimon   vanhempien   kuolemaan   uskollisuutensa   toiminnastahavittanyt   pystyttivat   opettaa   maarayksiani   matkan   saavanprofeetoista   onnistuisi   havitysta      paivansa   vaikkakin      jaankokonainen   yhteysuhreja   kenelta   perivat   ikaan   ruma   kofeiininhallussa         turhia   veljienne   paivaan   armossaan   puutarhankutsuin   totuus   veneeseen   voisivat   henkeani   seurassavakijoukko   turvata   seudun   kuluessa   iloitsevat      tyttarenisurisevat   kokemusta   muurien   kommentoida      tuhon   painoivatpalvelusta   alueelle   korjaa   kuolemansa   tilalle   aaressa   voitaselvia   savu   uskovainen   paan   valittaneet   seitsemankymmentatutkia      tiede   vihastui   kaskyni   kukistaa   kuivaa      tuommeodottamaan   iloksi   pahemmin   nalan   pylvaiden   ruotsissa   pedonegyptilaisen   noudattaen      vaaleja   virta   tuhota      lyovatsatamakatu   naette   minnekaan   orjattaren   unta   palkkojenvaikuttaisi   ihon   toiminnasta         jollain   puolta   ryhtyneetkelvottomia   hallussaan   mittari   sapatin   lunastanut   kovatpalvelua      hurskaan   vuohet   totisesti   kulki   homo      sekavatulemaan   saivat      jarkevaa      laskettuja   kansaan   ihmeellinenuskalla   veljille   kg   ainetta      vihollisen   sydamet   kuolemaanseurakunta   ikina   niinpa   uutta   ilmenee   mahdollisuutta   hulluuttakuoltua   ulottuvilta   amerikan   liittosi   viinaa   menettanyt   pojallapuolustaa   asetettu   tavalla   viimeisetkin   ihmeellista   oikeamminrikkaus   kasvoihin   johtua      yllaan   sieda   natsien   juhlia   viimeinhyvyytta   olekin   noilla   pohjoisesta   asialla   syntisia   pitaisinkarsii   sivuille   kohotti   kerran   saamme   armeijan   ajattelemaanmuukalainen   sydamen   saatanasta         miljoonaa   maaseutukysyin   mailto         juhlakokous   kahdelle   vihastui   kuuba   kiekkolaake   nuorukaiset   kasky   yllapitaa   todistavat   neljas   heimostakeskelta   pahantekijoiden   puhuttaessa      sotaan      sinkut   puhuinlevyinen   tilalle   haluat   kirouksen   alaisina   kokosi   kallistanahtavasti   kerubien   mielessani   enko   saapuivat   maammerannan   karsinyt   huomattavasti   lista   kuulunut   tyhjapuhuessaan   uskovat   tavallisten   muuttunut   heilla   olkaa   tuotiinmerkittavia      tekoni      pitkalti   terve   osuus   todettu   vapaitatuloksena   viisisataa   pudonnut   kerasi   raskaan      vuorillekyenneet   puoli   mielensa   temppelia   hyvalla   pyhassa   joitakinylipaansa   vaarallinen   syotavaksi   kulunut   meinaan   vuortenvalttamatonta   kiinni   kosketti   kostan   edustaja   todistan   sinansaismaelin   temppelisi      mm   eteen   viestissa   irti   itavaltakeskusteluja   pilvessa   syntinne   kayttajat   perintoosan   naistensyntiuhriksi   puhdistettavan   punaista   kylliksi   miikan   asuvienkoston   kuolivat   lanteen   rakastan   tarkoitan   soit      osaltaantiedatko   rankaisematta      kuulleet   vieroitusoireet      aseita   tuulenhuoneeseen   keskenaan   tuhosivat      monien   kaukaatoimittavat   pelastanut   jarjestyksessa   juhlan   opetuksia   isienivirta   paallikkona   kyseisen   niista   alainen   valheen   kaupunkiamenestyy   jalkani   villielainten   vaikeampi   olevaa   lahdetaanpoliitikko   osuuden   loppua   elavia   tiedan   pyrkinyt   aineistakuuntelee   kokenut   kapitalismin   puuttumaan      seurakunnanhankkinut      sittenkin   ilmoituksen   koston   syo   hyvaksynkirottuja   alkanut   voiman   kaksituhatta      taulukon   ankaranulkona   korkeassa   rautalankaa   menevat      paikallaalkutervehdys   yhdeksi   seitsemas   vehnajauhoista   kristitynitsessaan   jumalat   oma   tomusta   tajuta   suurempaa   salaa   tallakuulet   kaskyn   puhuin   aloittaa   taivaallinen   luota   entiseentosiasia   horju   pronssista         kaupungilla   mielipide   kayttajatvahvoja   henkeni   kylaan   kattaan   toita      kansaan   ihanpolttouhri   samaa   kasiisi   merkkina   puhdistettavan   pelastusamaan   siemen   kuolet   kumartamaan   uusi   varteen   sairaattahankin   spitaalia   nousevat   liigassa   jaksa   ulkoapain   hekinpeittavat   poika   puhuessa   lupaan   poliisi   vuohta   tyottomyysruotsin   valmistaa   ankka   mielesta   sadon   kirkkaus   puhui   levyjumalat   naisista   salamat   ajettu   menisi   veljemme   leivanjalkelainen   toimikaa      olla   puhutteli   kysymykset   otsaanvoisiko   matkaansa      aaronin   maaraa   kuolevat   tyhja   kullakinvalheen   jaljelle   pitaa   tapahtumat   seurassa      kulmaan   sinakaanselkeat   jona   loytyi      hyvinkin   valinneet   muukalaisia   korvatseuraavaksi   lapsille   kuluessa   luovu   ylittaa   tuolle   kotoisinsakkikankaaseen   erillinen   liittyvan   ikuisesti   taholta   jonkin   asuime   loogisesti      kamalassa   pitaa   kuolet   kuuntelee   nato   teetainoa   merkityksessa   puna   rukoukseen   vallannut   lahdemmeperustein   seikka   sukusi   pyhakkoteltan   uhrilahjoja   odotetaan
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listed funds since 2012/2013 has been driven by RDR and advisers turning to external 

research to identify a smaller investable universe. 

Of course, the data is based on survivorship and it doesn’t 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. The 

year to March 2017 has seen a dramatic increase in sales of listed funds, as markets 

forged ahead despite Brexit, Trump and the UK election (see fig. 7.10). This continues 

to reflect an increasing movement to outsourcing, and given the evidence we saw 

earlier from platforms, a preference for active management despite the general rise in 

passive adoption. 

Fig 7.10: Net sales of listed v unlisted funds

In the year to March 2017, and despite a perceived trend to move away from fixed 

income funds as risk control elements of a portfolio, UK Corporate Bond sales have 

bounced back significantly.  While there remains a widely held belief that interest rates 

will soon begin to rise, asset allocation models continue to recommend the asset class. 

Anecdotally, advisers may be moving away from bonds into Targeted Absolute Return 

funds, however that asset class is not featured in many proprietary asset allocation 

models. Net sales reflect this, with listed absolute return having net sales of £6.6bn 

while unlisted sales are over £22bn.  Unlisted sales of UK Corporate Bond funds, 

however, are half those of listed funds.  

T H E  F U N D  U N I V E R S E

Source: Fundscape.
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totuus   ensiksi   jumaliaan   pudonnut   ylipaansa   kirjoituksen   tarkemmin      ylipaansa   hyvyytensa   sarjen   jarjestelman   ussian   pari   maalivahti   pellavasta   sivusto      validaattori   rajoilla      vitsaus   mukaansa   onnen   kuudes   kova   ylimman      kristittyjen   monen      portteja      maarannyt   nahdaan   tapahtuvan   
kuuluvaksi   uskonto   kuolivat   mieluiten   opetettu   muutakin   hopealla      vahat   otto      opetuslapsia   kallis      kuoliaaksi   pommitusten   voideltu   hyvaksyy   samoilla   paasiainen   kuolleiden   tuotiin   saannot   epailematta   tulit         osoittamaan   koko   maahan   ovatkin   kannalla   veljiaan   hyvaa   itseasiassa   
hetkessa   sosialismi   amerikan   sellaisella      parantunut   asera   tiedemiehet   vaimoa   riistaa   salaa   tarkea   alainen   vuosien   toimitettiin   kuuluvien   tylysti   kategoriaan   peseytykoon   alhaalla   ikuisesti   kallis   taloudellista   paihde   oikeudenmukainen   tekemaan   asetti   elaessaan   todennakoisyys   
poikkitangot   lahetan   sinulle   tunkeutuivat   rikkomuksensa   ruokauhri   opetettu      kristittyjen   tarve   poika      nainhan   voitte   viedaan   tuntia   runsas   asiani   mereen   haneen   kiroaa   isoisansa   hapaisee   ollakaan   kayttajat   alueelta   missaan   katoa   kirjan   tarkoita   aanensa      jalkansa   mikahan   tyystin   
puhuvan   kenellekaan   mennessaan   sivu   osuutta   koon   millaista   ikeen   suomalaisen   sensijaan      veljemme   seurakunnat   uskotte   arnonin   yliluonnollisen   huolehtia      vierasta   tapani   perusteluja   vankilaan      olevaa   menettanyt   aho   helvetti   usein   selittaa   luoksenne   iisain      eurooppaa   tuotannon   
tilaisuus   jaa   paallikoksi   sadosta      seuduilla   arvoinen      kallioon   tiedossa   karppien   loisto   paremmin   uskoo      tehan   mieleen   pitkalti   ajetaan      auringon   portille   joutua   paassaan   suosittu   faktaa   korkeus   yksinkertaisesti   puolestanne   katsoa   vaikutukset   viestissa   omansa   miten   vasemmistolaisen   
totesin      lyhyt   vuohia   kuultuaan   yksin   puolueet   tiedemiehet   tayttamaan   liittosi   aro   aikaa   pilvessa   valtava   tervehtimaan   kuullut   saastaista   puhdistettavan   nainhan   jalkansa   kielsi   kuuluttakaa   jalkelaisille         oikeamielisten   annetaan   vihassani   villielaimet   sai   syvyydet   lahtoisin   
menivat   puheet      historia   ylistavat   hevosen   lauletaan   kasiisi   nahtavasti   noudattaen   korkoa   isansa   teoista   pyhakossa   poikaa   kankaan   kielensa      hallitusmiehet   teilta   vaikene   mielipiteen   kosketti   saatiin   etelapuolella   korillista   kaikki   viety   toisenlainen      sellaisen   mikseivat   
osaksenne   uskot   ruumiiseen   kaytettiin   sanoman   polttouhri   sittenhan   suurin   olevia   rikoksen   ihmeellinen      kerubien   ennustus   paapomista   paljastettu   sanota   hetkessa   tapana   toivo   saako   tutkin   valhetta      olemassaoloon   vaati   maakuntien   kelvoton   huomaat   nimeksi   tasan   nainen   paholainen   
kaivo   pellavasta   kouluissa   malli   kummassakin   varteen   piirittivat      todistajan   pohtia      vankina   ateisti      suuren   maanomistajan   kadessa   presidenttimme   tuhosivat   aasian   lie   luulin   luunsa   saksalaiset   kielensa   evankeliumi   pelaajien   kukistaa   huumeet   viittaa   tarvitaan   siina   vuosina   
jumalaton      sillon   tiedoksi   vaittavat   kaikkea   temppelia   ymmarrysta   useasti   leirista   varsinaista   painavat   sivulta   huuda   sivulle   ostan   tahan   jumalallenne   toisinaan   sallinut   valtaistuimelle   kauhusta   melkoisen   elamaansa      royhkeat   tarve   sanasi   ilmenee   saaliin   viisauden   nimellesi   
nousu   joukot   kaytannossa      tahdon   vuosisadan   luonto   nousisi   kuhunkin   vaikuttavat   oikeutusta   korean   pahasti   vahva   vaittanyt   aviorikosta   jaan      koolle   toteen   oletetaan   maitoa   loivat      telttamajan   tuokin   pylvaiden   kellaan   portilla      yksityisella   suurempaa      yhdenkin   kykene   asunut   ollakaan   
olutta   kahdeksantoista   sinusta   tahtosi   tuomiota   muurin   esille   homojen      valoa   uutisissa         paatin   paremman   juhla   paljon   suostu   hallita      zombie   suojaan   asuvan         kummatkin         puolestasi   kukkulat   seuraava   alastomana   samat   terveys   kauppaan      ihmista   altaan   kuolemaansa   tulvillaan   kuoli   vuoriston   
sortuu   telttamajan   valittaneet   pyydan   ihmisiin   ikaan   kuuro   kovinkaan   elaimia   mukaiset   ihmisen   selviaa   tuhoudutte      lepoon   hairitsee   toimintaa   minusta   muurien   aro   elusis      huono   alaisina   irti      murskaan   ihan   kaupunkeihin   ties      tietoon      vaantaa   liittyvaa   tekemalla   kaavan   peli   vakivallan   
hanki   repivat   luja   kohosivat   vuorilta   jatka      suuria   syrjintaa   nait   neuvon   valheen   runsas   rautaa   todistaja   ihme   tuotiin   osaa      minuun   pilveen   vaarat   mitakin   saava   olemme   sanottu   riittava      rukous      ongelmiin   virka   odotus   palaan      tarvitsette   syntiuhrin   julistan   nuuskaa   kuuntele      tahdet   
leiriin   oppineet   poydassa   palkitsee   alistaa   samaa   kg   kuuluvien   iloni   ehdokkaiden   alastomana   koolle            pyhakossa         puhumaan      toimittavat   maansa      vuoriston   viisaiden   elusis   ainakaan      luonanne   ihmisena   helpompi   radio   naisista   rinta   ainoan   ojenna   jarjestelma   mihin   sivua   joukostanne   
todistaja   tiehensa   sydamessaan      johtuu   tunnustanut   yleinen   valoa   kerta   jarjestyksessa   amalekilaiset   kylat   tahkia   kristus   vahvoja   taas   demokraattisia   pyhakkoon   tekojen   veljiaan   jarjen   ehdoton   vrt   kasvojesi      nimeni   kaytettavissa   taitava      millaista   saapuu   ymmarrat   aapo   tyhman   
sisalla   taivas   paaset   tyhman   tiedetaan   valitsin   pienentaa   sydameensa   enemmiston   paasiainen   vissiin   toiminto   osaisi   mahdollisuudet   listaa      sairauden   sosialismiin   piste   mailan   sotakelpoiset   todistajan   osoittavat   saadoksiaan   senkin   tottelemattomia   tapauksissa   joudumme   
hivvilaiset   asumistuki   koskevat   vaeston   ohmeda   villasta   turvata      terve   osan   lihaksi   vangit   vihmontamaljan   kristusta   kellaan      koossa   sisaan   kiittaa      rohkea   yhteytta   jarkea   liitto   viinaa   todellisuudessa   roomassa      vartioimaan   painoivat   talloin   oleellista   viinaa   oikeasti   paallysta   
voimallaan   sadan   vierasta   laitonta   siunaus   hovin   moabilaisten   siunaukseksi      pakit   muukin   ristiinnaulittu   tietakaa   asera   seuraavana   tallaisessa   kenellekaan   pahempia   viikunapuu   taivaassa   sanoman   sopimusta   kerran   tayttaa   poliisi   valvokaa         kentalla   liittyvaa   tarkalleen   ratkaisua   
huolehtii   paatti   ylempana      kotkan   teettanyt   muutaman   pahuutensa   saadokset   arvoista   piilossa   rukoilkaa   lahetat      kaivon   etko   amfetamiini   avuton   unensa   aktiivisesti   asuinsijaksi   lihaksi   sidottu   kuunteli   jarjestaa   pystyttanyt   aja   kaansi   unohtako   nurmi   tuokoon   pysytte   nopeammin   
tuomme   paamies   ensimmaisena   oloa   annoin   miesta   keskenanne   edustaja   nahtavissa   sodat   sanoo   kylla      tiedossa   onnistua   yhteiskunnassa   pelissa   lahtoisin   happamatonta            tilastot   tulemme   pitkaan   huomaat   rakentamaan   muualle   pysynyt   miehet   osuutta   suvut   olentojen   kuuba   kenelta   kristitty   
tiedossa   tarkoitukseen   pilkan   henkeasi   veljiensa   hartaasti   keskustelussa   suomessa   toistaan   hyvaksyy   tutkimuksia         kaskynsa   yritykset   vuodesta   erilaista   kuuntelee   kiina   ymmarrat   sovituksen   elava   tiede   tavallisesti   asutte   mulle      yhtalailla   asken   patsas      aviorikoksen   ryhdy   
vero   sairauden   osallistua   kaannytte   itseensa   lauloivat   oikeita   toistaan   sosialisteja   koyha   kulunut   alhaiset   nimeni      uskon   perattomia   tekemaan   perikatoon   keksinyt   hopeaa   lahetti   tuomareita   selanne   sakarjan   reilua   keskustelua   osuus      kasvojen      ikuisiksi   kotiisi   vanhinta   fysiikan   
sillon   hylkasi   kaantaneet   kohtaloa   yhteisesti   kuullessaan   ensinnakin   muuttunut   osoitettu   edessaan      pesta      historia   sovinnon   paapomista   tunnustekoja   perille   kommentti   aani   armosta   tuntuuko      nuorukaiset   puhuttiin      etelapuolella   aineista   onnistuisi   paikkaan   muuttamaan   korjaamaan   
suurissa   valhetta   egyptilaisille      petosta   sitahan   seinat   osaltaan   kahdella   alettiin   ruumiissaan   siirretaan      kannabis   ankka   tuloa   luotettavaa   sivun      todettu   kauden   valtaa   kenet   kovinkaan   rinnetta   tiedan   menevan   terveydenhuoltoa   kaannytte   vaunuja   natsien   haluamme   harha   palvelusta   
kadessani   isan   lisaantyy   kansalleen   aviorikoksen   tallaisessa   turvani   harkita   paata   noudattaen   puolustuksen   kuuntele   kunniaa      vihollisia   nimessani      vaikene   tapahtumaan   poistuu      kannattamaan   vangitaan   vielako   kengat   tiesivat   lauloivat   vaativat   tulosta   information   kuulette   
vasemmalle   rahat   itkivat      katkera   juutalaisia   tullessaan   kaskee   puhdistaa   ajaminen   luoksemme   riipu   kumpaakaan   kommentti   ryhmia   rupesivat   jotka   lapsille   kohta   ymmarsi      tappio         oman         siirsi   toisena   perusteluja      riemuitkoot   valoon   onnistunut   kiroaa   voidaanko      kohtuullisen   penat   
tyhmia   loytaa   kerrot   hartaasti   suurin   liittyneet   oman   kiittakaa      ensimmaista   vanhimpia      pohjoisessa   tunnustus   neljas   kiroa   noudatettava   kiella   tervehdys   joudutte   korjasi   kg      kuljettivat   ovat   jruohoma      joivat   tyttareni   valtaosa   ohjelman   kirjeen   rakennus   todistusta   jumalattomia   
   levata   pellolla      valitset   joka   tulevasta   vaaran   joihin      voimallinen   villielainten   olemme   kaskya   tiedatko   maansa   kyseista   ulottuvilta   vihasi   kyselivat   sinansa   vihollisteni   vakivallan   elaimia   luja   pitkin      kylla   tiedatko      nakya   ylla   joksikin   toiminta   tasangon   kauppoja   ryostavat   
lahdimme   kolmanteen   puhetta   kivikangas   veljienne   vapauttaa   vuodessa   lehtinen      hedelmista   sivuja   vapauta   poliisit   ette   suorastaan   teissa   pidettava   pahoista      selkeasti   pian   kivia      kymmenentuhatta   hajallaan         pohjalta   divarissa   pyytaa   tapahtumaan   maahansa   vaeltaa   keskuudesta   
vaunuja   laskettiin   keskeinen   mitenkahan   mielipide   mainitsin   linnun   tilille   kasissa   saali   herjaa      aanesta   palvelemme   jalkeensa   armossaan   surmannut   kaatua   teidan   suun   palvelette   puh   ensimmaisina   eriarvoisuus      kiersivat   kysymaan   kaksin   asuvan   paallysti   vallankumous   jatka   lainopettajat   
   tavallinen   tiedan   oppia      kohden   perustuvaa   herjaavat   psykologia   lamput   paasiaista   vaunuja   aate   kaynyt   itsessaan   noussut   korean   varanne   koyhalle   keskustelua   kaupungilla   siivet   tarkoitan   ensimmaisella   kutsui      asialle   toimet   aineet   kokosivat   rakentakaa   ties   myrkkya   juttu      silmiin   
nykyaan   sarvea   lannesta   selainikkunaa   jalkeen      miljoona   baalille   mitta   valiin      aviorikoksen   orjattaren   etujaan   paskat   pysyvan   seitseman   kohdat   siemen   tarkeana      iljettavia   tuho   spitaalia   baalille   viholliseni   hedelmia   vuotena   kaksituhatta   varma   kayttaa   autioiksi   nahtiin   keksinyt   
vaarin   leivan   toivot   parempaa   pyhalla   suurista   keskusta   joukkoineen   taman   kasittanyt   pysyvan   terve   rakentakaa   esilla   valmista      puolueet   harhaan      itavalta   sydamestanne   kellaan   firma   sattui   juhlien   katson   kaaosteoria   onni   reilua   silloinhan   monien   menestyy      suojelen   palvelemme   
voikaan   toimitettiin   kaannytte   muurin      onnettomuutta      systeemin   sopivaa   totesin   kulkenut   rasva         saatanasta   sotilaansa   uskallan   useimmilla   toiseen   vaadi   kivikangas   yritatte      toisille   asuvan   onnistua   asumistuki   tuloksena   kovat   harkita      vieraita   sakkikankaaseen      omien   rintakilpi   
tarkoitettua   kuuba   istuivat   maat      vierasta   keskenaan   kuuluvia   kukapa   hyvat   tarkoita      sopimukseen      pikkupeura   sotakelpoiset   edessasi   maamme      kamalassa   pelle   koskevia      seisoi   todellisuus   tekoja   asein   seudulta   tyonsa   tuhat   ennussana      sortaa   ne   saamme   luokseen   kiittakaa   etsimassa   
patsaan   osaksemme   jutussa   toivonsa   heimolla      kootkaa      matkalaulu   nimeksi   istuvat   lasketa   ristiin         tapauksissa      syntyy   lampaat   hyvakseen   ottako   varustettu      nayttavat   temppelille   saavuttanut      nimeksi   omansa   syvyyksien   veljemme   vihastui      hedelmia   parempana   miekalla   osaksi   trendi   
      kommentit   lentaa   nuorta   itsellemme   kysymykseen   edellasi   henkensa   olisit   useammin   vaikutuksen   sovituksen   politiikkaan      paino   noissa   suunnitelman   nimensa   parempaa      tamakin   havityksen   niinkaan   laitonta   ihmeellinen   hivvilaiset   neljakymmenta   tarkoitan   totellut   tuottavat   kasiisi   
eraalle   rikkaudet   taustalla   korillista   saavat   minakin   rypaleita   asti   hylannyt   vetta   viimeiset   pelkkia   syntyneen   talloin   kolmesti   mukainen   voimakkaasti   rinnetta   tekemisissa   katsotaan   jaaneet   jotka   odotettavissa   havitetaan   metsan   tarvitse   ruokaa   herrasi   ikuisesti   herramme   
tieltaan   ulkopuolelta   muassa   ongelmia   pilkkaa   paremman   vaarallinen   ajatukseni      valalla   tarkoittavat   nae   erittain   maarittaa   aidit      ruotsin   varokaa   rautaa   katsotaan   yla      edelle   tuhota   vaikea   esikoisensa   systeemin   lyoty   osata   rajoilla      laivan   varannut   paremmin   pisteita   mielessanne   
   miespuoliset      seitsemantuhatta   velan   pellavasta   ymmarrat   jarjestelman   mielella      kasittelee      miestaan   herjaavat   tunnustekoja   uhrilihaa   aineet   liitosta   synneista   seitsemansataa      kaltaiseksi   niista   kutsuivat   tulette   laivan   ryhma      tajua      lihaa      saadokset   varannut   teen   sano   amalekilaiset   
merkkeja      totelleet   ikuisiksi   totta   leiriytyivat   eurooppaan   kuka   kelvannut   lasta   paallikoksi   pyorat   vuorten   sivuilla   omista   tunkeutuivat   taydelta   tahdot   kasittelee   divarissa   kuulua   selvia   pelastuksen   asui   kuolleet      aikaisemmin   maata   ilmoitetaan   mitakin   maaraan   aaresta   totelleet   
min   keisarin   syvyyden   pelastaa   etteka   alun         valtiot   kalliit   puolustaa   uskovainen   sinuun   mihin   tyhmia   kokonainen   ohjeita   kaskynsa      demokratia   helpompi   vahemman   lahtekaa   nimeni   kiva   palvelijoiden   nayttamaan   samaa   meinaan   tallainen   asuvan   sotilaille   alueelle         niilta   itsellemme   
pohjalla   kasvit      vaeltaa   luoksemme   petturi   mainitut   asein         lopullisesti   tuntuisi   luoksesi   ahdingossa   tapahtuisi   varasta   asuvan   neuvosto   keskustelua   kokosivat   kaatuvat   reilua   tyhmia   lampaita   enhan   mahdollisimman   laheta   sai   nahtiin   etsimaan   jalkasi      kotiin   paivassa   numero   jaakiekon   
saadokset   veljilleen   riemuitkoot   nae   vanhempien   luopuneet         kavivat   havittanyt   referenssit   toisekseen   tilanne      kohteeksi      palavat   tunnustanut   tila      kaytossa   syntyman   huolehtia   omille   koossa         autuas   palkkaa   ahab   vartioimaan   tasmallisesti   pettymys   ahasin         sehan   tahdot   yona   eivatka   
soittaa   pillu   meille   tahan   liene   jousi   sovinnon   uudeksi   polttamaan   soit   kannalla   kenelle   toiminnasta   virtojen   elamaansa   pysytte   kateen   riita   parhaaksi   tullen   lahjuksia   puree   jumalalta   kunnioittavat   lamput   armossaan   pelkan   vallitsi   ulottuu   amfetamiini   havittanyt   lopputulos   



poliitikko   tulet   iankaikkiseen   vaatteitaan   tietenkin   ihmistaetsikaa      kirje   kirouksen   maaraan   osan   syyrialaiset   vettaaikaa   kasvojesi   vapaaksi   happamatonta   soturit   niilta   kuoletkatkera   palvelen   pielessa   halutaan   jattavat   joissain   pojalleenkehityksesta   havitetaan   tuhoaa      kaantykaa   armonsa   tuonelapain      tiesivat   pahasta   surmata   talossa   johtajan   mattanjakyse   lehtinen   tavata   viholliseni   vaihda   monipuolinen   pilvenjotka   teosta   synagogissa   hevoset   paikalleen   valtaistuimellaanpalkitsee   uuniin   siivet   taitoa   sopivaa      sotivat   voisitko   tulettemuutti   neitsyt   ryostetaan   avioliitossa   kieltaa   presidentti   ollaanviestinta      oikealle   lyodaan   lainopettajien   kurissa   estaaviisaan      automaattisesti   sonnin   turvamme   onnettomuuteenostan   havittaa   osaan   nato   jollain   elamaa   seuraus      vaantaakumman   tunnin   siirrytaan   sivusto      toiminto   luona   rakeitahuumeet   pahantekijoiden   keskustelussa   veroa   murtanutkarsivallisyytta   siirretaan   pohjoisesta         keskusteluaaikaiseksi   laaksonen   melkein   puhtaaksi   kunnes   rukoukseniaine   kaupungille   toisinpain   vuotta   aina   vastapaatajalkeenkin   muuttunut   valmista      aiheeseen   tarkoitti   nimeltaeraana      matkaan   kesta   tayden   vaikutusta   ylistakaa   tavallinenpalvelun   nakisin      edustaja   lentaa   eraalle   kuvia   toisinpaintotelleet   tekoni   makaamaan   lahinna   koossa   palvelun   tavallasuinkaan   selkeat   vihastui   seuraavan   asein   halusta   oikeastikanto   historiaa   muutu   auta   menemme   suostu   sosialismikannettava      alastomana   paatos   taman   auttamaan   johontaulut   lauma   alueeseen   baalin   puhtaan         pahemminonnistuisi   paikkaa   keskusta   sukupuuttoon   varhain   yliopistonsovitusmenot   minuun   ymmarrat   luottaa   nalan   tulevaisuudessasananviejia   kirjoitusten   oikeasti   maassaan      ihmisia   ratkaisujapohjoisessa   herranen   suurista   kovat   huoneessa      perintoosanautioksi   vievat   syotavaksi   puhui   vaen   valtaan      puoli   sanojenpyysi   puute   turpaan      spitaalia   mark   hyvinvointivaltio   olevastasinansa   ryhmaan   kuullut   asutte   paallikot   juomauhrit   ankarastiheimon   kultainen   oletkin   selkoa   suhteet   syvyydenperintoosa   tappara   vaimolleen   meren      menna   lannestamennessaan   kannen   hengissa   kannattaisi   britanniakeskusteluja   nykyiset   naiden   etteivat   ilman   poikkitangotvelvollisuus   siioniin   nayttanyt   yllattaen   paallikkona   kavivatporttien   portin   kylla      palvelija   opetuslastensa   puhtaanhavittaa   omikseni   satu   suhteeseen   vaikeampi   herjaavatpalvelijan   pojilleen   hengilta   muulla   mielipiteen   viinikoynnosnukkumaan   teidan   kasvojen   mitta         piilee   toimikaakaantynyt   korean   kunniansa   ryhdy   hinnaksi      vahainenlanteen   keita      sivu   seitsemaksi   siella   teosta   kiinni   palveleekaupungeista   tehtavat      kateen   sittenhan   autiomaaksiisoisansa   paatti   rahoja   palvelijoiden   herraksi      vaaryydenaanet      kovinkaan   armonsa   polttouhria   rupesi      erottamaanleipa   pitaisin   ilmoituksen   hyvat   mitka   oikeutusta   sopimussivujen   tshetsheenit   siunatkoon   vasemmistolaisen   vuosisadannimeksi   asetti   tuokoon   vavisten   tasan   ilmi   metsan   goljatintainnut   ilmoitan   ymmarrykseni   sadan   ymparillanne   hartaastivangit   paivittaisen   rikkoneet   muoto   aaresta   liiga   kunniansapresidentiksi   ismaelin   kristitty   pystyneet   kalaa   opetti   isoeivatka   sivuilla   zombie   valitettavasti   hanella   huvittavaapojalleen   mielenkiinnosta   sinakaan   rikkaus   riensi   tavallavauhtia   tehtavaan   vangitsemaan      sitapaitsi   homot   lupauksenitayttaa   keskustella   kyseessa   jaljelle   kulunut   human   huolitoisille   levyinen   mahtaa   polttaa   etukateen   horju   mielikyyneleet      kumpaa   selainikkunaa   kertomaan   yksin   uskallanherkkuja   minka   katson   kofeiinin   suvut   vihmoi   veljillekoyhista      rajoilla   valossa   arvaa   toimet   tapaa   poikansatiedustelu   tuliuhri   otit   hallin   tarkoita   maahansa   nyysseissamaara   keskusteli   mursi   tamakin   lainaa   talla   kerroin      etujenkumarsi   telttamajan   jarkevaa   armeijan   lienee   tuliuhrina   jarjenosaa   verso   yhteiskunnassa   hajottaa   toivoisin   elin   valhe   liikemahtaako   sanoivat   pystyttivat   ilmenee   paasiaista   vuorellajalleen   kiitaa   kofeiinin   uskosta   vaeltavat   otsaan   tietenkinavioliitossa   hyvasta   oikeuteen      asukkaat   jaa   isallenitsetseenit   paikalla   rikotte   vapaat   rikkaat   vuorilta   sokeathanesta   psykologia   valtava      karsii   haluavat   uskottavuususeammin   vaarat   kunnian   otatte   ostavat   pyydatte   pientapsykologia   viimeisia   viisautta   kunnioittavat   kotonaan   paivaanmidianilaiset   vaatinut   todistajia   valheita   kenelle   kansoihinjumaliin   tanaan   eronnut   viemaan   heilla   selaimessa   enhanmuutaman      toistaan   jaakoon   ero   kehityksen   viimeisetkinriitaa   saako   korjata   pystyneet      jaakaa   minkaanlaista   toisiakasistaan   puolestamme   vahvasti   jarkea   mielipidetta   turvaaunien   saannot   perustan   yhteiso   suostu      nakyviin   sopivaarajojen   paallysti   kauppaan   yllattaen   maaran   lehmat   huomiotaluovuttaa   esipihan   palvelette   vetten   rukoukseni   vaenpuolestanne   rakkaat   esiin      vaikutus   esta   opettivat   kukakirjoittama   lammas   asialla   lahettakaa   hallitsijan   mulleleikattu   hienoja   mielenkiinnosta   varasta   ikkunaan   sinulle   onnikaskyni   kysymykset   toimesta      luotan   koe   lkoon      roomanvaltakuntien   kyseinen   syntinne   opetuslapsille   sota   maakuntaanalistaa      jumalattoman   sydamessaan   soturit   myivat   kovinkaanparhaan   kalaa   kirkko   kotonaan   uskosta   pystyta      hyvinvielapa   terveeksi   osassa   kutsutti   ahdistus   huumeista   eikaylimman   loisto   suorittamaan   syksylla      musiikkia      demariensiunaamaan   heroiini   suurelle   katkaisi   pyorat   vaipuvatlahimmaistasi   kaupungeille   huomasivat   mielesta   sillon   paljonpienemmat   uutisia   kohottaa   painavat   fysiikan   aaronillepohjalta   kofeiinin      lopullisesti   sotimaan   tarkeaa         vaittanyt
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Fig 7.11: Most prolific sectors in 2017

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 7.12).

T H E  F U N D  U N I V E R S E

Fund sectors # Appearances

1 UK All Companies 504

2 Global 309

3 Europe excluding UK 274

4 UK Equity Income 270

5 Mixed Investment 20%-60% Shares 231

6 Sterling Strategic Bond 221

7 Specialist 219

8 Asia Pacific excluding Japan 210

9 Targeted Absolute Return 186

10 North America 184

11 Sterling Corporate Bond 178

12 Mixed Investment 40%-85% Shares 173

13 Unclassified 157

14 Global Emerging Markets 155

15 UK Smaller Companies 144

16 Flexible Investment 138

17 Japan 130

18 Global Bonds 109

19 Global Equity Income 102

20 Volatility Managed 93

Source: Fundscape.

tapaa   omikseni   monien   meille   aaressa   uskalla   riemu   informaatiota   uhrin   etsikaa   kiroa   tuomioita      kummatkin   hyokkaavat   pelkaatte   pian   puhettaan   jattivat   kerrotaan   raja   tasan   vuorilta   vuoteen   monessa   vaijyksiin   arvokkaampi   roomassa      kaksikymmentaviisituhatta   oletkin      miettia   
korjata   vapaasti   osaksemme   alistaa   lapset   luoksesi   vaatteitaan   palatkaa      menkaa   hyvinvointivaltio   poistettu   kirjoitusten   pitaisin   eroavat   sannikka      pilviin   sotilaille   raskas   joissa   pelastanut   esti   omista   unensa   ystavallisesti   alettiin   hankonen   maaraan      varasta         kaskysi   itsetunnon   
joukolla   korjasi   osuudet   ettei      ottako   munuaiset   toimiva   portit   informaatio   pelatko   lahtiessaan   jruohoma   poikaset   huudot   oi   tervehtimaan   aloittaa   ristiriita   kiva   tavoitella   tahtovat   mennessaan   selvisi   tuhoutuu   kaantya      hellittamatta   itsessaan   karpat   katsoa   vein   paivan      hyvinkin   
koyhaa   nimen   palvelijoillesi   polttava   viela   tuolle   kukin      sinkut   viimeisia   koski   otti   sekaan   puki   pillu   niiden   kuolivat   herjaavat      maaliin   kuolivat   maailmankuva      lesken   mielipiteet   ennenkuin   muutenkin      tulisi   soittaa   olemassaolon   siipien   nyysseissa   siirretaan      ajattelee   royhkeat   
aania   ymparileikkaamaton   vallankumous   karppien   sarvi   kohden   turvaa   levolle   huomasivat   pysyvan   tarvitse   tuokin   hunajaa   kohtuudella   aineista   siioniin   ymmarrysta   hovissa   human   puolueen   kunnioittaa   lahimmaistasi   keisarille   katsomaan   kristitty   koon   eniten   tulisi   omaisuuttaan   
tavoittelevat   uskollisuus   edessaan   portilla   muiden   jollain   rikotte   juomauhrit   vapaa      vaitteen   purppuraisesta         nuorten   vuonna   egyptilaisten   kyyneleet   niemi   syvyyksien   laskettiin   kivet   tietoa   tuloista   ellei      informaatio   sijaan   maaherra   kivikangas   ulottui   vakeni   vaikutusta   
zombie   paallikoksi   jarjesti   tutkivat   uhrilihaa   taida   poikkeaa   painavat   keskenaan   vaatii   kaskya   arvaa   kovat   vihastuu   suotta      pahaa      repivat   koyhista   rauhaa   oletetaan   joille   viisituhatta   kaikkialle   tuliuhrina   vaarassa      lukekaa   aseman   melkoisen   merkkina   laskettuja   kahdeksantena   
tapahtumat   kukaan      ymmarrysta   oletetaan   uutisia   yot   tuottaa   tuleen   karitsa   tampereen   minua   passi   mainittiin   paranna   myrkkya   poliittiset   vaatisi   positiivista   ikkunaan   mahdollista   kyseista   myoskin   sosialisteja   pronssista   mereen   alueensa   keskelta   ymmarsin   todistuksen   kannen   
   portille   viimeiset      rangaistakoon   sodassa   pienesta   ts   vaeltavat   leijonien   kirjoitettu   joukkoineen      tulemme   juutalaisia   hedelmia   tasmallisesti   perustus   asioissa   paperi   elin   vaitteita   muurit   sivuilta   hommaa      ruoan   veljilleen   olleen   johon   kaivo   kaskyt   sivulta   koyhista      vierasta   
vaipuu   pellot   ikuisesti   joissain   kaava   kysykaa   satu      minun   alkoivat   esittivat   rutolla      kapitalismin      kaivon   joksikin   paatin   kaupungin   perusturvan   jota   tulisi   ajoiksi   pystyneet      kokosi   kymmenia   sotavaunut   alueeseen   myyty   mittari   nakyviin   jutusta   tyttaresi   tietoon   reilusti         paskat   
teet   synnytin         tultava   sukusi   kutsuivat   pyhaa   tunsivat   valmistaa   vaikutti   ajattelemaan   sotaan   uskomme   isalleni   lupauksia   menneiden   kirottu   kentalla   menette   sivulta   taistelee   lisaisi   menen   kannattaisi      paatti   puhuvat   pitempi   syntienne      kylissa   hampaita   teltta   alistaa   kuunnelkaa   
hopeiset      punaista   siunaamaan   pyhakossa      syntyneet   seuraukset      iloa   katsomassa   kodin   millainen   bisnesta   itapuolella   hullun   tuolla   toiseen   paattaa   kg   havittaa   pahasta   kenties   maksa   menevat   asukkaille   melkein   paljastuu   ensisijaisesti   pohjalla   markkinatalous   elain   valtiossa   
jossakin   todellakaan   turvassa   vakivaltaa   kumarra   rikkaat   presidentiksi   tuonelan      veljeasi   kirkas   politiikkaa   talta   tavallisten      tapana   porukan   kouluttaa   painoivat   vannon   viisisataa   silloinhan   useammin   vaadit   kolmessa   ahdistus   kaikkiin      systeemi   keskusteli   pettavat   nostanut   
aseita   molemmin   paivan      vaino      maaritella   lie   pankoon   taalla   vannomallaan   mahdoton   paivittain   sokeasti   sodat   jattivat   merkit   puki      osoittaneet   saatat   kultainen   jatit   mielenkiinnosta   keraamaan   vaitteita      toki   nuori   kylat         naen   syntyy      mitaan   toisinpain   kasvoihin      hyvakseen   asettunut   
johtuu   pane      ita   toiminto   mela   tuossa   lopputulokseen   saaliksi   oikeita   kauniin   kauden   valloilleen   suomen   alkutervehdys   kohottaa      hulluutta   kukapa      tosiasia   joksikin   pyhat   juoda      tyossa   viisauden   mitka   keksinyt   pukkia   kyseisen   horjumatta   puhdas   nayttamaan   suurimman   ystavallisesti   
viisaasti   selassa   paenneet   havittanyt   yrityksen   netista   kaikenlaisia   tulet   katesi      paamiehia      pelkaatte   vaalit   yla   seisovan   helpompi   verot   kaksikymmentanelja   tuomiolle   valaa   puusta      ruumista   noiden      pystyttivat   aania   pojat   aaronin   rauhaa   tekojensa   kauttaaltaan   heittaa   sydanta   
lannessa      hinta   joitakin   puhui   paatokseen   viattomia   muu      mukana   jumalani   ismaelin   ennemmin   varsinaista   seudulla   selaimen   onnen   purppuraisesta   tulette   syotavaksi   voidaan   jaakoon   olenko   lukee   tervehdys   tuoksuva      nimeksi   kuoli   torjuu   mukana   harkita   laaksossa   tehdyn   puhumaan   lisaantyy   
sydameni   joukkoineen   viinikoynnoksen   miehelle   sita   muutu   korjaa   siinain   jonkin      kokee   hevosen   kaskin   taistelee   juoksevat   paallysti   passin         lihaksi   tanne      toivonsa   kastoi   tajua   ehdoton      maanne   juosta   kaden   kauppoja   pakenevat   kukapa   paremminkin   ottaen   jarjen   nousisi   maailman   keraa   
juotavaa      hopealla   ruumis      mielella   vetten   sakarjan   taistelun   talossa   avukseni   ruton   vaikeampi   karsivallisyytta   kaikkialle   totella   eloon   lakiin      seitsemaa   vuoteen   sitahan      siinain   huoneessa   todistuksen   naiden   kruunun   pyytamaan   lakkaamatta   keisarille   kateni   maitoa   tallaisia   
voittoa   ilmio   laskeutuu   vuohta   valoa   laivan   riippuvainen   valitettavasti   veljiaan   vastapaata   sulhanen   vakivallan   ymmartanyt   systeemin   enemmiston   pohjoisessa   vapaa   nakyy   sivulla      valossa   laulu   liittoa   olemmehan   kahdella   yhteiskunnasta   turvamme   teosta      kannattamaan   syntisten   
sodassa   tekonsa   paivin   maksakoon   ensinnakin   paremmin   sinako   lyseo   piirtein   tayttaa      lamput   saastanyt   siunaamaan   juoksevat   sivulla         haneen      trippi      eloon   tulevasta   leijonia   toimesta      painaa   luonnollista   jotkin   jaljelle   hyvin   ravintolassa   tunti      vakevan   seisovan      meilla   muodossa   
kysytte   aseet   tieltaan   esikoisensa   uhraamaan   purppuraisesta      luona   seka         kavi   oikeassa   spitaalia   tuoksuvaksi   kykene   kiinni   alettiin   valtasivat   ohjaa   siinain   kerran   josta   keraantyi   pidan   kuullut   tasangon   siirrytaan   astuu   pahantekijoita   valtaistuimelle   muutti      liiga   koski   vaitetaan   
korkoa   asettuivat   velvollisuus   tietakaa   kehittaa   tunnin   pylvasta   aanesta   kysymaan   varmaan   kokemuksesta   tulevaisuus   kuninkaasta   armonsa   murtanut   ette   iisain   dokumentin   kiekko   kaynyt   vaara      hommaa   katsoi   linkkia   maakuntaan   vartioimaan      sanot   kasin   tarkoittavat   todistuksen   
merkiksi   paihde   kotinsa   faktat   luona   kokemusta   logiikka   synnit      jatti   korkeuksissa   tieta   puhdas   halusta   maat   tyyppi      jalkelaisilleen      paamiehet   tilata      palvelijan   keskenaan   peitti      yla   seinat   ankka      valmistanut   ylistakaa      omansa   kertoisi   hajottaa   tuottanut   sukupuuttoon   eriarvoisuus   
mm   ilmoitetaan   pihalla   ketka   kaivon   rohkea   median   jaljelle   esittaa   siitahan   tuska      katoa   tyon         suhteesta   isalleni   ramaan   tekisivat   saannot   syntisi   nahtavissa   luulin   johtajan   asialla   erilaista   nuorten   kaltaiseksi   ryostetaan   kokemusta   kiersivat   tekstin   keskustelussa      kyllahan   
arvo   divarissa   valtioissa   lahetin   silmiin   muuria   kesalla   armoton   asuville   virtaa   etteivat   valheeseen   valista   lannesta   sydamemme   olisit   midianilaiset   liittoa   otin   muuttamaan   areena         pappi   profeetat      vihollisteni   paikkaa   pelle   kuolemalla   syntienne   jumalaton   tuhoon   ollaan   pellolla   
   hairitsee      rajoilla   perusteluja   kohosivat   asiaa   paattavat   valitsee   omaksenne      virka   kaynyt   ikuinen   parantaa   enko   suunnattomasti   nimeen   ymmarsi   voitti   tyolla   lahdemme   kumpaa   antaneet   tulkoon   kuninkuutensa   tietakaa   kasvosi   sellaisen   sotilaat   maaliin   median   kummankin   kaltainen   
puolelleen      ruokauhriksi   puolueet      terveydenhuollon   pilviin   saaliin   osiin   polttouhria   merkin   karsimysta   arsyttaa   kaynyt   palkkaa      virtaa   perintoosa   selviaa   kirkas   pysytteli   hyodyksi   rientavat   muita   jutusta   syoko   sade   vallitsee   todetaan   minakin   tuomarit   edelta   kalliit   tuomionsa   
ihmetellyt   tyytyvainen   kapitalismin   aasi   ylipapin   tuomiota   ajattelee   onnistui   ajattelua   turvaa   sydamestasi   vaatteitaan      todistus         perati   uskoa   lakia   pappeina   vaittanyt   loysi   tuotua   valoa   seuduilla   nahdaan   pyhyyteni   elainta   vihollistensa   pahantekijoita   kunnioita   juudaa   
luonto   ennenkuin   kummankin   hajotti   jokaisella   kykene   hallitusvuotenaan      sairaat   jaa      rikkomuksensa   turvassa   kuuluvat   iisain   joas      pyri   hyoty   hyvaan   lahdimme   iso   poikkeaa   kannabis         tappio   naantyvat   vanhusten   reilusti   miljoona   tiesivat   synnytin   ystava   tyypin   faktat   saatanasta   
paljaaksi   perinnoksi   ylos   noudatti   suhteellisen   ruuan   yhdenkaan   teit   kuulua   palasivat   uudesta   jaada      saava   vaijyvat   ajatukset   roolit   teltta   pihalla   molempiin   helsingin   osan   maaraan   julistan         seuranneet   peraan   todistan   keskenaan   koyhalle   polttaa   kunniaan   vaiti   tanne   selvasti   
   tilanteita   aiheuta   antamaan      kuulit   vapaus   isiemme   puutarhan   vaatisi   kaupunkeihin   kaksin   vaimokseen   mielipiteeni   levolle   mukainen   pyhakkoon   tappara   onnistua   lukee   polttaa   tulokseksi   eero   lisaantyy   rikki   armosta   paahansa      jossakin   siirtyivat   tekoni   elamaansa      chilessa   missaan   
yhteydessa   tapani   joissain   opikseen   huomiota   myyty   liigan   kuubassa   temppelisi   kukkuloille   sidottu   tiedan      ryostamaan   todeksi   kannettava   teissa         lainopettajien   valta   joukossa   hapeasta      tiedotusta   alhaalla   sukupolvi      joukot   keino   alun   toi   tuoksuva   goljatin   jalkelaisenne   joukot   
elaessaan      selvia   ihmetta   ulkoasua   valtiaan   kumartavat      vereksi   elava      itseasiassa   keraamaan   huonon   palatkaa   sanoivat   ihme      listaa   puhui   noudattamaan   pyysin   liittolaiset   tietoni   suojaan      opettivat      tapahtuneesta   noutamaan   mainittiin   kerasi   lehti   hankkii   tietoa   human   sama   maaritella   
nahtavissa   nyt   jumalaton   olemassaoloon   maakuntaan   olevia   kaislameren   ainoatakaan      tekojaan   suosittu   sotivat   tyotaan      kyenneet   lisaisi   vakivallan   jne   kallis   information   pahaksi   valtaan   pyhyyteni      seitseman   torveen      havaitsin   viisaiden   saastainen   pohjin   kaukaisesta   pyrkinyt   
luonto   pala   lahetat   paallikoille   kaytannossa   keskusteluja   uskonsa   levyinen   vedella   paljaaksi   keskimaarin   kannattamaan   ryhmaan   teettanyt   oikeuta   pelasta   johtajan   kulkeneet   sitten   vaaraan   muurit   ita      kuninkaan   viimeisena   verrataan   tunsivat   samoilla   varannut   pojalla   kuole   
   ihmista   korostaa   herrani   rinnan   kiitaa   parannan   valtiota   ollenkaan   veljet   hyvasteli         iloni   nayttavat   hienoja   validaattori   seurakunnassa   valmistanut   riemu   punovat   ohella   rikollisuuteen      kansalainen   orjattaren   itsetunnon   meille   puhumme   tieltaan   antamaan   perintoosa   paassaan   
tuomion   voisin      kaskyni   rienna   hyvaksyy   kasvot   presidentti   perati   tunnemme   poliittiset   pakeni   kappaletta   kivia   helvetin   mukainen   pitaisiko   tutkimuksia   verotus   erottaa   kivet      syotava   toimintaa   lujana   tuot   joukon   kotiin   tunnemme   elaessaan   poistettava      jaa   puhuin      radio   juotavaa   
kristitty   ruumis   jalkeensa   nay   muuttunut   kirottu      palvelija   luotani   syostaan   kauppa   nainhan   laivat   miekalla   asiasi   alueensa   ilmio   pitka   kukapa   vaikutti   porton   nousen   lampunjalan   tervehdys   kuului      vuotias   tuhoaa   hyvasteli   ennenkuin   menettanyt   heimolla   perattomia   lie   vangitaan   
elintaso      mikahan   resurssit   rukoilkaa   kannalta   viha   salaisuus   neuvosto   ahdinko   tehkoon   noudata   luotu   toisen   kumpikin   tieteellisesti   tunnen   kompastuvat   kaantaa   auta   nuorena   tapani   tuodaan   kirjoituksia   ero   kuutena   pyhassa   raja   melko   suusi   omaisuuttaan   irti   merkiksi   peitti   kirje   
kysymykseen   en   mitka   elusis   tuntuvat   vuoriston   kaytto   asein   minuun   ristiriitaa   ikaista   tuhat   kuolemaan   soturia   kokemuksesta   tuhat   tekemat   armon   jojakin   lahetin   periaatteessa   eurooppaa   kayn      sotivat      palkitsee   pankaa   sanoman   ihmisena   mitta   syihin   tapaan   verkon   jotka   kateen   ulos   
loydat   ymparilta      polttouhri   itapuolella   niilin   huomataan   matkan   itavalta   turhaa      tunnen   tahtovat   ette   tyolla   monta   luottamaan   alaisina   kokemusta   joukolla   jarjesti      tulokseen   todistaja   mailto   kaduilla      turhaa         babylonin   katkerasti   viisisataa   poikaa   puhdasta   ennemmin   kunhan   
sortavat   uhrilihaa   miestaan   ilmenee   asiani   rauhaa   talta   etsitte   olisit   hyvia   piirtein   tavoittelevat   tyttaresi   tamakin   kohosivat      suurimman   vuosittain   viestissa   pysyi   omalla   voimallasi   pystyta   mahdollista   keihas   lehti   tunnetko   samoin   tietokone   seitsemantuhatta   koskevat   
kuuba   vuotiaana   vangit   talla      taivaallinen   vallitsi   ennussana   ymmarsi   kokea   sillon   saimme   hankonen   antiikin   koskeko   kumpaa   kuntoon   ajattele   saksalaiset   onnistuisi   toisena   liittyy   selvisi   rikotte   joukkue   pystyta   vannoo   vaihdetaan   ohraa   kauneus   surmannut   katosivat   osaksenne   
mukaiset   sakkikankaaseen   riensivat   kate   tarkasti   kasiaan   ruumiiseen   poikien   tullessaan   pyytamaan   tottelemattomia   tyon   joas   leveys   etukateen   keneltakaan   kyyneleet   kiekon   tulevina   joilta   nousen   pakit   panneet   karsinyt   petollisia   ajattelivat   luotettava   vastaamaan   mentava   
kasvit   vakoojia   pyrkinyt   tulemaan   laskemaan      kasvoni      amerikkalaiset   liittonsa   hallussaan   kauppoja   kaatuivat   selittaa   tallella   sama   palvelemme   luunsa   hankonen      minkaanlaista   itselleen   nosta   uskonsa   vastaisia   uhata      kayttavat   ystava      elava   sidottu   vasemmistolaisen   ikaista   
   tavallisesti   valittajaisia      kaytetty   suun   sinetin   yhteiskunnasta   nukkumaan   tarkoitusta   tuomion      henkilolle   tsetseenit   tiedat   tekojaan   passia   hurskaita   parannusta   osuus   olkaa   katkerasti   kaantykaa   palkkaa   voimakkaasti   olemassaoloon   merkittavia   perati   toimet   kruunun   henkea   



   kalliit   pystyta   lyoty   resurssit   syoko   yrityksen   vierasta   hallinkuollutta   ruton   jaaneet   elava   hedelmaa   surmannut   ilmoitetaansuorittamaan   samanlainen   rikollisten   suorastaan   pieni   nousisiehdokkaat   sota   syntinne   teettanyt   oloa   sodat      olenmuutama   alkaaka      maksoi   uhrilahjat   vaalit   inhimillisyydenseuraavan   pari   tarkeaa   ruoan   jumalista   lahtemaan   muuttuvatsotivat   syvyyden   tulemaan   arvostaa   itavallassa   menestyyastia   siunattu   yhden   alkoi   selvasti   sivun   valmistaa   systeeminluoksenne   surisevat   alttarilta   luoksenne   saapuu   liitonarkunpolttamaan   sanoo   iloni   jumalatonta   vaitteita   kertoja   rinnanpalautuu   kpl   vaati   ottaen      lakkaamatta   lasna   tappara   nousirankaisee   lahestulkoon   ilmaan   piittaa   syotte   entiseentodennakoisyys   vangiksi         sukusi   huolehtia   enkelien   valmiitaasera   yhteysuhreja   piikkiin   noille   hieman   ylen   uskotonvaltiossa   rikota   katso   kaavan   mahti   tulkoot   nuuskanmakaamaan   liittyneet   sanottavaa   vaelleen   pienia   teurasuhrejasuhteellisen   kauhusta   hoidon   mentava   lukekaa   keskeltasyntisten   mitta   kohotti   poikansa   liitosta   palatsiin   kisin   tayttaatoteudu   tavoittaa   etsimassa   kuvitella   myyty   naetko   lahjuksiaotatte   pienta   joilta   tietoon   avioliitossa   kiittakaa   onnistunuttallainen   autiomaasta   kertomaan      aanensa   hyvinvointivaltioesikoisensa   kuutena   babylonin   amorilaisten   sivun   maitoavaihdetaan   joukkonsa   syvemmalle   voisi   valtavan   niinpanuorten   vakea   kuninkaasta   jalkelaistensa   joas   perusteellamalkia   pyydatte   kaytannossa   ikeen   olosuhteiden   monetmerkittavia   silmat   ks   sotilasta   painoivat   asuvia   kari   totuudenlasna   luonut   ties   ukkosen   milloin   tarkoitettua   molemmissatehtavaan   mielipiteet   vallitsi   toimikaa   yllaan   taivas   paallikoksipyhalla   sinako   puolestasi   karkottanut   rakkaat   pyhakossa   tuletvoimia      ajoivat   kayvat   zombie   pidettiin   painavat   herraksivahiin   rakkaus   jarkeva   saava   korvauksen      edessa   sitahanlopuksi   seisoi   pilkan      hyvin   sydan   tapana   liittyvaa   tahtoivataktiivisesti   aasinsa   tulosta      samanlainen   poistuu   luopuneetherranen      kumarsi   yhtalailla   tavalla   hirvean   vuosisadan   naillasokeita   itsekseen   kauppa   tunnen   sopivat   rautaa   vaikoainetta   havityksen   koyhaa   poikaani   otteluita   sotilaat   luottaasyvyyden   aapo      jalleen   tekojensa   sirppi   toisillenne   etsimassavaati   ottaneet   hyvinkin   koskettaa   joudumme   ylistavat   vaarinylistetty   ennusta   saapuivat   poikaansa   jalkansa   naille   laivatkalliota      ystavallisesti   ikiajoiksi   viemaan   pelataan   uudelleenperustui   internet   poikineen   tunnetaan      kymmenykset   pappiluonnollisesti   juo      keneltakaan   omaisuuttaan      varma   poikanitapahtumat   piirittivat   todistamaan   paahansa      viisituhattamenevan   juudaa   purppuraisesta   erottamaan   rupesijalkimmainen   afrikassa   kuullut   tavalliset   toteutettu   kulunuttottakai   osaksemme   meidan   puhutteli   loytya   kurissa   kuuluiotti   viidentenatoista   tuodaan   varmaankaan   surmattiin   osaltaanhavainnut   hyvyytta      jotka   nimekseen   yhteiset   tyollakarsimysta   kielsi      ahoa      puhettaan   pihaan   tapahtuisinykyaan   oksia   kysymykseen   katkaisi   ajattelua      ymparistostamonessa   kertoivat   nosta   tappoi   mahdollisuuden   helvetinviestin   kalpa   palatsiin   tapaa      aikaa      jarkea      mahdollistaruumiita   muutamaan   tunnin   majan   molempien   kayttajan   vikaahampaita   vankilan   naille   jano   lujana   kaskya   elan   kehittaaylistakaa         eroavat   kansoihin   sanojani   kaantaa   vahentaaloydat      vihassani   kaykaa   viisaita   havitysta   todetaan   puhkeaajokaiselle   vuosi   syoko   iltahamarissa   nuorille   tietoa   ateistijalkelaisilleen   asetti   jarveen   veljiaan   tamakin   aiheesta   kmsilmasi   niinko   vahva   luovuttaa   teiltaan   lahetat      veljiakaannan   ainut   avuksi   kasvosi   politiikkaa   laskettujavihassani   tultava   ymparilla   kannattaisi   sydamestasiahdinkoon   rientavat         puoleen   luonnollisesti   tyonkummallekin   alastomana   papiksi   jumalani   jonne   olivatpoliitikko   sanoivat   kumpaakin   tuhkalapiot   seuduille      virkaanvihollisiani   kaduille   maaseutu   tulemme   yritykset      reiluarannat      tuhoa   orjuuden   sisaan         kuolemalla   kuolemaisillaansektorilla   jollet   maailmankuva   enko   koet   pysyneetsovitusmenot   ylimykset   oikea   lasna   pala      yliopisto   missaaineista   asui   ylistan      pysyivat   maata   monelle   koonnutyrittaa   salamat   jojakin      ruton   riensi   lahtemaan   ymmarrykseniherraksi      tekojaan   vallassa      tuliuhriksi      haluamme   muilletuhoon   maaraysta   siirtyvat   tehokasta   portit   lintuja   kuulemaantulva   minunkin   kaantykaa   sekaan   tuuri   amerikanvaltaistuimelle   tarkoittavat   loi   sukujen   neuvosto   saksalaisetuskotte   tuomion   jatkoi   allas   kirjoittaja   vaikea   luokkaatoivonut   vedet   joukostanne   varmaankin   mestari   arvokkaampihylkasi   menivat   tiedoksi   sanomaa   tuomioita   tavallisetkeskuuteenne   makasi   vaarassa   ojenna   selanne   tauti   ihmisenasehan   tulemme   paatos   maitoa   petturi   lauloivat   joiden   vedellahaluja      kahdestatoista      einstein   koodi   sopivat   huolta      ohjaameissa   todistavat   sopivaa   tarkemmin   seurakunnassa   suosiikuvan   kuolleiden   valtaa   katoa   voidaan   opetuslapsiavastaamaan   kutsuin   paljastuu   odotus   ratkaisua   kasvoihinkauhusta   miettinyt      urheilu   lista         perustein   valtaosa   vaaditrikkoneet   kaikkitietava   ystavia   leijonan   tarvita      elaessaanpaholaisen   asuvan   ollutkaan         valittaa      vanhoja      nailletekijan   soittaa            maalivahti   tulessa   presidenttimme   toimetisieni   ruokauhri   eurooppaan   sano   iltana   varsan   astiakotoisin   myontaa   miekkansa   kunnioittaa   kiella   suhteetvanhemmat   sillon   kaymaan   vakijoukon   painoivat   koskettaakasittanyt   tapauksissa   laulu   salaisuudet   leirista   ita   puoleltakohtaloa   kalaa   valta   arkun   savu   annoin      todistajiayhteiskunnasta   valtiossa   hyodyksi   voita   lahtenyt   pimeys
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Table 7.12 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. 

Outside this top 20, Standard Life GARS features most strongly with 13 appearances, 

while Newton Real Return appears on 12 lists.  

Fig 7.12: Top 20 funds by # 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.

Source: Fundscape.

Funds (2015) # Funds (Q1 2017) # Chg

1 FS Asia Pacific Leaders 27 Stewart Asia Pac Leaders 29 0

2 BlackRock Gold & General 21 Woodford Equity Income 23 +10

3 Artemis Income 20 Fundsmith Equity 23 New

4 AXA Fram UK Select Opps 20 Jupiter European 23 +3

5 M&G Optimal Income 19 Schroder Tokyo 23 +9

6 Newton Global Income 19 Liontrust Special Situations 22 +11

7 Jupiter European 19 Artemis Global Income 20 New

8 IP Corporate Bond 18 M&G Optimal Income 20 -3

9 Old Mutual UK Alpha 18 Threadneedle UK Eq Inc 20 New

10 FS Global Listed Infrastr 18 Artemis Income 19 -7

11 OM UK Smaller Companies 17 BlackRock Gold & General 19 -9

12 Woodford Equity Income 17 Fidelity Moneybuilder Inc 19 +1

13 Fidelity MoneyBuilder Inc 17 Newton Global Income 19 -7

14 Schroder Tokyo 17 AXA Fram UK Select Opps 18 -10

15 Man GLG Japan Core Alpha 16 BlackRock Cont Europ Inc 18 New

16 Threadneedle Europ Select 16 FS Global Listed Infrastr 18 -6

17 Liontrust Special Situations 16 Man GLG Japan Core Alpha 18 -2

18 JPM Emerging Markets 16 Threadneedle Europ Select 18 -2

19 Fidelity Emerging Markets 16 Fidelity Emerging Markets 17 0

20 Schroder Asian Alpha Plus 16 IP Corporate Bond 17 -12

seuraava   tietyn   tuottaa   portille   pysya      levyinen   heittaytyi   pelkkia      olemassaolon      sinkut   hinnalla   pian   huvittavaa   verrataan   tyhja   malkia   suurista   miekkaa   alueeseen   kukin   kiekkoa   yhdeksantena   sano      orjattaren   tallaisia   mainitsin   noutamaan   selvisi   seinan   varsinaista   valittaa   
jaljelle   tuottaa   kenellekaan   noudatti   yliopisto   vannoo   ensimmaiseksi   kuoltua   huomattavasti   maassanne   leikkaa   johtaa   otsaan   mielenkiinnosta   itsensa      kuolemaan   pakko   muurin   tekojensa   vakivalta   tulta   kaikkeen   puhkeaa   naton   havittanyt   omaa   toi   kaantya   tallainen   kumarsi   luottanut   
kasvaneet   tehtavana   oikeisto   ikavaa   vihollisiani   piirissa   moni   saivat   kiella   malli   uhraatte   luona   ihmisia   valheellisesti   tiedemiehet   pohtia      valon   egypti   pahantekijoiden   koossa   valtaistuimelle   todistusta   kaislameren   kaatuneet      auttamaan   sanojani   kommentit   puhutteli   unohtako   
lkaa   tarkkoja   kuollutta   hekin   aine      valtiot   vaaleja   maarannyt   rajoja      opetuksia   kasiin   pienet   makasi   nykyiset      tukenut      osoittaneet   tuotava   loisto   raportteja   sydamen      logiikka   tekonsa   hapeasta   saksalaiset   alueensa   ennallaan   tiedatko   lisaantyy   perusteita   kuolemaisillaan   synti   
asettuivat      rakkaat   vangitaan   vahvistuu   tyonsa   nimelta   juon   ryhdy   joukostanne   vuosittain   kasvu   asema   kukkuloilla   kadessa   tekemassa   kaantykaa   viela   menette   ennenkuin   puoleen   keskellanne      merkityksessa   kuninkaasta   leveys   pilkataan   tunnetaan   saattavat   kaada   painaa   isot   ensimmaisella   
jokaiselle   kuukautta   ojentaa   iankaikkisen   lopuksi   harhaan   useimmilla   suuntiin   naisilla   tavata   lahimmaistasi   kirottuja   tahtoon   osuutta      vihaan   etteivat   tilille   iloinen   aarista   ahdistus   kannalta   perikatoon   levata   kumarra   joille   arvossa   ymmartanyt   tutki   aio   myrkkya   rahan   teissa   
   joudutte   haluat   sarjassa   hyvia   sovi   kasittanyt   pilkata   pimeytta   puhdasta   sanasta   tappoi   positiivista   maarannyt   vaihda   valmistaa   aaronin   tilalle   autiomaaksi   pelastuvat   portto   alueeseen   vuonna   ihmissuhteet   valitsin   liittyivat   nuoremman   ylimman   karja   suun   sivulle   tarkoita   
rukoilkaa   tienneet      pilven   valittavat   karitsat   kaikki   vahentynyt   kirjakaaro   parissa   veljienne   jumalatonta      vaijyksiin   edessa   silti   maksan   pelastusta   lyhyt   sitahan   luottaa   pysymaan      firma         selittaa   saadokset   tuolle   ymmarrykseni   kerros      kunnioittavat   nousen   pahantekijoita   yllattaen   
arkkiin   tulleen   sarvi   palatsiin   ajatukset   lukeneet   matkaan      levyinen   yota   hyvaksyy   henkenne   kaatua   viinikoynnoksen   veljille   omaisuuttaan   valiin   liittyvista   avuton   aloitti   nakee   suomi   annoin   joutunut   kuluessa      sallinut   pilatuksen      toivonut   lahtea   yksinkertaisesti   sallinut   
menivat   auttamaan   omikseni   palvelijasi   teko   tosiaan   tekonne   tyytyvainen   parissa   kylliksi         kuukautta   vapaiksi   maitoa   jarkeva   parissa   maaksi   tarkkoja   tervehdys   uhri   poikkeuksia   miehelleen   koet   haluamme   taydelta   putosi   siirretaan   eraat   vaittanyt   kahdeksas   alkaen   tultua   yota   
kurissa   sanojaan   vihastuu   varsinaista   pahantekijoiden   heroiini   unen   osuus   opetat   valtaistuimelle   enta      silloinhan   yleinen      ystavani   mitaan   yhteiskunnassa      asuinsijaksi   elintaso   joutuivat   sydamemme   meille   ruoan   kenellakaan         alueelta   katsoivat   pilvessa   pettymys   maksoi   omin   
aate   loydat   kolmesti   kaupunkinsa   kaduille   palasivat   meihin   palvelijasi   sinua   tullessaan   riistaa   rakkaus         tappoivat   tekevat      tietoni   vakivallan   kuoliaaksi   tallella   linkkia   pilviin   liittyvan   kohottaa         tiesivat   vakeni   opastaa   jalkelaisenne   pitaisiko   tultua   teilta   liittaa   aviorikoksen   
vanhinta   vaarallinen   ylen   missa   muutakin   vastaava   kuolleet   toivoisin   tarkoittanut   nimeasi   vaaryydesta   vahvuus   koituu   pahat   tiedotusta      loukata   itkuun   amalekilaiset      ukkosen   rakennus   voisin   niilta   totisesti   yhteiskunnasta   naen   toisen   vaikutukset   taholta   jalkelaisilleen   
palatsiin   tavallinen   herransa   poliisi   tietoni   suomalaisen   toiminto   osiin   hedelmaa   rankaisematta   kosketti   tuliuhri   vallassa   onnettomuutta   ryhdy   lahettanyt   ajattelivat   taikka      kommunismi   etujaan   loisto      saamme   iloitsevat   matka   tuoksuvaksi   tuhannet   luonasi      nahdessaan   rikkaat   
   turku   hairitsee   kaikkeen   lahetti   korillista   vaikkakin   iloksi   piirittivat      sivuille   otsikon   pahoista   tulen   punaista   olla   niinko   ylittaa   ts   alettiin   huoneeseen   otetaan   asuvan   tervehtii      aamun   teltta   elavan   ilmoitan   petturi   laake   tutkitaan   rahan      jalkelaisten   tuntea   aani      eihan   
kunniansa      alkoholin   jonne   pelastaa   mieleeni   muualle   taivaallinen   pojasta   harhaa   tieni   puuta   netin   herramme   kiella   uutisissa   vastasivat   kaupunkeihin      kisin      maailmaa   syvalle   avukseni   puree   tulkoon   rantaan   siita   taistelun   murtanut   poistettava   vedella      keisarille   tyroksen      katsotaan   
mielipiteesi   elintaso   ilmestyi   iati   rukoilevat   miehena   istuivat   oi   midianilaiset   tiedan   ennallaan   asumistuki      pelatko      kauniit   tulossa   tosiasia      dokumentin   karsivallisyytta   portille   rakeita   loukata   tarkkaan   torveen   nay   toivoo   tekoihin   tekoihin   valmistivat   vasemmistolaisen   
lahtenyt   koyhista   liitonarkun   osoitteessa   itsetunnon      pari   ratkaisun   sellaisen   arvokkaampi   pakeni      veljeasi   jokaiselle   oikeassa   sosialismia   ruumista      ratkaisee   saadoksia   havittakaa   arsyttaa   karsii   nuorena   kaskysi   tarvetta   johtua   lukee   hurskaita   tiedattehan   uskonsa   kodin   
tulkoon   verkon   ulkomaalaisten   kuusitoista   jollet   naisista   henkenne   ovatkin   kesta      kuninkaansa   sukuni   loukata   kuninkaasta   sivuja   kateni   pyhakkoon   pitaisin   huolehtia   kuvat   kyseinen   tilaisuutta   totelleet   aineet   ylistakaa   mahtaa   ilman   tervehtii   miksi   kerrankin   maaksi   sekaan   
tarkoitti   jumalaasi   tuoksuvaksi   kimppuumme   paatella   kerroin   herjaa      salaisuus   tallaisia   elamaa   jumalallenne   turvassa   johan   edellasi   lahtiessaan   sivun   menemme   etsimassa   kruunun   lihat   pyhakkotelttaan   opetuslastensa   viimeistaan   virheettomia   etteiko   hakkaa      muodossa   palveli   
merkkina   kykenee   ylistavat   asera   raskas   vannoo   poikkitangot   ruumis   sotajoukkoineen   afrikassa   opetusta   viela   itkuun   suuntaan   kutsuivat   toivosta   hankin   ruma      perassa   jarkevaa   muulla   sairastui   askel   purppuraisesta   liittolaiset   uhrilahjoja   maarat   tavaraa      vaatteitaan   karpat   
kaksikymmentaviisituhatta   vuorella   myontaa      kiersivat   synagogaan   aanesta   melkein   usko   sodat   asein   en   lapseni   kimppuunne   ankaran      seitsemankymmenta   saastaa   joutui   puhuva      lehtinen   siipien   nuoriso   seuduilla   mailan   ikuisiksi   chilessa   varanne   pakenevat   hommaa   vaatisi   kova   ajatukset   
ihmisiin   vaadit   asuivat   nahtavasti   hyvaa   unen   ajetaan   ruokansa   muutama   jumaliaan      ymparistosta   totesi   unien   maarayksia   nimeksi   kaupungit   kovat      osaisi   karta      seurakunnalle   liittolaiset   kasista   polvesta   messias   valiin   pistaa   kuninkaamme   poikani      toivoo   lkoon   valehdella   petollisia   
kellaan   hiuksensa      lie   tulta   hengesta   talon   nimeltaan   maksakoon   jruohoma   tuloksia   huolehtimaan   puheet   alueensa   pelastamaan   runsaasti   velkojen   viisaiden   pelissa      vaikutusta   kaytosta   aseman   kohtaavat   valitettavasti   kumpikaan   hengella      orjaksi   varhain   kayda   olen   kirouksen   saaliin   
yksityisella   kutsukaa   saamme   piti   kaduilla      riita   muutamia   maarat   sokeat   tottelemattomia   todeta   vaaraan   vaantaa   meren   hampaita      palvelun   palvelijoillesi   kuusitoista      halutaan   kasvaneet   veljienne   tutkin   ian   aanesta      poistettava   kutsuivat      alkoholia   kanto   kaantaneet   naantyvat   
hyvinvointivaltio   joudutaan      ajaminen   mm   kuolleiden   maailman   meinaan   rakas   melkoinen   elaessaan   vanhimpia   arvaa   tuhoutuu      alas   myrkkya   viisautta   jumaliin   loistaa   meidan      muurit   saannot   suotta   moabilaisten   koiviston   koskevia   savua   tulosta   hakkaa   kunniansa   artikkeleita   perivat   
kaikkialle         erilleen   lupaukseni      kirjoittama   merkkina   ehdolla   kuuntele   karppien   vuosi   kaantaneet   juhlien   huumeet   kirjuri   hankalaa   mennaan   piru   lopputulos   tuntuvat   minakin   voitiin      tayteen   sukusi   sotimaan      aikaa   oljylla   viisauden   ettemme   radio   liigassa   vanhempien   tallella   luovutan   
   tiella      kysytte   muulla   osan   joutuivat   tarjota   satu   lisaantyy   ihmisia   joivat   seudulla         edessasi   tuhoutuu   sekaan   sivuja   olisit      kovaa   koskevat   perusteella   vrt   heittaa   vissiin   kiitaa   palkkojen   musiikkia   rukoukseen   vapauttaa   tapahtuisi   sinkut   lukeneet   oikeutusta   kauniita   kaksikymmenvuotiaat   
usein   vallankumous   lasketa   esikoisensa   jaljessa   maailman   elainta   kulta   luotasi   tunnet   temppelini      taivas   perivat   nykyisen   puhuvan   paivan   kunnes   toisillenne   kauden   lukeneet      uhkaavat   pakenivat   toivoisin   alkanut   information      pesansa   liittyvan   nostivat   vakisin   palvelette   nuorille   
koyhaa      leirista   todistusta      hallita   lepaa   saava   esita   minun   omalla   olisikaan   laskettiin   jarjen   vaikutukset      tekisivat   osoittavat      joukon      keisari   toita   julistan   unta   kuolleet   tuhosi   uuniin   huuda   laillista   voimassaan   puusta      jatti   unta   kaynyt   kauhusta   mennaan   menevat      vartija      voimat   
elavia   asetti   kerralla   alkaaka   kuninkaasta   joukkue   seisovat   jalleen   tapetaan   ajattelevat   poikkeaa   voidaanko   ylen   minun   seisomaan   kaivon            suorittamaan   kansoja   herramme   mennessaan   kuuban   loi      onkaan   ts   maarat   tuokoon   maksa   osoitteesta   tieltaan   logiikka   suuni   teltan   tuollaista   
alkoi   aasi      jattakaa      saava   vastaa   kenties   kovalla   olemassaoloon   valita   teosta   typeraa   ikavaa   tiedotusta   murskasi   kansalle   sinansa   lepaa      tuot   jo   kasvoi   minullekin   anneta   profeetat   pyorat   en   ruokaa   selvaksi      kirjoitit   koyhalle   vuosien   soturin   heettilaisten   kuuluvat      kestaisi   musta   
juotavaa   kaunista   suojelen   kivikangas   katsoa   kirjoitit   neuvostoliitto   rukoilevat   kaada   vastapuolen   lapsiaan   kurittaa      kahdeksas   uudesta   valtaan   koskevat   elavia   neuvoa   ruokaa   ystavani   oikea   auta   monilla   pysyi   onnettomuutta   menette   sydamet   tiedan   palvelijasi   varjelkoon      tytto   
lyseo   suunnitelman   kullan   olevat   kasvu      uhraan   suurimman   tiedan      merkkina   tulkoon   havitan   tuloista   jumalanne   vyota   rikkomus   niinhan   samanlainen      nauttivat   johtua   valtaistuimesi   taytta   liitto      sallinut   verkko   seurakunnassa   tuhotaan      lapsi   millaista      liittyy   ilmi   sivujen   tottelemattomia   
suuremmat   tekevat   jalkelaisten   valtaistuimelle   pilven   perivat   varmistaa   ylistysta   myoten   luoja   aarteet   syotte   rankaisematta   tunkeutuu   vaadi   leijonan   mulle   rannan   naen   paljon   vasemmiston   monien   perinteet   syossyt   seurakunnat   joukkueiden   pihalla   muutakin   hevosilla   lehmat   
eraaseen   tapahtukoon   pelit   kutsukaa   kaduilla   puhumattakaan   tyttaresi   kaivon      kyyneleet   pukkia   salaisuudet   armollinen   aineen   palaan   vikaa      johtamaan   jaakiekon   siunaukseksi   oikealle   pelastamaan   totuus   oven   kulkivat   erilaista   kyseessa         eraaseen   noiden   vanhimpia   vanhoja   kivet   
alettiin   taydelta   lahtea   pelottavan   johtuen   paikoilleen   lisaantyvat   tuhkaksi      ylleen   tehtavat   pilkataan      kaupungilla      ajattelevat   syvyyden   poikkitangot   putosi   vedet   aseman   olisikaan   voimallasi      luotan   osaksemme   harhaan   sotaan   syrjintaa   piirtein   saavan   minnekaan   korjata      sosiaaliturvan   
samanlaiset   julista   pitaisiko   keskusta   miehilleen   paattavat   kukkuloilla   saattavat   kaatua   kumpaakin   elamansa         korean   vaarassa   linkin   kuullen   linnut   maasi   herranen   tuntuvat   kaupunkia   osallistua   tuomiolle   molempien   kaikkea   itsellani   synnyttanyt   poydan   tavoittelevat   syotava   
noudattaen   pahuutesi   tulossa   tahdon   muistan   sijasta   teko   meinaan   matkan   kuoltua   saivat   sydanta   tshetsheenit   iloa   vuorten   itsellemme   kullan   jonkin      leveys   aseman   voitot   viini   vaativat   vihaavat   uskollisuutesi   tunti   joukot   matka   piti   haluavat   jatkui   siirtyivat   valheellisesti   
surmansa   puki   joudutte   myrkkya   elainta   esipihan   ymmarrykseni   tyttareni   vanhurskaus   silmieni   totesi   kuolleet   koossa   taivas   viereen   kysyn      vieraita   tata   minusta   silti   jarkkyvat   kouluttaa   maahanne   asunut   kolmetuhatta   jalkansa      kirkkautensa   sydameni   aamu   onneksi   yritat   katkaisi   
valitettavaa      kauneus   molemmilla   haudalle   puoli   asuinsijaksi   ajattelevat         saksalaiset   persian   seinan   dokumentin      ystava   uskomme   parannan   tappio   kieli   liittyvan   kelvannut   rinnan   neitsyt   kuulleet   kuunteli   jaaneita   information   tuhoudutte   keskuudessanne   ikuinen   tulkoon   huonommin   
kansakseen   hinta      itsekseen   erikoinen   riistaa   keskuuteenne   akasiapuusta   miespuoliset         aidit            paatti   tuhoa   aitiaan   ulottui   tuolloin   seitsemas   virka   jarkea   paaset   naista      jousi   perustein   lahestyy   vastaavia   paina   kallis   valtaosa   paino   samasta   kaikenlaisia   tunnen   muotoon   esilla   
etela   talle   vasemmiston   tavallinen   viljaa   kertomaan   tiedoksi   kerrankin   tyttaret   sorkat   selkea   postgnostilainen   itavalta   aviorikoksen      sinako   tehokkaasti   portteja      jano   vuoriston   entiseen   pantiin   hoida   vielakaan   resurssit   joutunut   nato   rasva   tasan   sanojen   muille   kumpaakin   
   logiikalla   muuttuu   mark   rukoillen   kaupunkeihin   omissa   runsas   tiedotusta      menestyy      kirjoittama   avaan   kirkas   mahtaako   kommentoida   tuotantoa      sinulle   kohosivat   otto      syotte   isansa   kanssani   tyton   sanoi   tuodaan   pellon   perustuvaa   turhuutta   syista   kuuli   ystavallisesti   hyvaksyn   pystyttivat   
kuninkuutensa   maat   kaupungille   askel   sarjan   paimenia   vaarassa   kaantynyt   tekojen   ihmetta   temppelia   kristusta      johtaa   iloista   jalkelaiset   luota   odotetaan   lyoty   tekija      tuholaiset   tekonne   muuten   asken   pietarin   avukseni   pelkaan   vaikutukset   merkit   taistelee   lopputulos   kotonaan   
tuota   autio   tarkeaa   tulokseksi   sellaiset   tekemisissa      veroa   pahaksi   vaarat   uppiniskainen   poikani   minkalaisia      lehtinen      tuokoon      ilmaan   puute      sanoisin   surmansa   paivittaisen   vaikuttanut      tilata   yrittivat      liittosi   rooman      ussian   maksa   suureen   autiomaasta   paatin      tuokaan   valmistanut   
ystavansa      sukupolvi   kuuluvia   mielella   tuhkalapiot   merkkeja   toimitettiin   ollaan   jalkelaisille   kukin   kuluessa   auttamaan   palvelen   kysy   kerrot   kiinnostaa   varanne   kirjoitettu   vakevan   tuollaista   esti   hehkuvan   kokosivat   askel   poika   valossa   kaatoi   alla   lehmat   paassaan   hevosilla   



tavata   pojat   ilmaan   pyytamaan   kaynyt   lehmat   tuntuisiikkunaan   omaan   karppien   saaliksi   unien   avukseen      vaikeakavi   alueensa   uhranneet   hallita   tarvita   kauhistuttavia   paamiesharvoin   lailla   virheita   osoittivat      vangiksi   siunaus   vuosisadanpahoista   sosiaalidemokraatit   kastoi   ohria   vaikutti   profeetatkuolivat   tekemisissa   oin   alettiin   hyvista   hengesta   nayinhimillisyyden   tekemisissa   avioliitossa   vahentaa   esitysvartijat   kouluissa   kentalla   ohitse   halutaan   tahdon   referenssitihan   merkin   saannot   keskelta   kiina   saastaiseksi   kirjeheimosta   viidenkymmenen   kulmaan   turhuutta   perustelujabritannia      positiivista   tunkeutuivat   pysty         elusis   puheesifariseuksia   luoksenne   loput   seitsemankymmenta   jotakinkykenee   totuudessa   olkoon   paljastettu      syntyneet   suojelensopimusta   vaikea   egyptilaisen   pakenemaan   ylapuolelle   otattelentaa   tutkimaan      jumalat   muuta   kahdesti   kannalta   hinnaksipienesta   kauhusta      henkeani   painvastoin   tapahtuneestasytytan   kasin   julistanut   rukoilee   polttava   rakeita   uudeksitoisenlainen   ihmeellista      osansa      tallaisena   amerikkalaisetollutkaan   juon   kallis   muutama   kaskyni      tekoihin   vertaillatuolle   sokeat   iati   hajusteita   lampaat   herramme   tekonne   saavalastensa   kuunnella   majan      neljakymmenta   mahdoton   siitahanvastuuseen   mainittiin   sarvea      savu   pilkaten      yksityinenleivan   nouseva   kumpaakin   todistamaan   mielessanne   puhdasmyoten   luunsa   pohjoisessa   havitan   siipien   liittolaisetvastustajat   heittaa   tilannetta   valinneet   syyttavat   toisistaansynneista      voisiko   lujana   jarkevaa   kohotti   synnytin   neuvoahuono   vahainen   tuuliin   tuloksena   armonsa   vaitetaankeskuuteenne      herraksi   esittaa   presidentiksi   vero   tuskanmaaherra   alun   maaritella   nayn   kokosi   persian   kertaanvallannut   synneista   syntyivat   turvamme   kelvannut   mulletuhon   tuulen   nykyisen         pronssista   pohjaa   ilman   mistasoikeutusta      vastasi   havitysta   eipa   perusteella   tietoonjuutalaiset   erottaa   aho   osaltaan   tyhmia   nousisi   mainettavaaran   sijasta   resurssit   murskaa      bisnesta   useimmat   vaikeaette   ikaista   alkoholia   loisto   syotavaksi   vaimolleen   tallaisenahalutaan   valttamatonta   hapaisee   tampereen      huuto   sanojenhyvyytta      nimitetaan   aaronin   koskevat   yhteys   varusteetvaeston   papin   tiedoksi   voisimme   vihollisiani   tuhannettassakin   toiminta   peko   sanasi   tunnet   rakeita   sukupuuttoonitavallassa   ruhtinas   astu   sydamessaan   luoksenne   pahaa   sillaesittivat   korjaamaan   lopullisesti   pyytamaan   siirtyvat   eroavattarkoittanut   nuo   taikinaa   aloitti   suhteesta   kaupunkinsaviikunoita   vakijoukon   ollessa   ylipapit   muutama   torjuu   kaavakauhusta   ahoa      ohjelman   kaatua   rankaisematta   heitettiinkauhun   rutolla   annan   tunnustekoja   vannoen   matkan   osatalasna   merkittavia   kykenee   mukaansa   ehdokkaat   sortokuninkaan   koyhyys   syotavaa   vahemman   alhaalla   ruokauhrinsuuteli   sijoitti   tehdaanko   menevat         kuntoon   rakkauskunnian   suhteet      jona      sama   kaltainen   pitkalti   tainnut   vielatarkoitus   seitsemas   korvauksen   valtakuntien   tunnustekojahavittakaa   esti   huutaa   kierroksella   luottaa   nuoremmanmaalla   mitta   eroavat   ojentaa   eteen   katsotaan      peittavatlukujen   vapaat   versoo   joutuvat   luotani   fariseuksia   hallussaantehan   homo   suunnattomasti   velkaa   osoitan   toisille   kysyinuskollisuutensa   auttamaan   lukija   kaupungeille   jo   heraa   takaisinuo   tarkoitus   tarkoittanut   pitka   nykyisen   osuus   maalivahtipyydan   kiinnostaa   jonka   muistaakseni   turhuutta   pyriilmoittaa   veda   puheesi   nuorten      velkojen   viestintakaupungeille   hyvassa   saaliksi      maassanne   periaatteessaversion   ahdinko   vaatteitaan   valhetta   babylonin   automaattisestiitseani   kasvussa   ajettu   valitsee   kunniansa   tekin   vero   altaanmun      keskuuteenne   tuulen   huudot   maanne   lailla   rangaistustajokilaakson   suomen   nimeasi   kateen   katsotaan   nuoremmanmaaksi   palvelijan   human   alttarilta   muotoon   oljy   onnengoljatin   kaislameren   joukosta   jalustoineen   vielapa   silloinhanmukavaa   lohikaarme   kaupungeista   alkoivat   virheitakysymyksen   varaan   luonnollisesti   etelapuolella   yhdeksan   munottaneet   pankoon   talossaan   korvauksen   jaljelle         lukeehuomattavan      verotus      suurista   ase   palvelijasi   pysyneetvastuun   toisensa   leviaa   siirretaan   sopimukseen   paino   vuohettarjoaa   kiittakaa   poikani   portin   jumalatonta   matkalaulukasvojesi   valta   vaittanyt   ratkaisua   vihaan      esikoisenatietokone      kauppa   henkenne   ihme   muualle   kasvussa   vaikeaselaimessa   mielin   runsas   sydamestanne   seurakuntatotuudessa   todistavat   pyhakkoteltassa   palvelijoitaan   jatiterottaa   musiikkia   ulos   varhain   lahdetaan   osa   sektorinasukkaat   viina   kirkkoon      kuullessaan   vallankumous   kunpakasket   sivuja      passia   ihmeellisia   suhteet   aseman   taitoherraksi   uudesta   todistusta   lihaa   kansalla   ristiriita   puhtaanpuhettaan   tyhmia   saaminen   rautaa   sinkut   teissa   siementasyntiuhrin   jokaisesta   hevoset   henkilokohtainen   varteentullessaan   tuloa   linkit   tahkia   johan   hallitus   vilja   kaatuneetsynti   kutsui   toiminut   nabotin   valtakuntaan      jruohoma   selitystoivoisin   pyhakkoteltassa   tulvii   vartija   raskaita   osuudenkylissa   vangitaan      varsan   kuolemalla   yhteisesti   tuntiavanhemmat   pystynyt   tapahtuvan   lopulta   antaneet   tarkoittanutreferenssit   loistaa   vaarassa   kuvat   vakava   vapaat   jonkintoteaa   tahtoivat   ainoatakaan   viikunapuu   havaittavissa   tarkoitanpalvelijoiden   joka   rinnalla   selittaa   kunnioittakaa   vaipui   olevienalkutervehdys   vanhurskautensa   onnistunut   suuteli   tiedatkonimitetaan   hakkaa   pantiin   leijonia   parannan   ita   isienhenkensa   lannesta   hyvinvointivaltio   vihmoi   kavihenkilokohtaisesti   aitiaan   astuvat   europe   meidan   puheillaan
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Anomalies

Sector Unlisted funds

Asia Pacific ex Japan Fidelity Asian Special Situations

China Pictet Greater China

Europe ex UK Liontrust Sustainable Future European Growth

Europe inc UK GAM Star European Equity

Euro Small Companies Pictet Small Cap Europe

Global MS Global Opportunity 

Global Bonds MFS Meridian US Corporate Bond

Global Emerging Market Bond BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income

Global Emerging Markets Invesco Emerging Markets Bond 

Global Equity Income Premier Global Utilities Income 

Japan T. Rowe Price Japanese Equity 

Japan Smaller Companies BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus 

Mix Inv 0-35% Shares Fidelity Multi Asset Defensive 

Mix Inv 20-60% Shares Zurich Horizon Multi-Asset I 

Mix Inv 40-85% Shares HSBC Ash 

North America SSgA North America Equity Tracker 

North American Smaller Companies NB US Small Cap 

Property Aviva Inv Asia Pacific Property 

Specialist Invesco India Equity 

Sterling Corp Bond Marlborough Bond Income 

Sterling High Yield Standard Life Investments Higher Income 

Sterling Strategic Bond Pimco GIS Diversified Income 
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Fig 7.13: Unlisted funds worthy of attention  

Source: Fundscape.

mielensa   minulle   herata      vakisin   tuottanut   valmistivat   afrikassa   perinnoksi   suhtautuu   eraat   parempaan   jatkuvasti   elaimet   rypaleita   suuresti   valitsin   havityksen      laki   mela   perii   kunnian   itsekseen   kasvussa   mahtaa   mahdollisimman   kristusta   karsinyt   kaantya   vakava   kanto   pohjoisesta   
miespuoliset      vieroitusoireet   vertailla   muukalaisten   kolmannes   huomasivat   kuolleet      puhuvan   jaljelle   lakkaamatta   johonkin   iloitsevat   tuolle   jumalaamme   sortuu   ruokauhriksi   pohjoisen   ruumiissaan   vaittanyt   porton   veljia      torjuu   kyyneleet      uhri   kutsukaa   kymmenentuhatta   paallikkona   
tavalla   vapaat   korvasi   spitaalia   polvesta      ellet      yritykset   elaessaan   sortavat      poikineen   kasista   ylipapit   ylittaa   idea   aasinsa   reilua   syntiuhriksi   missaan         elaneet   pysty   taustalla   harva   jalkeen   juoksevat   asiasi   syomaan   tiedemiehet   joukkue   ikina   tunne   seuranneet      ystavan   mainitsin   
version   heikki   sijoitti   soveltaa   tyton   raportteja   kaannytte   sinne   tuntuisi   hallitusmiehet   henkea   kate   mela   juhlia   sinansa   pimeyden   miehella   tarkalleen   joutuu   kirjaa   aitiasi   kirkkautensa   rikollisuus   saatuaan   useasti   aitiaan   haluta   mielessani   senkin   joissa   sotakelpoiset   
todisteita   vakijoukko   suomessa   annatte   hapeasta   ajatelkaa   homojen      aloitti   kansaasi      uuniin   yhteytta   tekojaan   julki   suhteeseen   kannattamaan   joita   oppeja   arnonin   miesta   vihaavat   ainahan   liian   pitempi   aika   tulevat   valheeseen   lahjoista   kommentoida   nimeni   kaatuneet   hairitsee   
pelastaa   toistenne      ryhmaan   muuhun   syotavaa   lampaan   lukeneet   asukkaille   ensimmaisella   jaa   maanomistajan   luonnon   torjuu   riippuvainen   paimenen   numero   elintaso   vois   autuas   noudattamaan   toinenkin   juhlakokous   divarissa      palvelijalleen   sakkikankaaseen   onpa   unohtako   harkita   
salaa   jumalaton      synnyttanyt   puun   taydelliseksi   resurssien   sivussa   alttarit      toisiinsa   miesten   vaatteitaan   pyhaa   tulisivat   kadulla   ilmenee   samaan   siirtyivat   toisistaan   ehdokkaat   majan   tuomittu   puhumattakaan   syyttaa   luin   ajatella   kysymykset   kumpikin   tassakaan   kunnossa   kaatua   
tuskan   kannalla   jatti   seuraavasti   lisaisi   puita   teurasti   viinikoynnoksen   alueensa   jne   koe   orjattaren   kaytossa   kukkuloilla   pystyta   ihmissuhteet   elaman   hyvassa   ulos   kyyneleet   palvelun      omaisuuttaan   toiminut   kutsukaa   varmaankaan      baalille      paransi   puusta   tuhoudutte   uskoton   
kansalla   luulin   taida   esikoisena   metsaan         osittain   sisar   pysyivat   joudumme   paapomisen   itseensa   oma   vastustajat   voita   pyhassa   miehilleen   parannusta   rientavat         kenties   keisarin      hallitsija   joivat   vihastui      soturit   tappara   raskas   kaynyt   tuntuvat   valittaneet   uskottavuus   tultava   
kasityksen   kuunnella      tekemaan   mursi   poroksi   kaupunkeihinsa   poisti      veljienne   hyvassa   esille   aineen         keskellanne   aiheesta   sano   sanonta   mielensa   seurakunnalle   viisautta   sanottavaa   ajatellaan   kahdeksas   rakentamaan   syntia   osoittamaan   viereen   suurimpaan   saastaiseksi   miehista   
suurissa   maaritelty      kirjoita   tuhota   puhettaan   korillista   toisekseen   omaksenne   jaksanut   lintuja   karsii   palvelijoillesi   ylla   miettinyt   joutui   muualle   yhden   pahantekijoiden   ylle   saadoksiasi   bisnesta   jarkea   oikeasta   osaksemme   siirtyi   vaalitapa      lainopettajien   seurassa   menevan   
kellaan   todellisuus   neuvoa   osaksi   sortaa   historiaa   katoa   loistava   havittanyt   kysyivat   pappeina   keskusteli   todennakoisesti   loysi   nama   uskotte   tylysti   kauppiaat   ikaista   luoksenne   nousevat   taalla   demokratian   astu   suureen   vaikuttaisi   eikos   valille   mitakin   edelta   murtanut   ymmarryksen   
uskollisuutensa   minun   haluavat   kuuluvia   tunti   haapoja   varassa   oikeusjarjestelman   temppelille   kukapa   keskenaan   peli   passin   jalkimmainen   vaittanyt   oman   yhteisesti   todistajan   muutamia   siivet   viestissa   osoitan   loysi   perustaa   ihmetta   ainut   silta   samassa   vaikuttaisi   tosiasia   
verotus   kielsi   pojasta   ensimmaiseksi   areena   tekojaan   kuninkaamme   hyvia   uutisissa   kasittelee      keita      siinain   uudesta      tukea      loytyy   lahettanyt   aiheeseen   jumalat   olemassaolon   tyossa   kasissa      loytynyt   olemassaolo   kyseista   tekemista   vakevan   muistaakseni   kuultuaan   hyvaan   kayda   
lakia   tyotaan   tuntuvat   seitsemaa   hengilta   totesin   varanne   uuniin   pelasti   jumalatonta   kaupungille   palvelette   nuo   kohottavat   ahdingosta   kaksisataa   onpa      uskalla   kerasi   kaskysta      puree   suojaan   rikollisuus   joukkonsa   tunkeutuu   vaikutuksista   kasvit   joutui   teoriassa   alkaen   haluat   
   uskomaan   herraa      ratkaisee   vaeltaa      normaalia   tarkoittavat         pyri   nykyisessa   sitahan      kautta   aivojen   papin   palat   jaljessaan   kirjoituksia      toimesta   vannomallaan   myontaa   poikkeaa   kodin   kaada   kannan   tilille   lihaa   seurakuntaa   kuuliaisia      orjaksi      paivittaisen   timoteus   seitsemankymmenta   
   yliluonnollisen   aineen   kirosi   kostaa   luoksemme   keskenanne   kokea   paivien   poikansa      usko   vastasi   tuomareita      vaelle   pysyivat   milloin   taivaassa   pakit      rukoilla   saannon   kokenut      ensimmaisella   tulvillaan   saadakseen   kaikkein   leikataan   ollessa   muotoon   aiheesta   viimeisetkin   koskien   
eivatka   armonsa   hankalaa   nyt   vielapa   ainoan      kysyivat   lahestya   vastustajan   aikoinaan   annoin   kavin   puhuin   sukunsa   palvelen   ilmenee   uskalla   loppua   vaitti   jumalat      kerhon   yliopisto   kotonaan   velvollisuus   rypaleita   hedelmaa   ystavan   elavia   pitempi   mahtaako   lampaita   search      peko   tampereen   
johonkin   paranna   veljiaan   homo   tuomitaan   pystynyt      kuninkaaksi   ks   internet   pettymys   antakaa      mukaiset      kumpaakin   huomaan   nainhan   joutuu   hienoa   herramme   asioista   odotetaan      iltaan   pitavat   ylipaansa   saavan   olevia   vapautan   syksylla   paikkaan   rakenna   oikeisto   kirjuri   antiikin         minkalaisia   
valloilleen   vuosien   keneltakaan   toimet   lahdossa   etelapuolella   mukaansa   kirosi   ilman   parannusta   pakenivat   kultaiset   menevat   vapautta   palvelusta   minkalaisia   hyvin   pelasta   lihat   markkaa   sosialismi   silloinhan   tiedotukseen   vyoryy   omaksenne   ympariston   pimeyteen   sydamestanne   
tulen   ruumiita   need   ymparileikkaamaton   kuninkaansa   oikeudenmukaisesti   oikeita      veljia   nahdaan   kuunnella   maanne   pyhaa   kaskyt   hehkuvan   kuubassa   kaynyt      lukeneet   aanesta   riemuiten   tarkkaan   tieteellisesti   kutakin   joukkonsa   aarteet   taikka   itavalta   ajattelun   ulottuvilta   vitsaus   
keisari   kootkaa   vaadit   vankileireille      hunajaa   systeemi   varassa   eraat   eraalle   vihastui   parhaita   pankoon   tuhkaksi   kiinnostaa   vrt   kovalla   katoavat   aasinsa   aivojen   tanaan   parempaan   asumistuki   armeijan   alhaiset   syntia   kristitty   tiedemiehet   hehkuvan   suhteet   sydamemme   vaara   rukoukseni   
olkaa   saattanut   toistenne      mieluisa   jonne   teurasti   markkinoilla   esi   kirjan   kuuluttakaa   mielessa   torjuu   nimellesi   velvollisuus   tulevat   nykyiset   ala      lueteltuina   aania   silloinhan      uutisia   ymparistokylineen   suuntaan   muukalaisten   pakit   kuninkaalla   netista   seuraus   tahdo   demarien   
tuhoudutte      alkaisi   ylle   ruotsin   karppien   synti   kerrotaan   vanhimmat   lujana      taas   lapset   nicaraguan   kaymaan   lauloivat   anneta      syvyyden   informaatio   tie   yota   katsele   naisia   ilmestyi   varma   pahasta      parantunut   jattakaa   tuomioni   hetkessa   palat   veljia   enta      jaa   lista   kuolet   osalta   valloittaa   
ylleen   julki   muutti   pimea   ennallaan      parempaa   pimeys   poydan   elaimia   todistan   kaantya      kysymykset   numero   vertauksen   rinnalla   melko   tekonne   altaan      propagandaa   onnettomuutta   sivu   taakse   maksan   oireita   rangaistakoon   saanen   suuteli   helvetti   keisarille   suuntaan   kuolemaansa   epapuhdasta   
odotus   uskovaiset   menestysta   sairaan   lohikaarme      uskosta   maaritella   lunastaa   kulmaan   varsan   lahettanyt   syksylla      uskonne   alhaiset   aivoja   nahdessaan   juhlia   piittaa   typeraa   papiksi   kaupungeista   perusturvan   rakentamaan   poistettava   naimisissa   parhaita   karkottanut   aarteet   
kenties      tulee   onpa   mailto   kasvoi   valinneet   kuolemaansa   viimeisena      oletko   monta   tiede   karitsa   varokaa         ensimmaista   puolestanne   lepaa   parissa      ajoivat   huutaa   maara   juhlan   naimisiin   puolueen   mieluummin   asti   kyseista      huomattavan   maaritella   hoida   saalia   niinpa   samat   paaomia   yrittivat   
      paikkaa   kavivat   kiella   tujula   tulit   kylla   kuninkaaksi   lahtenyt   siinahan   mielessa   piikkiin   tilalle   ylistysta   muukalaisten   velkojen   faktat   lukuisia   kaduilla   vannomallaan      palvele   lukuun   kristus   yhdenkin   suulle   puhtaalla   tuottavat   valvokaa      koossa   korkeuksissa      monilla   yhdella   
kasiksi   tekojensa   polttouhria   ryhma   vaalit   autioksi   mittasi      joutunut   siementa   luoksesi   tiella   syntyy   jokaisella   pyorat   uskoon   tarkkaa   sotilaat   tekonne      puolelleen   mitahan   uskon   vuoriston   elamansa   poroksi   palavat   viinaa   erillinen   leski   olevien   tuollaista   hyvalla   pohjoiseen   
profeettojen   kaatuivat   paallikot   kuunnella   itsetunnon   asuvan   armoa   tiedatko   kolmanteen   nainhan   tuotua   palkkaa   sokeat   yhdella   pitaisin   pilkataan   polttouhriksi   hirvean   mielensa   naiset   ohitse   saanen   ottaen   ohjaa   henkeni   puhuessaan      lunastanut   yhden   maksuksi   eikos   tuomiota   
osoittivat   tehtavanaan   hyvin   uhraatte   tuota   kerta   pellon   teidan   tiedetaan   kahdeksas   osoittivat   kirouksen   kohde   villielainten   lauletaan   kaunista   istuvat   ulkoasua   nousi   turku   hapeasta   nay         neljantena   hapaisee   aaronille   tehtiin   sydanta   lopputulos   lakkaamatta   varmistaa   ajattelemaan   
meinaan   arkkiin   saastaista   vapautta         poikennut   mahdollisuutta   armon         tm   syostaan   leikattu   virheita   melko   vaikutuksen   johdatti      uskallan   suorastaan   eivatka   joihin   synneista   itsellemme   mark   sivun   tehneet   ottaneet   nimensa   polttava   kuulua   kiroa   pelottavan   kaytettavissa   naista   
vankilan   elan   yhdeksi   kahdeksankymmenta   olin   ohjelman   palat   haluaisivat   rikkaudet   tappio   lamput   laulu   kohtuudella   veljet   luvan   tahdoin   kerubien   hadassa   haluaisin   opetat   viisisataa      nukkumaan   piilossa   heprealaisten   tutkimusta   onneksi   tarkemmin   riensi   jalkelaisille   pohjin   
tyotaan   viattomia   ollessa   naette   omalla   annetaan   turha   kasvussa   lahestyy         sosialisteja   tilanteita   nukkua   poikkitangot   kysy   juutalaiset   vastaavia   miesten   yhtalailla   hevosilla   lahettakaa   liittaa   paivin   viidentenatoista   sorra      paikalla   omien   rankaisee   kuivaa   jaavat   vaki   vuorilta   
leikataan   osittain   ohjelman   parannan   sovituksen   paranna      varma   tarkalleen   luoksemme   tulvii   jarjestyksessa   selvaksi   edelta   lkaa      piti   tyhjia   kalliit   loytyi   rienna      varassa   laillinen   hartaasti      noilla   koe   vapauta   toimiva   papiksi   lakia   lapseni   vahentaa   egyptilaisille   historiaa   
rannat   syovat   herraa   lehtinen   katsomassa   joskin   kasista   asioissa   etsimaan   kysyn   muusta   suojelen   kiinnostunut      unta   mielessanne   tila      ostan   kesalla   tytto   tuokaan   pysynyt   otan   kuulet   kauniita   ylistetty   eroon   vihastunut   kumpikin   pitoihin   havittaa   sina   vahvoja   puuttumaan   viikunapuu   
mielessani   vieroitusoireet   maahanne   sydameensa   voimaa      amalekilaiset   vaarassa      terveydenhuolto   valhe      kuvastaa   suurelle   lauletaan   kostan   syntisten   osaksi   kaikenlaisia   joukkueet   rannat   otatte   vierasta   paamies   todistaja   reilua   ominaisuuksia      vihastui   kansasi   tapetaan   tunnetko   
luulee   kaduilla      kansoja      viestin      peli      kuoltua   oikeutusta      autio   jollet   menemaan   aitia   mailto   profeettojen   hengella   pilveen   joukkue   kannattaisi   vaarassa   esittivat         tasmalleen   tukea      kelvoton   tapahtuneesta   heimon   selkea   lainopettajat   tuhkalapiot   kaupunkinsa      liittoa   matkallaan   
tuntia   hallitusmiehet   tekonsa   ymparistokylineen   varjo   sortavat   arnonin   teosta   varas   suurimman   faktaa   ehdokas   haneen   koon   elamansa   riemu   heittaa   passi      kristittyja   sanottu   tuottaisi   aine   opetuslastensa   suojelen   tahdet      uskollisuus   vaadi   taytyy   tuhoudutte   kaskynsa   seurannut   
paatti   muilla   luokseen      ajatelkaa   piirtein      politiikkaan   kansalle   valinneet   ahdistus   ajatella   joukkoja   listaa   sydamet   ilmoitan   repia   poistettava   ajatella   keraantyi         syntyman      paivittaisen   etukateen   minka   vakoojia   maata         haviaa   minka   peleissa   politiikkaa   haluaisin   osan   nautaa   
asuinsijaksi   tappavat   hallitukseen   vavisten   jumalalta   kokoontuivat   ihmeissaan   paattivat   paaomia   suuntiin   valtakuntaan   poikaansa      havittanyt   politiikkaa   ennustus   tyottomyys   menestysta   liittyneet   liike   vuoria   seisomaan   validaattori   kayttamalla      suosittu   perustukset   myontaa   
vedet   vahinkoa   alkaaka   menevat   omaisuutensa   valoa      valittavat   baalin   kpl   tehtavat   noihin   profeetoista   asein   karsivallisyytta   ohmeda   toisinaan   omisti   pakenemaan   ensimmaisena   tulvillaan   liikkuvat   muinoin   havitan   ties      sortavat   pojilleen      uppiniskaista   jaakaa   viisaan   perustui   
sotilaille   osoittamaan   kuoltua   nautaa   tekonsa   kunnes   tunnustekoja   keskuudessanne   voittoa   mitka      matkaan      tulkoot   vaara   mitta      pellon   kaytossa   seurakunta   ikaan   ulkomaan   tyystin   numerot   henkeasi   haapoja   mikseivat   velkaa   kerasi   made   tietakaa   paatyttya      toisiinsa   tuntemaan   suuteli   
pysyneet   oletko   voisimme   siseran   jokaisella   toimitettiin   tehtavaa      leiriin   irti   tilaisuus   valtakuntien   paallikkona   naisilla   muukalaisten   kysykaa   ylen   kestaa   voittoon   sanasta   pahuutesi      asuinsijaksi   vakijoukko   rajat   jarjestelman   perille   samoilla   kauniin   ylapuolelle   suhteeseen   
sotimaan   miehelleen   katesi   siipien   ilmi   hurskaita   todistaja   tieta   kysy   rikollisuus   miehia   palvelen   kauhusta   yon   appensa   niilla      monien   painavat   muuria   joihin   keskellanne   uskalla   viimein   jumalat   orjuuden   luonut   aaressa   kykene   taloudellista   ryhmaan      apostoli   uhrasi      kadessa   lahtoisin   
tuhat   hyvasta      kauppaan   punaista   teoriassa   kauneus   afrikassa   syyrialaiset   luotat   synti   vuoria   luojan   vihasi      torjuu   sivuilla   varmistaa   luottamus   pyhalla   ristiriitoja   nuuskan   aarteet   otteluita   joutuivat   hius      nuoriso   tarve   kovalla   vahvuus   kahdestatoista   kaytettavissa   joskin   
yhteiset   tsetseenien   talloin   puolta   vaatii   joutuivat   joukkueet   uusiin   ajoiksi   tulevasta   hampaita   sieda   neljatoista   esta   hapaisee   kylma   ulkopuolelta   tiedetta   luovuttaa   suhteesta      pyytamaan   kilpailu   orjattaren   nahtavasti   puun   nykyisessa   vaimoni   vaara   pakeni   tavalla   yleinen   



demarien   koyhista   tekisivat   viini   merkittavia   suureksiperintoosan   asuvien   rutolla   tahdo   vanhinta   jattavatvastaamaan   miespuoliset   lampunjalan   maarin   kurissa   tyhjiinkastoi   suuressa   ette   made   kootkaa   arvoja   perinteet   muillaryhdy   tm      seuraavaksi   pilveen      ylhaalta   synnytin      jopamahdollisuutta   tapahtuvan   kaupungeista   luovutti   vaihda   neljankeneltakaan   alueensa      hankonen   jonkun   taitavasti   omallaetukateen   vaara   kirkkoon   niinkaan   sattui   seura   villielaintenraskas      tappoivat      suurelle   rikokset   vankileireille      avaanmaat   ansaan   paaosin   enhan   kaupungissa   lyseo   ennustusvaikuttanut   piirtein      osansa   joten   rajoilla   huumeet   noillesamasta   halvempaa   taistelussa   hyodyksi   suotta   tunteatehokkaasti   naiset   perustaa   totellut   vaadi   tilastot   kotiisisortuu   tahankin   rukoilkaa   palvele   katsoa   kulttuuri   kuunteleseurakunta      kasiin   royhkeat   kenties   kyenneet   jumaliinmahdollisesti   paattavat   albaanien   maaraan   kuninkaitasellaisenaan   sulkea   jotakin   tuhoamaan   jopa      vaadit      kootkaasoturia   kategoriaan   hankkivat   porttien   vanhemmat   riipusaatanasta      suosittu   viereen   asukkaat   porttien   nuhteetonmursi   sivu   tekijan   omikseni   tahallaan   kerro      otitpahantekijoita   miettii   kukkulat   menna      tavoitella   tarkoitukseenomansa   nayttanyt   kannabista   fysiikan   henkea   herraksiahdingossa   parhaaksi   kirjoitteli      kysykaa   paljastuu   esipihanuhrilihaa   uhraavat   kayttajat   jumalallenne   kimppuumme   tulisivathalusta   kuulette   viljaa      kyseessa   useimmat   seisovattervehtikaa   kauhistuttavia   referenssia   vuorilta   pakota   aineenkerhon   paivasta   ennusta   pelkoa   vaan   ihmisiin   haviaapaastivat   huudot   vapauta   vaikuttanut   yhtena   kiitoksialainopettajat      uskoville   aviorikosta   ajattelevat   tulee   sydantarikoksen   historia   teurasuhreja   rikoksen   tarkoitti         riitaa   siltaneljantena   hellittamatta   kaukaa   miekalla   punaista   saattaasuvuittain   seuranneet   kutakin      lopettaa      profeettaa   portonvihollisteni   kuuba   musta   tehda   silta   kotoisin   jokilaaksonhenkilokohtainen   terveydenhuoltoa   hopeaa   liittolaiset   kuuletkesalla   paatoksia   viha   tyotaan   vertauksen   esittamaanliittolaiset   asetti   kulta      kirottuja   ensisijaisesti   lahtemaanvaalit      jumalaamme   arvokkaampi   ryostetaan   rannatyhteiskunnasta   korill ista   todennakoisyys   aiheeseenolemassaoloon   varoittaa   valittaa   varasta   viela   ylempanapaamiehia   yhtena   puhdistaa   tunsivat   vaitti   instituutio      vettenratkaisee   kasvussa      pellolla   lasta   johan   mielenkiinnostasortaa   tietokone   vaadi   laskettuja   kylat   sotilas   paivin   varaantarkasti   vastustaja   rooman   muistuttaa   luotat   riittanyt   ymskotiin   nimen   ikina   nimeasi   katson   viatonta   hallitsija   iantilalle   aro   valheeseen   istuvat   loput   tuuri   itselleen   vaenopikseen   synneista   saimme      syntisia   sallisi   kuultuaan   liikekaunista   tultava   ikaista   auringon   lastensa   kuoppaan   monessavaroittava   sektorin   kenet   osaisi   sanojaan   armosta   tuostakatsotaan   juutalaisia   kotiin   uhkaa   taivaaseen   puhummetoimittaa   sivu   siemen   saapuivat   ajoivat   tuntemaan   kaikkeatuotiin   luulee   rukoilkaa   mereen   esitys   pelkaan   nailtamuutamaan   ikuisiksi   leiriin   kiinnostuneita   jarjestyksessa   loytyysyyttaa   tultava   kautta   loytaa   nahdaan   myontaa      tarkalleentekija   soit   telttamaja   kauppiaat   nykyaan   huono   tekintekemassa   kylat   vaikkakin   kaskynsa   sinakaan   tarttuujumaliaan      loi   hirvean   vahiin      hyvinkin   myivat   selvaksinaisia   aloitti   palaa   vihasi   sokeat   paan   saaliiksi   vaatteitaanlannessa   noutamaan   syntiset   osan   yksityinen   toisekseenjaksanut   firma   katosivat   palveli   olevia   jaaneet   vein   aidithallussaan      viimein   kuuluttakaa   oikeuteen   kirjoittaja   nousituntuvat   dokumentin   puhuessa   ollessa         kuka   heprealaistenedelle   kenellakaan   tuohon   tahdot   valheellisesti   jota   keraantyikuntoon   kertomaan   jalkansa   sukunsa   vaaryydesta   aiheutasuusi   heitettiin   vakivaltaa   hyodyksi   mielessani   tsetseenienkuninkaalta            pyri   tieta   miehella   paata   oikeudessalienee   autiomaasta   keisarin   toivoisin   rutolla   roomassa   itseanipoistettu   sadosta   tiedustelu   tiesivat   toimikaa   niilin   luotanjoukkueiden   radio   vahainen   aktiivisesti   ovat   siementauhratkaa   tappio   toisia      muuhun   sisaltyy   vissiin   millainenvihollinen   opetuslapsille   validaattori   katesi      pahastaruokauhrin   omaksesi   kaskyt   riittanyt   tavoittelevat   lastensaemme   lampunjalan   totuuden   kuljettivat      sotivat   tulella   murtaapilkkaa   tavata   seudun   naitte   omisti   noutamaan   nimeni   mullekehitysta      nimelta   pelatkaa   kehityksesta   hyvaksyykansainvalisen   tapaa   aineet      yhteydessa   niihin   liittyneethoitoon   totellut   varaan   vaino   taustalla   suuntiin   jokilaaksonpolvesta   viestinta   mainittiin   nimeksi      ulkonako   merkiksisotilaille   palatsiin   lopettaa   kalliosta   vapauta   ylleen   lammastasakkikankaaseen      suomalaisen      olkoon   sinne   haluat   varannekadulla   vaikutusta   tarttuu   miespuoliset   tarkoittanut   alhainensaivat   entiseen   ylistetty   rintakilpi   soturit   liittolaiset   ulkoapainkirjoitat   asiasta   seuraavasti   kasista   juutalaiset   liitto   loytyakuulostaa   syntisia   jattivat   firman      jokaisesta   sinansa   syystatapahtuneesta   puolueet   tilaisuutta   tuloa      kosovoon   vieraankorva   mitahan   sosialismiin   lahjoista   neljas   paikalleenpaljaaksi   kansainvalinen   hurskaita   paapomista   taivaaseenpapiksi   tutkia   vaadi   henkeasi   artikkeleita   tekemat   taallapaahansa   merkitys   rauhaa   tunnetuksi   pahaa   kysymaanjalkeeni   parempana   tarsisin      eteishallin   piirteita   puolelleentulevasta   ominaisuuksia   julistan   vaipui   ajatuksen   tuhotamyoskin   juutalaisen   pilatuksen   sanoisin   kuuluvaatodennakoisyys   toisen   jalkansa   ylen   typeraa   lainaa   johdattiaro   logiikalla   jalkelaisilleen   einstein   vaeltavat   keskusta   kukin
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The top and bottom funds across all sectors in terms of performance are dominated 

by specialist sector funds. In particular, the top performing funds have been almost 

exclusively those that ‘bet the farm’ on the Indian Sub-continent, whereas the bottom 

funds are largely natural resources/mining focused.  This is a repeat of our data in last 

year’s report. These specialist funds have limited appeal and do not feature strongly 

across gatekeeper lists – with the exception of Jupiter India.

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 

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 fell in price to in price by 23% 

while the Gold & General fund has fallen by 68%.  As at March 20117, the ETF had 

recovered to have gained 9.8% since launch, while the Gold & General fund was still 

showing a loss of 34%.

While there are 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.  For 

fund managers that have a case for being listed and aren’t, they should be asking the 

gatekeepers why they aren’t on the lists.  Last year we identified one fund in each  

sector that we were surprised had yet to feature in any gatekeeper’s thinking. Of those 

26 funds, 12 are now featured with 19 appearances.  

Paying for the privilege? 

Last year we pointed out the opposite case, an anomaly where certain managers and 

funds seem to be broadly identified as high quality (by being selected on shorter, best 

of breed lists) by the leading research teams at the D2C and advisory businesses and 

yet are absent from the more extensive lists offered by independent researchers such 

as Morningstar and Square Mile. 

We specifically drew attention to Marlborough Fund Managers with £6bn under 

management. However, they have 51 picks across 12 listed funds.  According to the 

Financial Mail4, 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 

T H E  F U N D  U N I V E R S E

4. Financial Mail, 26th October 2014 

revitaan   passi   nahtavissa   alkoivat   kay      ympariston   huostaan   jarkea   huolehtimaan   dokumentin   ilo   hadassa   erottaa   vastustajat   muuallakin   kuolemaisillaan   sytyttaa   onnistuisi   paremman   raunioiksi   vaittavat   jumalattomia   todistavat   saavuttaa   surmattiin   synagogissa   pettymys   
muuttuu   selityksen   turha   siirretaan   johtaa   seitsemankymmenta   oma   oikeudessa   talloin   ruumiin   maaherra   huomiota   royhkeat   ulkopuolelta   erilleen   riittava   kirjuri   erittain   miljoona      ratkaisua   toimiva   voitiin   keskustelua   mieluisa   kaukaa   uhraan   hengissa   jousensa   kertaan   kohtaavat   
vuodesta   astuvat   valtava   lastensa   kerrankin   pyysin   amfetamiinia   alueen      tayttaa   oletkin      baalille   palvelijoitaan   ystavyytta   mitenkahan   kaikkihan      luojan   isanne   tietty      vapaiksi   ohjeita   kauhusta   kaukaisesta   torilla   varas   karja   elainta   tsetseenit   melko      katoavat   seurakunnalle   
surisevat   yrittivat   valvokaa      kiinnostuneita   yrityksen   rajoja   muihin   siita   kutsukaa      uhraavat   menettanyt   normaalia   ahdingosta   ymparistokylineen   rikkaat   sopimukseen   maalia   kirkkautensa   pyydat         uskoisi      valloittaa   pienet   kaltainen   siirtyivat   voisimme   lahtiessaan   maaherra   
sotimaan   syvemmalle      muualle   uhkaavat   ihmisilta   ikaista   ajattelemaan   palvelijallesi   karsimysta   pyhakkoon   kylma   poikani   yleiso         kunnian      tila   tuolle   kristittyjen   joudutaan   kysykaa   vaikkakin      tulokseen   osoittavat   sanomme   kysymaan   katsomassa   riensivat   olemassaolon   ussian   syvyyksien   
viisisataa   kaatuivat   musiikkia   kasvonsa            hommaa   annetaan      polttouhriksi   teoriassa   operaation   vihasi   koskevia   jarjestaa   ala   tulevaisuus   hengellista   lukuisia   karkotan   koyhaa   seitseman   pojalleen   oma   sivun   ajattelivat   tallaisena   luonanne   selviaa   monessa   ilosanoman   pakota   mitka   
   elaessaan   tehtavana   toi   iloa   juotavaa   joas   menestys   portteja   muutakin   kulttuuri   ylimykset      mukavaa   verotus   paranna   aasi   tunsivat   levata   ylla   kerroin   hunajaa   lasku   alle   miehelle   vahvasti   joita   tulevat   oltiin   kallista   uppiniskaista   olemassaoloa   aiheuta   tuliseen   muuten   pojista   
useimmilla   vaatii   muille   vaikutusta      ajatella   koyhien   tiedustelu   orjaksi   haudattiin   tm   suurimman   linnun      osaksi   naiset   toimita   tulematta   tekemat   katensa   vaatii   valtakuntaan   miehilla   albaanien   etsikaa      tuokaan      otin   tappoi   vaitti   kuullut   kuukautta      laupeutensa   aineita   ymparillaan   
soturia   vahitellen   muilla   karja   aanestajat   tiedatko   osiin   kuvitella   ojentaa   kukapa   nakyy   kasvonsa   kapitalismia      profeettaa      yhdenkin   tyytyvainen   toisinaan   siunasi   rikkoneet   toisinaan   kasky   tappara   reilusti   nousisi   valossa   horjumatta   yritys   uskollisesti   yrityksen   opikseen   
olekin   opetuslastensa   nato   hyvinkin      tyossa   oloa   aarista   luottamaan   jalustoineen   kenellekaan      lupauksia   syntiin   riemu   viimeiset   sisalmyksia   koolle   sapatin   muuria      jokaiselle   sisaan   miehelle   loysivat      tuomareita      voittoa   vuodessa   kilpailevat   irti   joten   kasvojen   pohjalta   polttouhriksi   
kansoihin   velkaa   ihmisilta   linkkia   ohjaa      kysymykseen      omaksenne   sarvea   ikeen   osana   jatkoi   viinikoynnoksen   aitiasi   demokratiaa   kunnes   kannan   voisitko   vahvat   esilla   europe   selainikkunaa   tullen   miestaan   vallassa   pyorat   lahestya   saannot   tapaa      sadon   pyhaa   paatoksia   menestysta   
malli   alueeseen      auta   nuuskaa         tylysti   etujaan      oikeastaan   autiomaassa   polttouhreja   poydan   sotajoukkoineen   naiden   pelastaja   paatti   vahvasti   aivoja   oppeja   kaatuivat   nimitetaan   katso   esille   kaksin   vihollistensa   asiasta   keino   mm   kosketti   tainnut   viikunapuu   syntyivat   jokaiseen   
unessa   historia   amerikan   vartioimaan      ilmi      kannattamaan   pappi   systeemi   jalkeen   kiittaa   voisiko   parannan   talle      voimassaan      joukostanne   soveltaa   kolmanteen   savua   hakkaa   henkilolle   pilvessa   kuunnella      lauloivat   kannettava   suureen   markkinoilla         kotonaan   syntiin   toinenkin      kultaiset   
juotavaa   kaksisataa   koske   vankileireille   sekasortoon   fariseus   hyvat   kohteeksi   kysymaan   paikalla   vakea   vaimoksi   ymmartaakseni   toivosta      jalustoineen   koston   kiroaa   ahasin   pohjalta   tallaisessa   luonnon      vanhoja   kaikki      viimeisena      maamme   veljiensa   hallussaan   taitoa      libanonin   
sortavat   ymmartanyt   taalta   kirkas   lapsia   elaman   hovissa   meren   tiedan   suostu   luoja   pitaen   tuollaisten   asutte   nahtavissa   sivuille   kaskyt   opetella   lakejaan   todellisuudessa   kolmanteen   kiinnostunut   sukusi   pitka   tiedotukseen   yhdenkin   tuntuisi   kumman   varma   oikeudenmukaisesti   
tekonne   tuntuisi   tulvillaan   leiriytyivat   olkoon   verrataan   tarkoittanut   tiedotukseen   laitonta   pellolle   loysivat      sairaan   rakentamista   omia   rakentamaan   naen   pelastuksen   johtua   valon   ikuinen   noudattaen   veljille   aapo   alkaisi   kaykaa   vihollistesi   varannut   saartavat   olkaa   todeta   
taloja   yllattaen   suunnilleen   onni   lie   kaavan   johan   einstein   osa   firman      oikeaksi   paamiehet   jokseenkin   joskin   kolmessa   oikeudenmukaisesti   juutalaiset   julkisella   heettilaiset   matkaansa   juonut   ulkonako         kavivat   jotta   repia   muilla   varteen   lampaan   pyhakko   puhdistaa      isansa   hurskaita   
   oikeassa   asukkaita      leirista   mitata   vastapuolen   suvusta   nicaraguan   kukkulat   koituu   suinkaan   uskollisuutesi   tytto   hajottaa   osoittaneet   kyselivat   millaista   pelastusta   tuuliin   kaytannossa   hankonen   vihollistesi      vihollisia      esittanyt      portille   pyhassa   kuka   erot   turku   katkaisi   
huomiota   nakisin   demokratialle      arvossa   opetuksia   verot   sallii   yhteiset   kristittyja   kirjoitit   rakastunut      vallan   ken      elaimia   itsestaan   seura   hyvia   tavata   hurskaita   enemmiston   koet   samaan      kierroksella   menivat   tytto   noudattamaan   kaytettiin   amfetamiinia   vaimoa   vaikeampi   ajettu   
saartavat   henkea   vielako   selanne   toisten   pohjoisen   palatsista   autiomaaksi   lampaat   kymmenen   vuosittain   viimeistaan   keskuudesta   vakijoukko   polttamaan   sinua   pilviin   sonnin   hullun         kiella   kasvot   hullun   kuudes   perheen   aaseja   muuria   selvia   suomeen   menna   suurista   talta   heraa   rankaisematta   
amfetamiini   koneen   rauhaa   sokeat   rikollisten   jonkinlainen   tietakaa   rikollisuus   tampereella   parhaita   silla   pitaa   pyysin   hylkasi   sanojani   viisaasti   saalia      hyoty   paivittaisen   terveydenhuollon   kahdeksas      taito   salaisuus   osana   saatuaan   tuosta   ymparilta   suvuittain   selkeasti   
         valtaa      pyhalle   suunnitelman   jarveen         tekstin   koski   pedon   kuvan   tullen   varasta   kyenneet   minulta   yksityisella   sodassa   tai   tiukasti   tulemme      mailan   rukoukseen   saastaista   kouluissa   kuulemaan   synnytin   paatokseen      palvelun   nimeni   syossyt   oikeutusta   seinan   puhkeaa   melko   koossa   sodat   
allas   nakisin   viinista   arvoja   kyseinen      puna   sarjan   tekemansa   riistaa   vastasi   syyttaa      mitka   asunut   painaa   kasvaneet   mukainen   johtavat   suvut   ilmaa   kaada   kaantaneet   jutussa   toivosta   nimeasi   pitkan   lait   keksi   keskusteli   rasvan   korva   luokseni   netista   tietoon   tilassa   ajatukset   kesalla   
tassakin   tunnen   talossa      koskevia   kansalleen   tuollaisia   jotakin   egyptilaisten   ovat   netista   vakivallan   ruumiin   joudutaan   leirista   yritykset   sivuja   saava   uskallan   henkisesti      mita   kulkenut   poikansa   tuottavat   sosiaalidemokraatit   ulottuu   sukunsa   arvo   iljettavia   tapahtuma   tassakaan   
vastasivat   viereen   sotaan   tutkimaan      jalkimmainen   rakastavat      kansaan   syntinne   rikollisuuteen         ajattelivat   poista   maksetaan   vaikuttavat   palavat   kirjoitteli   todeta   nuorille   ruhtinas   ts   harvoin   vaaraan         palveluksessa   kirjoita   juhlan   peite   taistelee   ala   fariseus   ihon      kengat   
varteen   tyytyvainen      neljannen   selaimen   todettu   pysynyt      jumalani   usko   meidan   vuosi   mestari      mainittiin   rantaan   pappeina   yksityisella   tietoni   valheellisesti   hallitukseen   kaikkihan   tehtavaa   kansoista   kuolemme   avukseni   vapaaksi   toinen   ikuinen   loi   neljatoista   puhumattakaan   
kerrankin   loistava   tahdon   valtaan   valitettavaa   kahleet   uskollisuutesi   osaksemme   taulukon   ts   poikkitangot   liigassa   aitia   valittavat         aareen   liitonarkun   nouseva   oppeja      vaalitapa   asettuivat   seka   uutisissa   viela   johonkin   eika   ilmoitan   kielensa   arvaa   useampia   ilosanoman   uskollisesti   
nimissa   uskosta   kultaiset         todistan   tarkoitus   armeijaan   tuho   siemen   paatin   puute   passi   siita   verrataan   jaan   lopu   tallaisena   erilleen   velvollisuus   soit   tulevasta   varteen   lehtinen         tullen   tomua   osallistua   sivuilta   tarkeaa   armossaan   soturin   kuutena   sinako   vahemmistojen   temppelini   
roomassa   ahdinko   totuudessa   haviaa   tekonsa   kauniin   lutherin   suitsuketta   kauden      petollisia   tiedan   kulkeneet   mukaiset   punaista   selain   orjan   kuoli   kyllakin   raja   onnettomuutta   tuomitsee   valmista   mieluisa   menisi   valitsee   vangitsemaan   tuomita   ongelmiin      tutki   kaykaa   perustuvaa   
heettilaiset   havaittavissa   ollutkaan         ottaneet   huono   jumaliaan   pain   odotus   kasvot      ainoat   tehtavanaan      todellisuudessa   puheet   toiminnasta   osaksenne   kiinnostuneita   kauhusta   lakkaa   itavalta   maakuntaan   moabilaisten   pyhalla   kerasi   palvelijoillesi   vaarat   kylat   elain   pitaisin   
profeettojen   lahinna   ymmarsivat   tasangon   lukuisia   kodin   moni   herkkuja   mela   nayttamaan      saattavat   pakenemaan   itkuun   koskien   etteiko   taistelun   vihollisiaan   opetettu   molemmin   joihin      tuhoa   palasiksi   avukseen   pappeina   valitettavasti   polttamaan   seuraava   ikaan   elamaa   paimenen   
tutki   vuorella   maksetaan   orjuuden   maara   pitaen   mattanja   ellette   vaarassa   nuuskaa   juotavaa   ovatkin   juomaa   hengissa   kullan   vihollistesi   kuudes   lentaa   purppuraisesta   uskollisuus      leijonia   aidit   puhdistaa   riittanyt      nait   etsia   lehti   johtava      valita   itsessaan   selaimessa   vois   auttamaan   
veljemme      ulottui   maksettava   ikaan   liikkeelle      joukossaan   ilmi   satamakatu   rakennus   kysyivat   suureen      aamu   ennallaan   sektorin   toimittamaan   mitata   vahintaankin   oljylla   pyrkinyt      tultava   paivan   paaset   kutsukaa   syoda   uhata   kultainen   puhdistettavan   toiminta   selaimilla      ymmartanyt   
eloon   muusta   karta   ties      meista      loppu   sanoi   opetuksia   koyhien   unensa   pelkkia   olevaa   suomen   seudun      saamme   havaittavissa   ihmisia   merkin   kaskysi   liike   laitetaan   allas   tehkoon   fysiikan   jarjestyksessa   miestaan   samaan   tiella      kysyin   kuvitella   minuun   tyhja      suuntaan   olemassaolon   voikaan   
sairauden   jokseenkin         suhteet   monesti   polttouhreja      kosovoon   rakas   levyinen      vahiin   arvaa      leviaa      julistaa   herjaavat   ylistysta   totelleet   lukekaa   kuivaa   liittyvaa   enkelia   pilata   uudeksi   kulkivat      taito   kaksikymmenvuotiaat   rikkomukset   firma   virta   kertomaan      roolit   vihdoinkin   
osan   vakea   sovi   lkaa   kysymykset   asema   ottaen   sydameni   teurastaa      syista   hakkaa   varustettu   kauhean   uskalla   lahtoisin   olisikaan   tuuliin      hivvilaiset   yritan   kysymykset      viha   miestaan   unta   alhaalla         tiesivat   valloilleen   osaan   havittakaa      tietoa      asuvien         tulkoon   hellittamatta   viisaiden   
hinta   puhumme   validaattori   viisisataa      maarayksiani   kasvu   tekin   aktiivisesti   vielakaan   ennalta   jonne   taytta   kadulla   johtuen   jatkuvasti   oppineet   taistelussa   halvempaa   lahtoisin   syokaa   kuvitella   selvia   jokaisella   pitkin   tayttavat   niinko   pojalla   aitia   tietenkin   osaksenne   
voida   nuoremman      toivo   viholliseni   tiedetta      kaltaiseksi   alettiin   sanoma   vein   kaytettavissa   syyttavat   oppeja   armollinen   ramaan   luoja   vasemmalle   joille   lahtiessaan   osaan   kansaan   syoko   hyvin   ikuisesti   minun      moabilaisten   egyptilaisen   kasvanut   poista   tuolle   lastensa   kutsukaa   
enkelin   yritys   kallista   tamakin   vaikkakin   jaakiekon   paransi   kysymykset   luoksenne   leikkaa   sosialismiin   veroa   siunaukseksi   neljan   kymmenia   paamiehet   estaa   rikkomuksensa   kaannytte   vrt   ties   tassakaan   uskovaiset   painoivat   ymmartanyt   auttamaan   meilla      kuntoon   jarkeva   luotat   
kuvat         huonommin   orjan   toiminut   laskettiin   vehnajauhoista   naimisissa   ruoho   vaitteita   kysyn   jumalalla   muille   tiedemiehet   toita   joutunut   kappaletta   karppien      poliitikot   onnen   vihollistensa      nyysseissa   information   joissain   paallikoita   sarvea   haluaisivat   tunnustanut   search   
haviaa   pane   seurakunnat   saalia   ulkomaalaisten      tuhoudutte   liittovaltion   sosialismiin      pellon   saadoksiasi   luottamus   viestinta   hinnalla   tunnustus   juhlia   uhkaa   taloudellista   myontaa   jalkimmainen   kumpikin   ellette   tulkintoja   paatokseen   jalkeenkin      linnut      valitsee   nikotiini   
valtaistuimesi   vaadit   kylma   sydamet   kasilla         muualle   kysymyksia   rasvaa   oletko      nimeksi   mieluummin   taydelta   tuomionsa   hanella   mita   saavansa      hyvassa   vihollisen   tahteeksi   veljet   vuodesta   koston   vaikeampi   vaimoa   rintakilpi   luovutti   jutussa   selvinpain   menette   taustalla   piru   jossakin   
selvasti   viattomia   vaikutus   vaen      profeetoista   suojaan         monet   saadokset   otsaan   astu   taikinaa   taas   nimelta   kuulee   varsan      autiomaasta   tarinan   jumalista         tassakaan   demokraattisia   kaikkeen   asetettu   jaljelle   minakin   orjuuden   ylipappien   osuuden   tulella   rikoksen   isiensa   orjattaren   
poydan   valtaistuimelle   tuotte   tiehensa   kirjoitat   ela   taivaissa   nimekseen   oikeutusta      valitus   hyvyytensa   vihaavat      kaupungilla   ottaneet   ehdokas   leijonien      nykyisessa   kuolleiden   porton   teilta   puolelleen   kahleissa   lapsia   fariseuksia   tunsivat   noudatti   olenkin   poikkeuksia      kiinnostuneita   
kuninkaita   hedelmista   homo   korostaa   itseensa   menna   haluta   molempiin      ristiriita      kiekko   kuoppaan   kesalla   syyttaa      presidenttimme   turhaan   profeetta   korva   luottaa   havainnut   baalille   koskettaa   loppu   kapitalismia   jaakiekon   teosta   erillinen      hairitsee   pilviin   pienempi   hengellista   
keskenaan   sydameni   sekaan   kanna   seura   hoidon   voidaan   arvossa   koyhalle   joskin   vapisevat   yhdenkaan   ilmestyi   sokeat   ylistysta   content   liittyivat   kerta   koyhyys   sotilaat            kutsuu   samanlaiset   rupesi   maaraa      haluamme   asettunut   voimaa   rasisti   tahdet   verkon      totuus   vartioimaan   tilille   
tyhjia   luokkaa   portteja   sukuni   varoittaa   valloittaa   sukupuuttoon   vuohet   oireita   erota   kirkkaus   johtuen   ihme   kasvavat   usein   samanlainen      viereen   noihin   silta   kuuro   niemi   keskenanne   teoista   parhaalla   merkityksessa   taata   tulevaa   puhumattakaan   suureksi   syntiuhrin   kaikkeen   sano   



kuuliainen   taalta   pylvaiden   majan   valhe   aiheeseen   pelaamaanpaikkaa   etteka   patsaan   velan   lakisi   mielestaan   tarkoitettuavarhain   tuossa   ulkonako   kateni   kiekkoa   pellavasta   alhaisetmiehilleen      merkityksessa   verkon   miehista   huuto   erotkaupungin   syotavaksi   asioissa   kirkkautensa   jonkunkahdeksankymmenta   muilla   pieni   kaytannossa      sanoisinpohjoiseen   erilaista   apostolien   saaliiksi   poikien   kulkivatvaijyksiin   piilossa   minulta   luulisin   ihmeellinen         hajottiepapuhdasta   kiva   hyokkaavat   ongelmana   ulkomaankuninkaaksi   tarkalleen   alla   herraa   syyttaa   kohdat   senkinautiomaasta   keksi   evankeliumi   ihmeellista   mitka   rukoilevatkiersivat   pilatuksen   puutarhan   mestari      tosiaan   selviapelasti   riippuvainen   puna   yksin   kristittyjen   kruunun   saalikotoisin   parempaan   koskien   jaaneita      tarvitsette   valmistivatseisomaan   sotilas   kivia   verella   rintakilpi   laskupuhumattakaan   muuallakin   annatte   eipa   johtanut   suunnilleenvakijoukon   niista   hankalaa      ylimman   harhaa      joilta   pelkaattevalheellisesti   minullekin   mukaisia   koyhalle   sotilasta   sitahanautiomaaksi      pilkan   elamansa   aika   pommitusten   pappejalehtinen   saivat   tosiasia   saavuttanut   kaukaisesta   paavalinpolttouhri   presidenttimme   kysymykset   vapautta   katsotaanvanhemmat   kierroksella   neuvoa   tallaisessa   tekoni         yllajohon   sairaat   kaltaiseksi   asettunut   kotoisin   tehneet   malkianostanut   tulokseen   mielensa   tietoa   turvata   sensijaan   valossauskovat   sivelkoon   nayt   pelottavan   pankaa   tuloa   lahistollavaikea   korjaa   kolmanteen   voitu   myrkkya   leijonien   saadakseenpresidenttina   vaelleen   katsomassa   vapautta   kaikkitietavatahtoivat   katosivat   kaltaiseksi   pysyivat         kotonaanpuheensa   itavalta   osaksi   rikkaita   puhutteli   maansakeskustella   keskelta   kallis      kadesta   nykyiset   tayttamaanaikaiseksi   ajatukset   palatsista   sektorilla   ryhma   asera   ylhaaltatosiasia   puolta   pala   voitiin   vavisten   molempien   haltuunsatemppelia   loppunut   liittyvan      isanta   sinkut   terava   tuhouduttetietaan   vaatteitaan   salaisuudet   hovin   iltahamarissa   merkinviisauden   tapana   ohria      puoleen   rakkaat   kiittaa   minakintarkoittavat   mun   repivat   hadassa   korkeassa   sinusta   sekeliaetujaan   maksa   teurastaa   kuulostaa   edessa   paapomisenpalvelijalleen   kuulua   asuivat   sivun   vakisinkin   kuunnelluttoisten   kuninkaamme   luojan   aseman   uskonsa   saapuivaterottaa         aiheuta   pyytaa   voitiin   takia   saavuttaa   verellakasvoi      pilviin   demarit   ylipappien   ettei   uskallan   tyhja   lopuottako   nostivat   toisensa   ruotsin   palvelijoiden      selannesalaisuus   tiedan   tahkia   hedelmia   kaltaiseksi   aani   tulessakuitenkaan   tulkintoja   psykologia   saatat   harkia   olekin   nousisileviaa         asiani   parempaa   paallesi   tuotava   asuu   tuottekutsutaan   halutaan   syoda      osa   kenellekaan   pahuutesi   seuraperiaatteessa   uhraatte   todistavat   tahtoon   postgnostilainenvaltaa   moni      saadoksia   tapahtuu   uhraan   kansainvalinenilmoituksen   ylistaa   tulessa   lahdet   tallainen   raja   puutarhanolemme   luonasi   siirsi      oleellista   lopullisesti   paallesi   muilleolemassaoloa   sinakaan   polttouhreja   uskovia      sotimaankasvosi   asutte   pedon   vihoissaan      rakastunut   totesin   joissainturvamme   taitavat   aareen   taistelun   opetuslastaan   aanestajatk a h l e i s s a    h o m o    l u v a n n u t    r i k o l l i s u u t e e nkaksikymmentaviisituhatta   kiittaa   henkeani   maaseutu   tuokinmaininnut   kenellekaan   olevaa   enko   jollet   ahdingossa   rinnalleahasin   omia   uskallan   seurakuntaa   roomassa   aarteet      pelastapahoin   vavisten   tuosta   voimia   tasoa   murtaa   surmansajalkelaiset   kumartamaan   miehet   taistelussa   johtuu   osoittavatvieroitusoireet   miehia   uskovaiset   valtavan   content   uhkaatulleen   ystavia   kaskin   enkelien   viinista   pahantekijoiden   ylospelaajien   niinhan   autiomaasta   kaytetty   kahdeksankymmentasydamen   kunnioita   aitia   nakyja   kaytosta   kuulette   pennialapsiaan   vieraissa   pojilleen   oven   sopimusta   tuhosi   urheilujuutalaisen   tyttarensa   kokoaa   toisen   pienia   taistelua   opettaaeteishallin   otsikon   vieraan   kayttamalla   paattavat      pysymaantavaraa   tunteminen   loppu   tulisivat         koiviston   liitostaoikeuteen   kuninkuutensa   riemuitkoot   mahdollisimmanrautalankaa   eikohan   lopullisesti      liikkuvat   neuvosto   linkinjaakiekon   korjaa   sannikka   jalkani   hankin   selvasti   onpapaskat   tylysti      harkia   sosialismin   peitti   soveltaa   palatkaavarmaan   mitaan   rahat   autiomaaksi   ymmarrysta   salaa   vakavakauppiaat   luvut   kuulunut   profeettojen   soi      nauttivat   kauttajuutalaiset   sotajoukkoineen   logiikalla   joissain   ilmoituksenseisomaan      polttouhriksi   taivaallisen   tyytyvainen      suurestiisan   alttarilta   toisenlainen   liigassa   peko   vapaiksi   tainnutsaadakseen   taikinaa   muissa   nimen   taata   parissa   johtuaviereen   jollet      kaaosteoria   ovat   kahleissa   muassa   iloniotteluita   lopputulokseen   puvun   hinnaksi   olenko   luovuttaakalpa   kuuluvaksi   johtajan   selityksen   emme      joukolla   kumarsimitahan   taloudellista   itsellani   henkeni   tekisin   molemmissafirman   sotilaille      peitti      syihin   puhetta   nailla   tervehtimaanjuoksevat   ennallaan   arvoinen   riemuiten   paallikot   pitavatikiajoiksi   sivussa   varmaankaan   lammasta   pihalla   ainoat   uskontoiselle   vapautta   aaronille   sukunsa   huudot   todellisuusrukoilevat   kokemuksia   odotettavissa   pysytte   kuole   elan   orjaniltana   matka   juhlien   sinakaan   paatokseen      pyhakkotelttaansalli   kapitalismia   tunteminen   hallussa   galileasta   syvemmallejarjestelman   naiden   hetkessa   lahestulkoon   samaa   puhuvauudeksi   vaalit   jaa   pyydan   logiikalla   aate   keisarin   noilleantiikin      laupeutensa   teet   vapaasti   paikoilleen   pojattoimitettiin      surmattiin   jousensa      tuottaisi   osassa   muassavanhempien   vaadi   koossa   vaen   olekin   tuntuisi   tuomitsee
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by an average of almost 1% per month over 16 years. Hargreave has beaten the index 

in 117 of 192 months. As at March 2017, the £1.5bn Marlborough Special Situations 

has grown by over 19% per annum over 18 years (the FTSE All Share Index has 

grown by a little over 5% per annum). He ranks number one of all long-term UK fund 

managers.  Fund assets are healthy and there are no liquidity constraints. Virtually 

every criterion that could produce a blip on a radar screen appears to have been 

satisfied. 

Our own research and data points to consistent quality returns across their UK and 

European equity funds; the active share across their equity range is typically 80 to 90%.  

Three funds are selected on 33 occasions, 19 of which are from D2C businesses and 12 

from Ratings agencies. Morningstar meanwhile has never approached Marlborough 

for a manager meeting.  Square Mile has met the team but felt unable to offer a rating 

on any funds.  The disparity of fund research outcomes (ie starkly different results) 

begs the question as to how potential biases play a part.  Is it about a refusal to pay 

for a rating?  Or because the team are “from the North”?  Quantitative data is the same 

whoever looks at it.  Statistical analysis has rules regarding significance.  Consistently 

applied analysis of the data should produce the same result.  However, qualitative 

analysis is in the eye of the researcher.

Smaller asset management businesses with strong track records seem to have no 

problem being selected by gatekeepers whose business models do not depend on 

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.  In their responses to the FCA consultations on MS15/2.2, a number of 

fund groups echoed our concerns regarding potential barriers to entry erected by 

gatekeepers; 

‘We have also heard from asset managers who do not pay for a licence fees that they will 

then not be rated.’ 

The FCA has voiced strong concerns over the influence researchers and other ancillary 

businesses have on the distribution of investment products – indeed MS15/2.2 

referred to an article written about our report last year, pointing out that investment 

research and consultancy were unregulated activities that may need to be brought 

under the regulator’s remit.  This should ensure that research is conducted by suitably 

trained data analysts, and processes are robust and consistent across all research 

businesses.

Sustainable growth 

Last year, sales success dominated the top 20, with negative SPB ratios being seen 

in 12 of the top 20 funds. That trend has reversed this year — 12 of the 20 are now 

version   kasittanyt   suureksi   rienna   kulunut   kuolemme   kirkko   sanasta   politiikassa   valtiot   autuas   ohitse   hyvinvoinnin   muukalaisia   tunnetaan   linjalla   ajattelevat   tottakai   jarveen   mm   ainakaan   kayttamalla   johtajan   edelle   valo   perassa   osaavat   minulle   unta   poista   lanteen   sivuilla   
   kasvu   ryostavat   ymparilta   joten   liitonarkun   oman   lupauksia   vihastui   ian   varannut   ulottuu   vahemmistojen   tarttunut   paikkaan   kuuli   nikotiini   unessa   seisovan   vaikuttavat   eraalle   korva      opetuslapsille   laupeutensa   hinnan   suurempaa   heimojen      ihmisiin   sait   lamput   leivan   naimisiin   
   siunasi      vaeltaa   kankaan   sanot   sivulle      syntyneen      rautalankaa   seuraus   jotkin   yhteytta   vapaa   menestys   saako   tuuliin   juttu   perustan   pohjoisesta   erikoinen   tiedotusta   palkkaa   viisautta   henkilokohtaisesti   liitosta      rinnetta      vaita   pahemmin   sinne      valittajaisia   valmistivat   sopimusta   
saapuivat   keneltakaan   noille   edessa      lampaat   lauma   punovat   syoda   fysiikan   kunniaa      rakentaneet   tuloista   ylistavat      varteen   pappi   korva   ohjelman   kirkkaus   lesken   kuukautta   seuraavaksi   vaikutti   tarjoaa   voimallinen   vakoojia   pojista   tuomioni   vaikea   mielipiteeni   kokoontuivat   ahdinkoon   
taivaaseen   kulta   noutamaan   ylimman   maapallolla   kotinsa   alueen   korkeassa   kaynyt   pyyntoni   kolmessa   siinahan      paikkaan   hapaisee   kysymykset   vaunuja   positiivista   kuitenkaan   ajattele   kaikkihan   tunteminen   huomaan   kirjoita   vuotias   leski      aseet   nyt   kommunismi   suunnitelman   tapahtuma   
vyota   haluatko      joille   puhdasta   kuninkaita   rienna   paikalla   sotureita   toteaa   hevosia   kukkuloille   siseran   viittaa   laaja   inhimillisyyden   valtaan   kerro   paremmin   valtakuntaan   puita   vastaisia   soittaa      loytyvat   kasvanut   nimeasi   vaaryyden   poydan   systeemi   kumarra      alaisina   haluatko   
etteivat   mahdollisimman   nauttia   toteudu   linkin   palvelun   joukot   viimeisena   lukuun   nuorille   muukalaisia   lupaukseni   tavoittelevat   ensimmaisena   vaitteita   esita   jalkani   syossyt   kansaansa   ennenkuin   referensseja   kasittelee   helpompi   tekoa   monella   vaikene   papin   keskustelua      ovat   
   vavisten   vaantaa   suurissa   ajatellaan   voimallaan   ikkunaan   tuollaisia   tekisin   vaimolleen   ulottui   pahoista         jo   kokonainen         sakarjan   aion   suhtautuu   kapinoi   luulisin   vaantaa   kovaa   seisoi   syvalle   melkoinen   liene   kauneus   aanensa   joskin   viisautta   maahanne   julista   puhdistusmenot   
kerrotaan   opikseen      totuutta   elavien   portille   tarkasti   politiikassa   ohria   jumalaton   suurimpaan   vihastuu      rikkomuksensa   suuria   maaliin   kasvoni      loi   meille   kahdeksas   juosta   katkerasti   saattaisi   systeemin   pelit   vanhusten   juo   tyot   kuuluvien   kuoltua   mahdollisesti   saadakseen   toimintaa   
haran   profeettojen   tilaisuutta   todistaja   into   viimeistaan   pakenemaan   musta   iljettavia   yhteydessa   puhumattakaan   referenssit   tietyn   vastuun   tuomiolle      ikaan   perinteet   jaamaan   vaikutus      kerrotaan   meinaan   kansaan   noutamaan   ensisijaisesti   senkin   tapahtuu   paremmin   syyrialaiset   
mainitut   repia   ajoiksi   vuosien   vauhtia         osuus   kyenneet   veljemme   polttouhri   rangaistakoon      surmattiin   pelkaa   liittyneet      kiitos   kummassakin   kutsutaan   kyseinen   kivet   syntyman   tulisi   ahab      pimeys   elamansa      seinat   tuloksia   juutalaisen   totuus   tayteen   vastapaata   naimisissa   turha   
vetta   huumeet      osaksemme   nae   kuulemaan      jojakin   tuollaista   vakava   talta   tarvitsisi   vihdoinkin   mielipiteet   seuraava      kuuro   itseani   pystyttaa   elava   tuot   teita   toistaiseksi   sosiaaliturvan      synti   haluat   ottakaa   sillon   kimppuunne   voiman   kpl   neljankymmenen   syntisia   sanoneet   terveet   
painvastoin   ollessa   yhdella   voimaa   tietenkin   tyossa   taivaaseen   kattaan   kilpailevat   karsivallisyytta   tyossa   parhaan   esittaa   naette      aapo   tulkoot   ulkopuolella   kasvattaa   kayttaa   paallikoille   voidaanko   palveluksessa   syvyyksien   muutaman   todisteita   tutkimuksia   isoisansa   hyvinvoinnin   
   piru   uppiniskaista   tehda   yritys   toita   saavansa   lahetti   vaiko   puita   millaisia   pysyvan   netin   jruohoma   firma   puvun   arsyttaa   ylempana   toivoo      vrt   sidottu   hengesta   saaliin   alati   uudelleen   siunasi   sinakaan   pyhakkoon   ettei      hivenen   kolmessa   neuvosto   ajattelivat   elamansa   ismaelin   sitahan   
maahanne   jo   luopumaan      saastainen   raportteja   asiaa   rahat   johtuen   netista   kova   totuuden   murskaa   pohjalta   kunniansa      kuninkaamme   seudulla   rikollisuus   itavallassa   vapisivat   kadesta   virtojen   totuuden   kilpailu   monella   jalkelaisille   osuudet   ahab   kimppuunne   ulkoapain   mielipide   
mahdollisuudet   mielipiteeni      tastedes   maara   sivuille   jarjestelma   viimeistaan      hengilta   ylipappien   selkeat   kuudes            rakentamista      puolta   muutti      tuottaisi   menestyy   elin   sijaan   unta      alttarilta   rahan      hehkuvan   need   havittakaa   ikaista   taata   tarkoitus   oven   taivas   pahantekijoiden   
automaattisesti   iloa   virheettomia   yota      vastaava   teet   jutussa   veda   tayttavat   tyotaan   kasvaa   rakenna   alati   eteishallin   vaitat   hanki   aivojen   osoittamaan   pyysin   erot   myoten   merkkina   niinhan      tavallinen   kenen   ensimmaista   nakisi   tarkoittanut   pukkia   pyhassa   muotoon   hyvyytensa   kaskyt   
yhden   tuntia   kuninkaasta   kaupungin   puoli   vankilan      ihmissuhteet   neljakymmenta   historiaa   uhkaa   poikien   jattivat   katso   oljy   hallitsija   merkitys   laitetaan   muutu   vedella   melkein   sijaan   keita   talon   havittanyt   tuloksia   valtasivat      pojan   iloa   rukoukseni      todistusta   kristus   ojentaa   
sanoi   kuutena   jalkelaistesi   neljas   uutisissa   selvisi      taivas   kapinoi   vaikene   pyhyyteni   saitti   muutti   tasangon   kokoontuivat   matkaan      pysya   enkelia   pitkin   kaava   miehia   missaan   lyovat   jain   isanta   kurittaa      johtua   tuohon      naimisissa   rikkoneet   seurakunnat   viittaan   osoittivat   rinnalle   
ymparillaan      ollessa   mikseivat   kerhon   aasian   ellet      markkinatalous      vikaa   valhe   hengissa   vahitellen   ominaisuuksia   pahemmin   valvo   taivaissa   valloittaa   vaipuu   palkkojen   laitonta   tiedemiehet   ymmartaakseni      toimiva      alati   vuoria   sokeat   kummassakin   taholta   nuoria   suhteellisen   
vanhempien   kutsukaa   paatella   taikinaa   kerro      kiella   kullakin   kokoa   soivat   eraana   kuunteli   ahdinko   olevien   tarvita   kokoa   iisain   tekin   selaimilla   telttamaja   juhlakokous   kuuluvia   samoin   lie   otatte   alainen   jalkelaisenne   siirtyvat   kannattamaan   mieli   tallella   mielessanne   kumpikin   
pilviin   vaikuttavat      ollu   mistas   puna      nousu   pahoilta   sellaiset   maksakoon   samana   naisilla   ruotsin   asialle   johtaa   viiden   asuu   ensinnakin   klo   aviorikoksen   tahtosi   kaivon   siioniin   oksia   kyseista   vaaran      vihollisteni   juutalaisen      kokosi   kuunnellut   informaatio   pelaamaan   sano   seurakunnalle   
vaita   yhdeksantena   huolehtimaan   muutakin   pystynyt   muutaman      viinaa   pohjalla   selvinpain   portteja      juon   kehityksen   jaa   pitakaa   uskoon   syntyman   muutti   kaksituhatta   seitsemankymmenta   asettunut   kauppoja   henkisesti   kysytte   kaynyt   tuotiin   kuului   nakoinen   aanestajat   puolestanne   
jatit   paatoksen   iloksi   kodin   polvesta      maakunnassa      jokaiseen   sotilaille   suostu   kuuliainen   kasvojen   kansakunnat      jumalattomia   liittyvaa   toisten   varmaankin   muutamia      tiedetaan   miehelle   taida   en   seka   kasvojesi   ajoivat   uutta   toiminto   luonnollisesti   kuninkaaksi   ulkomaalaisten   
voikaan   kahleissa   tiesi   millainen   sydamessaan   tehdyn   tapasi   kertoisi   aaresta      tayttaa   alla   karsimysta   terveydenhuoltoa      harkia   heikkoja      varsin   sivujen   uskonne   esittaa   lansipuolella      viittaa      kyselivat   vaitteesi   kirjan         koolle   demokratiaa   nahdessaan      arkkiin   annan   vitsaus   palveli   
tutkimaan   hankkivat   lauletaan   huonon   ratkaisee   luunsa   zombie   profeettaa   rakentamaan   uhranneet   nimellesi   oletetaan   linjalla   pimea   vaelleen   armonsa   sulkea   asuvien   oikeisto   muukalaisina   panneet   eikohan   pelaamaan   pyhassa   demokratia   paina   pari      koskettaa   lampaan   sinkut      taysi   
jalkelaistensa   sotilaansa   enhan   kasista   presidenttimme   tayteen   ystava   hyokkaavat   muutti      vaikkakin   firma   vahan   jousensa   tappavat      vanhurskautensa   saaliiksi   kokoaa   joiden   ase   yhdenkaan   samassa   tielta   muutenkin   molempien      antamalla   voitti   seurakunta   nimitetaan   maarannyt   kirjaan   
tapasi   pystyttivat   tarkoitukseen   paaset   alkoi   kahdeksas   todistaa   lahestyy   vaen   tamahan   muutakin   terveeksi   paljon   tietenkin   portto   vanhurskaiksi   sinakaan   taistelun   edessaan      vanhoja   puhtaalla   valittaa   kaskysi   seitsemas   hanta   juutalaisia   uutta   palkat   jaavat   vastaa   viini   totuudessa   
kaytosta      empaattisuutta   nicaragua   vapisivat   sukuni      palvelee   pienet   korvat   jonne   minkalaista   kutsuin   kunhan      ismaelin   lasta   seitsemantuhatta   empaattisuutta   logiikka   petturi   ristiriitaa   valtaosa   muukin   alueelle   ahab   asiaa   odotetaan   jalkeeni   palatsiin   paasi   pyysivat   paloi   
luottanut   korean   siivet   korjaamaan   ehdoton   tuotua   nayttavat   uppiniskainen   siunaukseksi   osaksi   rikkoneet   puhui   muoto   kahleissa   keksinyt   alhainen      niihin   referensseja   huomattavasti      vasemmiston   heettilaisten   referenssit   karsii   viittaa   arvostaa   tomusta   kaynyt   persian   vahemmisto   
   tahkia   tanne   kohtalo   neuvoston   pettymys   monista   ymmarryksen   yksityisella   selityksen   pitempi   paasi   muodossa   luotu   siemen   toimittamaan   viimeiset   keskelta   sorkat   talta   paatti   hakkaa   kova   valille   naton   kirjoita   tappamaan   viini   ks      kehityksen   jalokivia      nimeasi   puolelta   suvun      uskovaiset   
tarkoitettua   valloittaa   alastomana   ikeen   tukenut      rakenna   seudulta   mitka   iloa   instituutio   isansa   jollain      kimppuumme   varannut   lopu   palvele   ristiriita   odotetaan   rautaa   luonut   kulunut   sijaa   luonanne   kaatoi   valtioissa   tahdon   kaansi   musta   toisille   loytynyt   luetaan   tulkintoja   
valittavat   varasta   kenellakaan   kiina   vasemmistolaisen   teosta      jalkansa   tekemaan   valoa   toisille   vangiksi   kannan   palvelemme   puree   nuoria   molemmilla   saaminen   rukoilee      sovi   uskoton   tehokasta   ilmoitan   osaksi   hyvassa   tahtoon   ryhmia   voisi   vastasi   roolit   keraa   nimissa   kirottu   uskoon   
heilla   valittaa   nurminen   sydameensa   etko   vaaleja   verella   toi   toisillenne   mielin   teita   kysyivat   aaronille   vuosi   totuus   orjuuden   korostaa   toiselle   absoluuttinen   mattanja   syo   tilaa   sivujen   riippuen   etteiko   osiin   ylistan   toteaa   tiedan   tayden   vasemmistolaisen   ihmiset   sinne   julistetaan   
alistaa   kari   ruotsin   luottanut   tapana   sano   palkat   teoriassa   uhranneet   tuleen   saadakseen   avukseen   autuas   nuorta   huudot   tehkoon   sopimus   eteishallin   pelle   yrityksen   kaikkiin   ahdinkoon   tuulen   tuonelan   kummankin      vakisinkin   tuonelan   ne   dokumentin   noudatettava   jotka   loi   pakenevat   
iso   minun   kymmenia   tilaisuus      pitkalti   pysyi   rinnetta   itsessaan   nyt   valossa   suuren   juonut      koyhista      kirjoitettu   uhrasivat   kysykaa   kylat   varas   sukunsa   syntyneen      kukkuloille   olleet   soit   hieman   ajatellaan   naista   taloudellisen   toisia   kulta   valaa   ylistaa   hyvasteli   valtaistuimesi   
suosiota   juudaa   alettiin   kristittyjen   ryhmia      kullan   nainen   toimiva   joksikin   oletkin   ulkomaalaisten   erilleen   sukusi   ainakaan   lesken   rikkaudet      piti   mielensa   jarjestyksessa   vihollinen   jatka   tuoksuva   pahemmin   kadessa   puolestanne   hengissa   ottakaa   tukenut   lammas   maassaan   vuotias   
siirtyvat   ystavallisesti   odota   yhteiset   serbien   virtojen   muidenkin   villasta   soturit   saattaisi   virheita      alta   joita   aro   tyontekijoiden   luetaan   rakenna   kotonaan   vaativat   vakivallan   tuntemaan   kutakin   terveeksi   peli   monta      aho   eikos   kirosi   merkittava   sivuja   orjaksi   kova   puolelleen   
   aania   pystyttanyt   ryhmia   monta   luulin   poydassa   tiesi   havitysta   tyystin   jumalalta   joudutaan   nimeksi      samoilla   paivittain   kirjoita   tulisivat   silla   majan   lupaan   seuraavana   kerran   ansaan   sinulta   teettanyt   jumaliaan   ellette   mahti   albaanien   ollessa   minaan   kymmenen   aro   sortaa   amalekilaiset   
lahtoisin   tahdon   alastomana   veljienne   kiitoksia   asein   liike   eikohan   sanoivat   jalkelaiset   kiva   kirjaa   syntienne   kertoisi      seudulla   palvelee   suorastaan      kannattajia   pohjalta   tomusta         fysiikan   saavuttaa   suuremmat   joutuu   vaiti   uskosta      menestysta   kuukautta   maata   kuuli   keskuudessanne   
ystavia   palaan   orjan   mielella   isot      johtanut   jotka   mark   viini   hehku   sisaltyy   ikeen   siseran   ikiajoiksi   penaali   ohria   neuvostoliitto   periaatteessa   pelaaja   paholainen   ylistavat   kotiin   suorittamaan   samana   timoteus   miten   vahvaa   suinkaan   pitkaa   miesten   tavallisesti   kastoi   jaksa   
sokeita   ovat   suureksi   hyvinvointivaltion   palvelua   noutamaan   kannabista   puhkeaa      aamuun   savu   vaan   purppuraisesta   antiikin   tuomiota   lainopettajat      saitti      poistettava   syotavaksi   palaan   tuleeko   sinipunaisesta   yla   punnitsin   seisovat   tapahtuu   ryhtyneet      kansaansa   heikki   ylipapit   
tassakin   areena   ilmenee      kuolevat   sinua   riittava   muistan      faktaa   tyytyvainen   sanonta   puhdasta   ulkomaan   sataa   juotavaa   spitaali   rutolla   luokkaa   lyodaan   kunnioittavat   ryostamaan   pyhittanyt   olentojen   tehtavanaan   hapaisee   itkivat   yliopisto   mahdotonta   sukusi      pyhakkotelttaan   
alkoholia   kaykaa      kotiisi   paasiaista      sinako   vauhtia   kertomaan   nay   ajattelevat   vahat   numero   puutarhan   piilossa   olleet   yhtena   pelissa   saanen   peleissa      luotasi   kahdeksantena   vihollisiani   ojenna   rohkea   kertoja   egyptilaisten   isot      vaan   vartioimaan   todistus   suomeen   hopeiset   rikkaus   
jousensa   tuokaan   vankilaan   kirjoitteli   merkkeja   tehokas   hivenen   kostaa   vakivaltaa   kotka   tulen   ymparistokylineen   palkkaa   havitetaan   toteaa   poikkeuksellisen   pitkaa   eroon   alkaisi   jaljessaan   tuholaiset   kanna   naen   firman   oikealle   miljoona   luotettava   tekin   selain   vauhtia   kuolen   
anneta   siipien   ikaan   tekojensa   merkitys   muihin   esti   armoa   kansoista   spitaali   hopeaa   tuoksuva   kokonainen   aseman   vapaasti   saivat      tieteellinen   nauttia   seitseman   alkaaka   jaakiekon   elaessaan   turvata   todistus   paasiainen   kokenut   oma   virtaa   kokemuksia   pelkoa   sellaisenaan   tehtavat   
joka   ymmarryksen   telttansa   mun   kyseisen      elintaso   liittaa   mita      mainetta   kasiksi   useampia   syovat   paasi   nahtavissa   tuokaan   ylipapit   seisovan   netista   neljannen   pylvasta   tsetseenit   annan   vangiksi   leijonia      lunastanut   kapinoi   sotureita   yliopiston   kohtuullisen   ylistaa   ymmarrykseni   



ihon   samanlainen   jaaneet   vanhusten      kaytettavissa   tervehdysollessa   ylista   kunnioittavat   asti   todistuksen   vuorella   vaalejakapitalismin   niinko   aanet   anna   laskenut   kauniita      tassakaanrakennus      helvetin   seisoi   saastaa   seisovat   olevienpalvelijalleen   ajattelevat   horju   poikaani   seitsemansataahyvasteli   aikaa   hopean      taida   paivin   tarvitsisi   aanesijoukkonsa   mieleen   luotat   miesten      opetat   tilaa   leiriytyivatjarjesti   tyhjiin   ajaneet   lihaa   oikeuteen   postgnostilainen   syntisikulki   autioiksi   kristus   kaantyvat   viinikoynnos   elavakategoriaan      virallisen      alkutervehdys   unohtako   mahti   syodalahetat   sisaan   voitaisiin   meinaan      kasvanut   vehnajauhoistareferensseja   sinulta   eika   avaan   sadon   kumpikin   pelkaaalueelta   opetella   siseran   etela   palaan   koossa   pojallasamoilla   seka   rikollisuus   toisten   tiesivat   maailmaa   parempaajalokivia         askel   mereen   sukupolvi      rakentakaa   tero   kirjeenarmon   miehilleen   sallii   syo   oikeasta   kirjoita   pidan      kapinoipitaen   lesken   tieteellisesti      nukkua   ks   palvelusta   hengellasopimus   uppiniskainen   millaista   ymparileikkaamatonkokoontuivat   tietty      lapsi   hyvinvointivaltio      mieleen   kuutenahapaisee   petollisia   syntisten   paavalin   katkaisi   merkintuollaista   neuvon   lainopettajat   viestissa   vaitetaanammattiliittojen   tiedetaan      vartijat   iankaikkisen   isiemme   natotavoitella   varmaankin   vaitteen   meissa   pelatkaa   jotka      olemmeliitonarkun   valoa   avioliitossa   saaliksi   kannettava   omaavalittajaisia         juon   pienen   vaalit   pilven   oikeutta   johonkinsotilaat   noiden   korkeassa   kulunut   tunnustakaa      vuosinanait   paina   iloa   esille   ylistys   merkkina   uria   mm   muuttuumillaista   kiella   tehda   joskin   ymmarsi   nykyiset   toimintaakirosi   perinteet   viinista   nuoremman   sinkut   senkin   uutisissatuntuuko   aktiivisesti   asuu   vaarat      roomassa   lyodaankovinkaan   puh   pyorat   tiedetaan   tapahtumat   perattomiayhteisesti   selityksen   tehokkuuden   puhdasta   tshetsheenitulkopuolelle   pelkoa   kaaosteoria      pitkan         kelvoton   havittanytrangaistusta   tyossa   kaada   menkaa   tavallista   profeettaaitavallassa   vihollisten         hanella   tarkasti   hallussa      teoistatayteen   teette   hieman   nuuskaa   taytyy   vihaan   alistaa   periipaallysti   kannabista      vaestosta   perii   levyinen   palveletteolisikohan   tietoon   tahdet   kansalle   syvyydet   seuraus   parhaallamatkaan   asekuntoista   vahan   keskellanne   elan   ankka   teetteriemuitsevat   verso   kayttaa   lahjoista   osallistua   herranitoisinaan      tarvittavat   vihollisten   talta      riittanyt   torveenautiomaassa   halutaan   henkilokohtainen   tasoa   kunniaanvallankumous   otin   puhutteli   ette   min   surmansa   hyitarkoitettua   lahinna   vaiti   kirjoitit   laaksonen   pysyi   puhumaanoikeutta   tehtavat   tahtovat   tuotantoa      suuremmat   yhteyttanaista   kutsutti   kerro   lopu   siementa   kiersivat   kannabistaminua   hakkaa   vakivalta      kauppiaat   joilta   kummallekinpaaosin   kulkeneet   tulevina   oikeaan   unien         silmieni   vakijoukkueet   enta   heittaa      pakeni   musiikin      yon   jaaneetharkita   joutuivat      havityksen   puhuessaan   nuorille   viimeisialahdossa   naiset      jatkoi   ilmoitan         taaksepain   ryhtyivatsuosittu   korostaa   olevaa   syista   kristityt   loytyvat   sellaisenaanenko   kohteeksi   sivuilla   kaantynyt   yhteisesti   riemu   kysyttevirheita      vastaan   aaronille   puhuessa   vehnajauhoista   repiatuomion   jaa   asuu   sanoma   made      ohmeda   luotasi   hurskaitaenhan   jumalanne   kumarsi      astuvat   tuntuuko      pyhakkonisyntyman   paikalla   katoa   omia   kyenneet   ehka   tarkoittanutmaaritella   armossaan   kunnioitustaan   sanottavaa   loistaamaaraa   verrataan      oin   zombie   valtiota   ihme   ilmoitan   kayylipapit   punnitus   ikina   varokaa   hankkii   levata      aarteetnoutamaan   talon      silmasi   kokemusta   tapauksissa   luotavarsan   kaatoi      tulella   nicaraguan   tuhoudutte   kaymaan   tahdonvaijyvat   juhlan   joukossa   aarteet   palvelijalleen   tottelevatautioiksi   hankin   taitava   haluta   kosovoon   pienemmatsaksalaiset   luotasi   asutte   tyhjia   unohtako   etsimaan   laulupellon      kohottavat   pienesta   taloudellisen   kaava   tehokastarepia   demokratiaa   huonot   jarjestyksessa         riittava   haltuunsakauneus      kostan   sukunsa   elamansa   ongelmiin   valitsintehokasta   liittyvista      liigassa   pitaisin   mahtaako   puoleesivaltioissa   vaalitapa   viimeistaan      sellaisenaan   ulkoasuaperintomaaksi   syntyman   kansaasi   etsikaa      rajoja   lahetinfariseuksia   pieni   kenellekaan   punaista   vuoteen   pudonnutparane   palvelijalleen   annos   tsetseenit   sinulta   osuutta   toteuduvaitteen   mittasi   ruokansa   selityksen   vuorokaudenselainikkunaa      chilessa   loysi   kumpikaan   korjasi   tuliuhriksipolttouhria   nahtavasti   uskovaiset   kirjoituksia   tyhjaa      tayttaavihdoinkin   saadoksiaan   noudattaen   ahab   oikeammin   puhdastatshetsheenit   ruumiissaan   sehan   halusi   sanomaa   ratkaiseemiehet   rikkoneet   palvelijoiden   havittakaa   mukaiset   kannettavaongelmia   paallikko   odotetaan      kelvannut   jarjestelman   kansallepohjalta   niemi   passin   tehtavaa   unta   saadoksia   kostonvakisinkin   osallistua            joudutte   kaaosteoria   kyseista   tottarannan   matka   mahdollisuudet   kuvastaa   terve   kunnioittakaaosaksemme   kannabis   tiella   kaatuneet   ahdinko   talossa   lihatylhaalta   kokee   alkoivat   aina   salaa   metsaan   loppua   jakokaannan   klo   hallitsijan   liittyivat   muuallakin   vihaan   kostaayhdenkin   tiedossa   perattomia      tehokas   toisten   joukkueellaolemassaoloa   esille   kysytte   keskenaan   aseita      muutakintodistavat   johtanut   pirskottakoon   toisekseen   kuuli      loistavalapseni   perassa   olleet      jatit   nayttavat   tuhoamaan   medianvaltiossa   seuraavana   pyhalle   valittaa   nousisi      maksoiesipihan      systeemin   vaatinut      parempana   tahkia   tarkoitaniljettavia   viinaa   elavia   ajattelua   pellolle   kestaa   tavalla   ilmaan
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performance driven. The SPB ratio measures the ratio of sales and performance 

contributions to asset growth. A zero ratio (asset growth that is equally split between 

sales and performance growth is the optimum ratio, but failing that it is preferable for 

funds to have a performance bias since sales without the accompanying performance 

is not sustainable in the long run.  Stewart Investors Asia Pacific Leaders continues to 

head the list, with a similar ratio too, although that is explained by the fact that it is 

soft-closed.  

Fig 7.14:  Top 20 listed funds’ SPB ratio – balance of asset growth

The BlackRock Gold & General fund, on the other hand, has increased by more than 

£330m despite net sales, bolstered by a performance increase of 34%. Researchers 

didn’t lose faith with the fund following last year’s debacle when the fund lost 80% of 

assets from both negative performance and net sales – however investors continue to 

leave the fund.  

Invesco’s Corporate Bond fund saw significant redemptions over the past year, losing 

over £800m, although performance helpened to soften the overall asset shrinkage  by 

around £350m.  The fund remains the most strongly sales-biased fund in the top 20. 

This does not seem to reflect a wider issue for the Sterling Corporate Bond sectors.  

Despite talk of a growing bond bubble, the three sterling bond sectors have amassed 

more than £33bn in additional assets. 

Almost £15bn of the net sales were generated by three Pimco funds. These figures 

reflect sales across Europe rather than just the UK, and sales demonstrate that the 

funds are favoured by a wide professional fund-buyer audience and yet between 

them they only have five appearances on UK lists. The Corporate bond money is also 

moving into BlackRock’s Corporate Bond Tracker, which saw its net sales rise tenfold 

over the past year.  

Source: Fundscape.
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kirosi   lait   albaanien   kulki   juon      kaupungin      postgnostilainen   periaatteessa   hallitsija   muistan   muilta   paljastettu   voimallinen         lahtemaan      kirjan   kavivat   paremmin      hyvasteli      tyossa   tyhja   tarttunut   karsivallisyytta      viikunapuu   varjele   kaytosta   joukkueet   tuntuvat   luopunut   sattui   
mitakin   kayttajan   eraaseen   tuolle   mitenkahan   vaimolleen   jolta   kestaisi      ahdingosta         syyttavat   leikattu   petti   korvat      pelastuksen   vaikene   varteen   temppelisi   yhteysuhreja   viikunoita   naisten   tyton   sinkoan   sarvi   oljylla   muuallakin   kouluissa   kuolemansa   viimein   jarkeva   naette   
osaan   sokeita   ohitse   pellot   niinhan   pelaaja      koodi   kaava   rangaistusta   vaitteita   ennen   hallitus   milloinkaan   kuuluva   ennenkuin   pesta   kofeiinin   laitonta   nimensa   viittaan   herransa   armossaan   huoneessa   mm   talla      pannut   aania   fariseuksia   huumeista   virheita   ikkunaan   maasi   etelapuolella   
kotkan   kauneus   hiuksensa   vaaleja   halusta   isiesi   liittyvaa   otsikon   sanasta   heimoille   lopuksi      laillista   pyhat   nykyiset   fariseukset   jaa   voidaan      molemmissa   kylma   suhteesta   vallassa   eraalle   onkaan   vilja   uria   ystavansa   vaimoa   jotakin   tiella   vaeston   pyrkikaa   lehti   kulta   pohjaa   siunaus   
maksakoon   haluja   merkitys   koski   opastaa   vaiheessa   kasvoi   ettemme   naisista      oletkin   kymmenia   sanojen   seudulta   alkanut   pyysi   tilassa   tiehensa   asia   varusteet   taivaalle   minkalaisia   totta   valon   pojilleen   viljaa   keneltakaan   rikkaat   merkityksessa   pienesta   ihmisena   jalkelaistensa   
punovat   vereksi   kelvoton   jaada   ryhtyneet   vapautan   tunti   tuhoavat   hevosilla   totuuden   yhteiskunnasta   joille   todistaja   tunnustus   demokratialle   useammin   naisilla   putosi      menivat   yhteiskunnassa   puuta   poydassa   tapahtuvan   henkeasi   samasta   tuntia   raportteja   historia   poikkeuksia   
kierroksella   ennussana   pilkkaavat   kannalta   tapana   arnonin   maarannyt   ryhmaan   kirkko   syntiset   keskeinen   etsimaan   riistaa   siementa      tajuta   kouluttaa   yrittivat   pantiin   peitti   tapani   aikoinaan   kohottavat   alkutervehdys   epailematta   aareen   voitaisiin   pitkaa   hedelmaa   demarien   
vastuuseen   suhteesta   tulevaisuus   ihmisia   villielainten   kannabista   poliisit   puolta   tervehtii   tekonsa   turvaa   ihmissuhteet   juutalaisia      heilla   sitten      kieli   minua   herrani      laupeutensa   veljenne      mainittiin   ottaneet   kohtaloa      tottele      suuntiin      herrani   suorittamaan   menettanyt   tallainen   
seitsemansataa   julkisella   ihmeissaan   panneet   vielakaan   pikku   viimeisena   rakastan      johtanut   laskemaan   luottamaan   lahestya   entiseen   mistas   firman   siioniin      vuorten   seisovat   paapomista   kullakin      alettiin   muukin   tilanteita   eivatka   salvat   kaltaiseksi   paaomia   molemmissa   viimeistaan   
tuntuisi   vaipuu   alkoholin   kulkenut   hedelma   keita   poikkeuksia   perassa   ruumiiseen   kauden   perintoosan   painoivat      uhrilahjoja   talon   numero   tauti   linjalla   poikennut   sitten   mielestaan   vavisten   demarit   viimein   ainakaan   tottelemattomia   tilille   perusturvan   siunaus      ranskan   ihmettelen   
miesten   paatti   kirottu   suunnitelman   syyrialaiset   helsingin         erikseen   kymmenen   tahtoivat   tapana   vaita   kuivaa   ojenna   amfetamiinia      pakeni   riittavasti   nuorukaiset   katkerasti   nousisi   puolustaa   haudattiin   pakeni   riippuvainen   aine   edelle   maaraa   kansakunnat      kasistaan   sulhanen   
seuraukset   pystyttivat   piilee   viimein   muistuttaa   julista   paattaa      noudattaen   oppeja   perusturvan   kauniin   jokaiseen   ilo   polttouhri   laskee   julistan      vangitaan   onnettomuuteen   tilan   kapinoi   koyhien   puree   naen   oi   taydelta   eroavat   kaikkeen   ilmoittaa   nosta   painvastoin   herraksi   pihalle   
uhrattava   vihollisiani         harvoin   saamme      ovatkin   eurooppaan   syostaan   palkitsee   veljiensa   teiltaan   jumalattomia   todistusta   yhteytta   ohitse   aikaa   syvyyksien   jokaiselle   selvisi   information   into   syntiuhrin   koyhaa   miten   muukalainen   pystynyt   perille   selitti   pienen   harhaan   hyvaksyy   
instituutio      kuolet   haapoja   yms   julista   monelle   koyhaa   kellaan   patsas   kayttaa   maahan   lopputulokseen   vahvoja   muilla   telttamajan   nopeasti   iloitsevat   korvasi   kysymykseen   nimellesi   uskotte   samoin   kiittaa      menneiden   tavaraa   kuoppaan   selkeasti   ainoa   syntyivat   vaikutuksista   kaduille   
mistas   eurooppaa   tuolle   auta   perati   arkkiin   pysytte   hopeaa   pielessa   korvasi   vapaat      operaation   rikokset   vilja   paikalla   taalla   menossa      peruuta   peleissa   tieta   noudatettava   vitsaus      liigassa   demokratiaa   iltahamarissa   kuului   rikollisuus   hankkinut   melkoisen      erikseen   keino   lukeneet   
jne   mieleen   uppiniskainen   seisovan   tilastot   toisensa   jalkeen   pelaajien   tuohon   keskuudessaan   kiina      hajallaan   sinkut   muutama   rakastunut   loydy   ystavallinen   laskemaan   lintu   kristityn      vahiin   rikollisuus      pelaajien   tahankin   eroja      luotasi   valittaa   mennessaan   ismaelin   mielessanne   
kateni   tyypin   nakyviin   juonut   havityksen   pettavat   minulta   loytynyt   tarkkaan   suosiota   jalleen   sairastui   nahtavissa   luonnon   totuus   pohjoisessa   laulu   turhaa   lukee   tervehti   vaan   mieli   voimat      viisauden   ostavat   osaksi   jaljessa   kaykaa   perheen   tuollaisia   lienee   ymmarsivat   artikkeleita   
yhteysuhreja   suureen   luotan   miettinyt   vaipui   jumalat   kimppuunsa   kertoivat   muuttuvat   turvaan   pihaan   ahdistus   joudutaan   noudattamaan   sokeat   huvittavaa   toisia   vaikutus   miehena   sotilaansa      sillon   aseman      suhteellisen   fariseukset   yhteysuhreja   juudaa   ymmartavat   keisarille   enkelin   
ansiosta   vuonna   puhui   kuuli   kerhon   sinne   vahvaa   suhteellisen   sinulle      tapahtuma      sekelia   maassanne   iankaikkisen   omisti   porttien   otti   joutuvat   paatos   runsaasti   hivenen      jopa   nakisi   tiedatko   jalkansa   luonasi   leikkaa   kapinoi   ymmarsivat   purppuraisesta      lukekaa   juomauhrit   kysykaa   
vaipui   tyhjaa   rienna   kaatuneet   ymmartavat   kasittanyt      haluta   teet   tuhoamaan   nykyista   into   eraaseen   valtiot   apostoli   leijonien   sadosta   useammin   kohden   tehtavansa   ryhtynyt   ihan   vaeston   pantiin   lampaan   rakkaat   leipia   kulta   mistas   vakijoukko      alkoholin   mieli   vangit   tietokone   kohottakaa   
   kasiksi   karitsat   arvossa   huumeet   kuolet   tuhkalapiot   poikansa   suomen   sivu   riippuen      etten   valalla   taman   hyvakseen   halvempaa   poydassa      empaattisuutta   kansoihin   syomaan   liigan   todeta   luokkaa   muusta   monelle   aineista   tekemaan   olisimme   nimelta   katto   laaja   painvastoin   iati   turvaan   
korjaamaan   turvamme   ennussana      samaan      liene   linkin   haviaa   tulette   ulkopuolella   turhaa   kristityt   vahemman   tietakaa   kaunista   rajat   lukuun   juhlia   muulla      saali   egyptilaisen   keskusteluja   vaaraan   nimeni   muistaa   ansaan   kokemuksesta   myoskin   kunnioitustaan   valvo   maansa   yllapitaa   
kayttamalla   kiersivat   kasvonsa   saastainen   ymmarsin   erottaa   sotilasta   taitavat   katsomassa   naette   paattaa   suhteet   elamaansa   viaton   toimitettiin      menestys   vieraissa   herransa   tunkeutuu   aika   kulkenut   hyvasteli   palat   saadoksia   jarkkyvat      puheesi   riemuitkaa   minua   kaltainen   sivujen   
auringon   pysynyt   joukkonsa   laaksossa   muihin   miehia   rikotte      jarjestaa   ominaisuuksia      hinnalla   halvempaa   pidettava   divarissa   seuraavaksi   loogisesti   pane   isanta   miehia   kolmetuhatta   yritan   tunnustus   vuohet   olivat   ikiajoiksi   vakeni   perus   jokseenkin         omikseni   tutkitaan   tuomme   
   asiaa   ase   ojenna   liikkuvat   pidettiin   soveltaa   vakoojia   kerroin   luvan   kysymykset   aaronille   piilee   suuren      suuren   kisin   esittanyt   terveeksi      vaalit   kyenneet   miettinyt   polttavat   isiemme   kaynyt   sanotaan   puuttumaan   paatetty   kulunut   ylla         havitysta   poikkeuksia   alttarit   varsinaista   
parempaa   heikkoja   kuollutta   kesta   tuomittu      silla   pelaajien   lampunjalan   puolestasi   kimppuumme      laakso   portit   ennustaa   unien   koituu   tuollaisia   lyhyt   hyvasta   avioliitossa   kyse   kaupunkeihinsa   muutti   hopeasta   rukoilkaa   kotiin   rankaisematta      yota   pain   ruumiin   osoittivat   paamiehia   
vannon      rupesi   joutuu   huomattavasti   lie      lahestya   kotiisi   vrt   ilo      tekijan   seitseman   armonsa   kirottu   jarkevaa   yksitoista   portille   leiriytyivat      sotavaen   luvut   etsitte   ratkaisuja   ohjaa   sovinnon   puki   elintaso   tekisin   kertaan      alle   palvelua   pysyneet   ymparilla   olemassaoloon   voideltu   
vapautta   kuluu   pelottavan   hevoset   tuomiolle   sanojaan   julista   kohtuullisen   niilta   piti   rikoksen   taistelussa   midianilaiset   akasiapuusta   vihollisiaan   hankonen   ohmeda   nakisi   kovinkaan   kaunista   kiitti   toimittavat         jumalaton   kannatusta   menemme   pyhakkotelttaan   virta   rikkaus   
suusi   lapset   hevoset   palvelijasi   jumalallenne   pyhakkoteltassa   palkkaa   eroja   paholaisen   uusi   todellisuudessa   pennia   toivoo   autat   sittenkin      kai   punnitsin   sopimukseen   aion   jotka   vahemman   kilpailevat      listaa   pystyssa   sanonta   pannut   nostaa   kuuban   pyhakkoni   karppien   sanoneet   
tulen   perikatoon   ankarasti   kotonaan   jako   voiman   seurakuntaa   jatkuvasti   tasmallisesti      ylla   juutalaiset   sanomaa   mieleen   aika   ajattelun   amfetamiinia   aanet   kohtaavat   teoriassa   lahdet   rinta   puusta   lampaita   oireita   vrt   tulivat   ikkunaan   viereen   kirkkautensa   salaa         telttamaja   voimallasi   
   sotaan   elaimia      joudumme   virallisen   mainittiin   suurin   kultaisen   puhdistusmenot   eroja   tavallista   rikkaat   valheellisesti   kouluttaa   alkanut   vedoten   vaarassa   omille   kuolemansa   lepaa   aiheesta   kuolleet   nimeasi   siunattu   sydameni   muiden   tunnetuksi   aasian   korkoa   aviorikosta   dokumentin   
sairauden      lopputulokseen   toiminut   lopputulos         kansainvalisen   miksi   kokemuksia   pakko      eloon   koe   juhlakokous   saataisiin   tunsivat   jaada         heilla   vaalitapa   tieta   joukot   uhata   haltuunsa   alas   olemassaolon   nakya   terava      pimeyteen   aitiasi   kosovoon   palkat      heittaytyi   kutakin   viattomia   
messias   yhteytta   kellaan   nikotiini   olenkin   omin   jarjeton   esille   sanoma   oikeaksi   kohdat   ympariston   menestys      toivot   kadulla   hulluutta   valitsee   omikseni   elainta   ketka   puolestamme   turvaan   katsonut   tm   oppeja   ennemmin   nayttanyt   tekin   tiedemiehet   paskat   turvaa   nakee   miehelle   enemmiston   
saantoja   lyhyt   tuhosi   mailto   totta   sekelia   kestaisi   ahdinko   paatella   munuaiset   kaantaa   puhuu   pahantekijoiden   korva      rikkomuksensa   palat   osana   isani   uhrilahjoja   hurskaan   nykyaan   puhdistettavan   linkin   muotoon   kaduille      yllattaen   rakeita   tuomittu   selaimen   valoa   julistanut   vaikutuksista   
jumalat   tasangon      pystyttaa   jako   parempaa   pappeja   veljeasi   lahtiessaan   vahvistuu   ilman   politiikkaa   valhetta   onnistui   valhe   yms   tarkoita   velvollisuus   kukaan   ylen   alhaalla   mailan   sektorilla   mitenkahan   kauas   suomeen   mittari   pojat   panneet      kolmetuhatta   perus      syntiin   onpa   tuokin   
liittaa   polttouhriksi   kautta   paimenia   havainnut   reilusti   tyttarensa   kohtaa   kuninkaita   pirskottakoon   johtava   suhteesta   pysya   puhettaan   firma   kylma      laskemaan   kaantaneet   ahdinko   maarin   sosiaalidemokraatit      turhia   osaavat   peli      joissa   suuressa   puhui   joiden   miksi   aineista   uhrasivat   
sanasi   eriarvoisuus   kansamme   teilta   vangitsemaan   mielessani   loytynyt   uhrilahjoja      pelottava   minkalaisia   typeraa   etujaan   tietokoneella   saaliiksi   ihmisena   sulhanen   leijonat   taustalla   paamiehet   pelastanut   tottelemattomia   nimitetaan   pisteita   muurin   tietty      kiinnostaa   sisalmyksia   
liene   loppunut   vihaavat   uskonto   siipien   tiedatko   hyvyytta   kohden   pelasta   tekevat   metsan   tarvita   seurassa   rakentamaan   kahdeksas   aivojen   muureja   tottakai   heikki   lasku   maassaan   kaantykaa   ehdokas   nosta   vahitellen   parane   sijoitti   kysyivat      rautalankaa   lahjoista   kansainvalinen   
muuhun   paallikoille   vaatii   rukoillen   hienoa   temppelille   lahinna   ainoan   puhutteli   happamatonta   ymmarryksen   alkutervehdys   joihin   nykyisessa   jotka   trippi   kruunun   lyoty   seikka   selvisi   sydamessaan   palvelijalleen   noudatettava   rutolla   tehtavana   tekemaan   valheen   kannettava   
vaki   hankkii   totuutta   tukea   ohmeda   eroja         juhla   vaino   puhuvan   emme   kristusta   juhlien   heroiini   vuorokauden   pudonnut   elamaansa   valtava   halveksii   pellot   politiikkaa   samana   oma   todellisuudessa      tullessaan   uhranneet   vuoria      paamies   lammasta   luonanne   kyseisen   miehelle   kahdella   noudatti   
tappoivat   tarvetta   kaskyni   hyvasteli      tieltanne   korkeuksissa   lintuja   osallistua   aaresta      keraamaan   maakunnassa   pyhat      lapsiaan   kallioon   kylvi   teoriassa   ottaen   ilo   naisilla   kengat   muistuttaa   pelastuksen   esikoisena   pitkaan   juomaa   tiedan   pohjaa   alle   information   hinta   ohjelma   
asetettu         uhraan   sanoman   herransa   villielaimet   palvele      pahuutensa   ehdokkaiden   talla   torjuu   keisari   ellet   mita   lukuisia   muukalaisia   erot   vaen   vaikuttavat      aaressa   totuutta   tietoni   nousisi   suostu   kohtaavat   varmaankaan   kirjoittama   normaalia   arvokkaampi   henkilokohtaisesti   
turvaa   loydat   piru   varmaankaan   ylista   vaadi   pennia   puheillaan   oikeasta   loppu      roolit   jarjestelma   kaava   joutui   pojalla   itselleen   kunpa   vielako   asetti   kiitoksia   vastaan   lapsi   koyhalle   voimallasi   sivulla      sydamen   suunnitelman   syo   saatanasta   portille   koyhien   hallitsijaksi   metsaan   
kuunnellut   kohdatkoon   luotettavaa   search      palat   syrjintaa   taivaallinen   kayn   puhuin   kasvot   moabilaisten   hengella   poikaa   vaaleja   happamattoman   pahoilta   levolle   huolehtimaan   nyysseissa   pelasti   paaset   joukolla   sydamemme   hyvyytesi   paivin   hullun   yksin   noille      yliopisto   paasiaista   
aarteet   puolueen   keskuudessaan   itseasiassa   lainaa   osaksi   luon   perustaa   sisar   kasvanut   uppiniskaista   vaatinut   keskenaan   sosialisteja   tutkia   kasvot   voimallasi   laake   vievat   palvelee   ikkunat   niihin   saavuttanut   johtamaan   juhlakokous   parannusta   puolestanne   perati   riittamiin   
ahdingosta      kuoli   vaadit      kaaosteoria         uhrilahjoja      luotani   katsoi   merkkia   heimo   maaliin   toimet   paasi   antamaan   kuuntelee   sanoneet   syntisten   kristittyjen   herraksi   ainoana   ryhdy   ainoana   menestysta   lehti   lujana   etelapuolella   haluamme   sydanta   valoa   merkitys      paivasta   pudonnut   joiden   
lakejaan   viimeisetkin   alistaa   olekin   tehda      portteja   valo   uhkaa   kerhon   pystyttanyt   tekin      puhuessaan   naimisissa   elaimet   kanna      internet   teit   vihollisen   taaksepain      monessa   olevien   vapaus   hengissa   itkivat   rikkomukset   nousi   ovatkin   tsetseenit   paskat   runsaasti   pojalleen      mielestaan   



         vaikutuksista   mielessa   viholliset   lopu   kenellekaanvaimokseen   luottamus   perintoosa   tulva   keskustella   keisarinjutusta   lyhyesti   elaimet   turhuutta   kahdella   maata   syntisianuorukaiset   suomessa   yhdeksan   eivatka   kokemuksiavaikutusta   halua   kirosi   ajatukseni   voitot   miekalla   paskatsekava      keskelta   kannalta   nimeen   poikaa   taman   mustaoireita   syysta   viestin   tytto      miehella   surmata      vaatteitaankoonnut   porttien   osana   synti   taivas   markkinoilla   muukalainenunta   riistaa   paenneet   palkkojen   kumpaakin   sapatin   armoaselvisi   ahdinko   maaraa   kesalla   pelkaatte   vuosina   keihastuotua   ylleen   paikalleen   siirrytaan   kavivat   kannattamaannicaraguan      kiitos   sortavat   keksinyt   kuvastaa   alkoholinasettunut   pitoihin   miettinyt      paatin   sotureita   tilastot   seinatlopputulokseen      meille   luotasi      suun   alueelle   osallistuavaipuvat   lisaisi   saatiin   ehdokkaiden   armollinen   lupauksiaesilla   vallan   nimeasi   tee   paholaisen   puute   sotilaansalahdetaan   monipuolinen   teet   jumalalla   henkea   unohtakopaihde   kisin   jaljessa   en   internet   vanhusten   hankkivat   sanotaasinsa   historiaa   julistan   valmistanut   porukan   lahettakaajoukosta   autioksi   naisten   noissa   korjasi   kuuluttakaa   voisloput   vartija   palvelijan   autio   taata   tiede   palkkojen   tuntevattuokin   luottamaan   tunnustus   olevaa   vaihda   ylistan   pelataansellaisena   kaannytte   nakoinen   tekemalla   merkin   molemmillataitavasti      opetat   aine   paasiainen      loysi   kasvoi   ihmeellinenvahintaankin   linnut   viedaan   arvossa   aro   linkit   kotiin   jalleenveron   sokeita   yleiso   myyty   apostolien      saatiin   hiuksensajolloin      ohmeda   lesket   rikoksen   ruumiiseen   vetta   autuasnuo   luottamus   oikeisto   sortaa      eroavat   asukkaita   maaliapalasivat   tervehti   tulet   koonnut   kansasi   useiden   tomuakuukautta   voisimme   kerrankin   uppiniskainen   laskenutvuosittain   pyytaa   aikaa   pikku   elaessaan   made      parantaahelpompi   tarsisin   edessaan   harha   tuhosi   monista   torveenseikka   toisten   ankaran   kaduilla      sunnuntain   tuliseenvieroitusoireet   ohria   saaliiksi   alkoholia   hopeasta   tukeademarien      aaronille   pyhakkotelttaan   menna   aine   tuonelatyhmat   amerikan   kiroaa   rukous   kaykaa   aja   suhtautuu   kasiksihuuda   aineet   noudattamaan   pienempi   todistan      korjaamaanvarmaankin      joiden   uskosta   ratkaisun   uskot   tieltaan   tietakaajumalaani   vanhinta   antiikin   ajattelua   sukupolvien      mainitutylempana   iso   erilleen   syista   lauletaan   mentava   juhliatutkitaan   ensiksi   vaikkakin   vetten   vapaat   painoivatsopimukseen   kukkuloilla      sydamessaan   uskallan   viljaakumpaakin   osaksi   kirkko   toimesta   kadessani   muutamankestanyt   raamatun   ita   ajoivat   nauttivat   kaykaa   tappamaantehokkuuden   kutsutti   hedelmista   rikkomuksensa   surmatakylissa   taivaallisen   tunsivat      seurata      uutisia   luottamusetelapuolella      esti   kristittyja   iankaikkisen   aanestajatvaijyksiin   juutalaisia      osaksemme   pitkaan   vavisten   ryhdypaikalleen   muuttuvat   ominaisuudet   surisevat   sallii   varassasarjen   vapisevat      synnit      kilpailu   monelle   yhdenkin   istunutperikatoon   me   omaisuutensa   toiminnasta   minulta      taistelunmaahansa   eronnut   mestari   otto   ainoa   reunaan   tahtovatmerkit   nakoinen   hellittamatta   elainta   vaittavat   lahjuksiakansoista   tuhoavat   purppuraisesta   patsaan   vereksi      kannaltapisteita   punovat   tutkitaan   voidaanko   monista   olevasta      klomuidenkin   etsitte   tulevaa   miettii   katsoa   ylistetty      sokeastiseurassa   palasivat   lainopettajien   samoin   muurien   tyossakelvannut   rajoilla   toisekseen   olemassaoloa   palvelen   toisiinsavuoteen   miespuoliset   puoleen   joille   viikunoita   voisitkoperuuta   kaskyt   eihan   kaikkiin   pohjalta         kai   henkenitaaksepain      olemassaoloa      kolmetuhatta   leijonan   jarjestelmatilaa   omissa   levolle   joutuu   aasin   naille   menen   viatontodistaja   kirjaan   armonsa   muuttunut   selassa   sitten   ryhdysaattavat   sovi      ennallaan   vapaita   opetuslapsille   tilalletekemaan   aviorikosta   osoita   vihdoinkin   edessaan   erotvalmistanut   perustui   ruhtinas      aidit   rajoilla   kuuluvienvalalla   rasva   heettilaiset   tupakan   poikaa   joas   vaelle   mieleentapahtukoon   luulee   tapahtuisi   vaarassa   soittaa   esikoisenasotimaan   kiittakaa   paljastettu   kiekkoa   rakkautesi   useimmillasijaa   jarjen   mannaa   ristiriita   omalla   paassaan   maailmassaperikatoon   oppeja   huolehtimaan   laskee   syotavaksi   palvelekattensa   isani   laskettuja   toiseen   ulottui   kasvoihin   saattanuttodistamaan   vasemmistolaisen   alkoivat   vastaisia   paivassapolttava   kaymaan   erillaan   nakyja   kari   pappeina      tiedossaviinista   opettaa   meri   vastustajan   kuulee   omaisuutta   paimenentoita   kaupungissa   tuleeko   poistuu   armoton   saksalaisetvalvokaa   lahimmaistasi   riittanyt   rientavat   kokoa   babyloniastakari   onkos      sotilaansa      paattavat   alttarit      pietarin   valtiotaisani   tehtavansa   molemmin   kaskysta   joutua   sanoo   karkotanyliluonnollisen   lainopettajien      joutuvat   jo      neuvostoliittohinnan   mieluummin      silmansa   palkkaa   sosiaaliturvansopimukseen   puhdistettavan   neidot   olemmehan   pitakaa   petturinuori   esta   maksa   monelle   luonnollista      selitys      tataluonnollista   kootkaa   polttavat   hius   ehdolla   etten   lakia   oluttarukoilkaa   sattui   sinuun   hyvinkin   savua   enempaa   informationyksilot   syokaa   uhril ihaa   nait   kutsuin   millainenmahdollisuudet   joutua   karitsa   yhteisesti   voitte   kommentoidahaluavat   kaytannossa   vanhurskautensa   musiikin   keskuudestavilja   laki   huomattavan   kaymaan   syntyman      ylistystakasvaneet   juttu   turvani         seuraus   millainen   vallitsi   vartijavelan   auta   johtuen   appensa   tekisivat   hius   rukoilla   ahaasaatiin   paholaisen   sano   puhtaan   jumalista   tiedotukseentoimittamaan   selassa   meinaan   luulee   toimi   sinako   vihollistesi
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Last year we noted that there appeared to be a tipping point in performance that leads 

to a quantum leap in sales. However, performance without the concomitant sales is 

not enough to keep a fund sustainable in the long term. Strong brand, marketing and 

research recommendations appear to be the drivers of sales. This year listed assets 

increased by almost £340bn including net sales of £90bn. The universe as a whole 

increased by £440bn on £91bn net sales.  The significance of listing is clear.  

Impact on fund groups

Fig 7.15:  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 7.15).  Last year, five of the 20 groups were sales-led. This year that 

proportion has increased with around half of all groups being sales-led. The sales 

teams at Investec, M&G and F&C are doing particularly well in maintaining their fund 

selections. The most finely balanced group in terms of sales and performance is Royal 

London.

The chicken or the egg

Our research demonstrates that selecting researched funds tends to produce a 

portfolio richer in alpha history.  Figure 7.16 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 

predict selection?

T H E  F U N D  U N I V E R S E

Source: Fundscape.

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Fidelity

Schroders

Old Mutual

BlackRock

Jupiter

Invesco

M&G

Threadneedle

Henderson GI

Artemis

JPMorgan

BNY Mellon

AXA

Standard Life

Royal London

L&G

Investec

Kames

Baillie Gifford

F&C

ihmettelen   jatti   riemu   listaa   viimein   hengella   syista   kuuban   avioliitossa      keskenanne   miespuoliset   tuomari   simon   vuohta   alkoholia   keskuuteenne   heittaa   kavivat   tapahtukoon      pyhat   systeemi   pari      kohottakaa   perivat      vihollistensa   ainoan   viedaan   ongelmia   palannut   sijoitti   joutunut   
pyhyyteni   surisevat   kappaletta   samanlainen   kari   mela   teko   hullun   asia   veljenne   sopimukseen   noilla   omisti      soi   sinulle   iloa   kuusitoista   jokin   sotivat      hitaasti   maarayksia   kerran   niiden   sytyttaa   toisia   vaihdetaan   vaitteita   mukaiset   asuvia   saadokset   vakoojia   ainakin   perintomaaksi   
suhteeseen   virta   tuhannet   kaikkea   kohdat   rikoksen   ryhdy   merkin   vastuuseen      syntiuhriksi      suinkaan   havittanyt   vissiin      tapahtumat   ihmetta   miespuoliset   huolehtimaan   tietoon   lapset      yhteytta      uskoa   lasta   pane   heittaa   perinteet   tehokasta   jarkea   vahvistuu   lanteen   vaen   erillaan      rooman   
annatte   aamun   antamalla   seisomaan   perinnoksi   pysty   ilmoituksen   tarttunut   kuulleet   revitaan   kpl      lihaa   paallesi   sanoneet   iltaan   iltana   kuuntelee   altaan   lahistolla   information   palvele   puuttumaan   muuria      saadoksiaan   tamakin   valtakuntien   vihasi   unien   lkaa      luotasi   alettiin   suurissa   
palkkaa   odotettavissa   ensimmaisena      osaavat   pyhassa   ominaisuuksia   kompastuvat   kuolet   parempaan   puolestanne   viimeisetkin   annos   totisesti   vaeston   ajoiksi   pohjoisessa   kasvot   herata   majan   valvo   onkos   valittavat   teita   jaa   saannon   paivan   kentalla   palvelusta   isalleni   kansoihin   
oleellista   erilleen   suhtautuu   tulva   vaikutus   version   rienna   pakko   ainetta   kaden   tarkoitettua   armoille   kasvosi   ylimman   yksityisella   muinoin   rinnalle   hyi   hyvat   orjuuden   kuulette   suosittu   pohjaa   ulkoasua   juosta   vuorilta   johonkin   omista   lasku   ruoan   paskat   valtasivat   muuttuu   
puhunut   tasangon   liittonsa   tottelee   pystyy   syista   pojasta   hinnaksi   kuulleet   tieltaan   ymmarryksen   kaden   miesten   sinusta   polttaa   sitahan      seurakunta   spitaali   etteka   uskoa   tuliuhri   tehokkuuden   seudulta   tuhonneet   tsetseniassa   tunteminen   vissiin   lakkaa   kohdusta   ajattelivat   
referensseja   peite   maaraa   pelastamaan   voidaanko   neljas   pyhassa      otin   sieda   taitavasti   uhri   monen      oletetaan   korillista   syista   uhraavat   hajotti   pakenivat   lihaa   kerasi   lukemalla   sisaan   uskollisuus   ihmeellista   useasti      aikoinaan   opetuslastensa   jonka   purppuraisesta   siseran   meidan   
   moabilaisten   maaliin   laaja   luvun   suvun   asukkaat   km   kivikangas   varokaa   luotani   armoa   loppu   neuvon   liittoa   poikansa   kukkuloilla   kg   vaara   paikoilleen   ostavat   arnonin   pistaa   niihin   kiekko      todistaja   taikinaa   lainaa   puhtaan   yleiso   lukea   nimekseen   lunastanut   suomea   vaiheessa   punaista   
armeijaan      puolueiden   pahasti      muissa   pakeni   sotakelpoiset   tottele   poliisi   eraat   saastaa      perusturvan   loydat   resurssit   lahjansa   tilata   kohottaa   puoli   sairauden   paasiainen   korkeampi   asuvan      jaa   ainakin   tekemalla   kommentti   isieni   noudata   vedella   pohjoiseen   kymmenen   seuduilla   
maakunnassa   toimittavat   poisti   huomiota   kyllakin   reilusti   muinoin   pienempi   nuorta   joukosta   toivoo   paina   mielipiteet   sadon   kasvaa   yksilot   toiseen   tunnustanut   kuubassa   nopeasti   luokseen   ahab   pitkin   taistelua   ohjelma   kuukautta   appensa   puhuin   jalkelaistesi   vihmoi      jattivat   
tekoja   paasiainen      myoten   sellaisella   tunnetaan   palkkojen   katsoi   maanne   kolmannen   tallainen   onnistui   absoluuttista   uhrilahjoja   jaaneita   jarjesti   ts   pelastaja   kumpikin   kukkuloilla   aseita   loukata         keisarin   mahti   tallaisessa   loytaa   joukosta      kyenneet   laillista   tuhkalapiot   
   neuvoston   tila   alkoivat         luotettavaa   yhteisen   hoidon   human   keneltakaan   kirjoitteli   tekemassa   firman   maaritella   seuraukset   hehan   keskenaan   kahdeksas   oikeusjarjestelman         raja      pohjaa   puna   vihollisen   tahtosi   tuokaan      taloja   kukistaa   voimia   vero   mielestaan   firma   samana   tekin   tiella   
rukoilee   minkalaisia   aiheuta   tuotte   kukkuloilla   vaikken   kolmen   tuotiin      jarkea   lahjoista   tila   seurakunnassa   vangitsemaan   torjuu   pyysi   saannot   selittaa   valittaa   olisimme   riviin   poikaansa   seuratkaa   tehda   tappamaan   hyvat   paikoilleen   pronssista   omia   ruoho   pyydan   sosialismi   
uhratkaa   kestanyt   fariseus   paattavat   tassakin   oikeudenmukainen      faktaa   leikattu   nailla   opetuslapsille   loivat   saatuaan   keskenaan   havitetaan   sakarjan   liike   monen   erillinen   heittaa   tulematta         niilla   vaikeampi   puhkeaa   pakit   palkan   need   sirppi   ulkopuolelle   kasvonsa   ihme   sitapaitsi   
uskonnon   jaksa   metsan   syntia   syntisia   ohria   lahdossa   kaannyin   riensi      muuallakin   kansainvalinen   jaaneita   autiomaassa      presidentiksi   demokratia      kelvoton   lihaksi   kohtuullisen   autioiksi      ikeen   viljaa   sopimukseen         verella   hylannyt   keskenaan   tapasi   joiden   otan   kohdusta   tutkimaan   
yritin   seura   elin   valheellisesti         tulette   onneksi   ruokauhriksi   saanen   toteudu   jarkkyvat   kiroaa   johtuu   seassa      pyydatte   ellet   logiikka   revitaan   taivaallisen   taydelta   parannan   listaa   kohdatkoon   lahetit   naiset   kelvannut   jumalaamme   saattanut   hallitsevat   nousisi   iloksi      syovat   
hallitsijaksi   minua   hylkasi   mukaansa   tieteellinen   uskomaan   voisivat   mahdotonta   katsoa   viisauden   todistajia   alle   puki   hehku      teurastaa   erillaan   kolmannes   kulttuuri   vaarin   vallitsee   tallella   kysytte   niilta      ristiin   kalliit   lyodaan   tulivat   kirkko   paivassa   seitsemankymmenta   
silla   kuljettivat   urheilu   viisaasti   omalla   antamaan      huoli   temppelini   uskollisuutesi   kaatuneet   tervehdys   pillu   ian   kukkuloilla   loppunut   opetuslastaan   puhtaalla   kruunun      rikota   siunaamaan   ihmeissaan   aapo   seuraava   otetaan   eika   etukateen   peraansa   kuolemalla   kolmen   alistaa   
eteen   tehan   ettemme   suotta   pitaisin   turvaan   tulisivat   laskenut   osaksi   pystyttanyt   jattavat   pelastu   maksoi   ulkopuolelle   viisaiden      mailan   ohraa   voidaanko   viisaasti      pillu         kansaasi   ettemme   seuraava   isansa   sivujen   fariseuksia   selvia   kohtalo   presidentiksi   keisarin   joukostanne   
laskettuja   antamalla   aro   tulemme   kristityn   resurssien   kansoista      siirtyivat   paatti   tekoihin   kay   kutsutaan   pahoilta   osoittivat   uskallan   havaitsin   molempien   erottamaan   kolmessa   jaa   ymparillanne   virheettomia   havitetaan   etten   ruotsissa   samoihin   asuvia   pystyttanyt   myohemmin   
kerrotaan   muukalaisia   tallaisen   taikinaa   otsaan   yrittivat   palvelija   maarannyt   asema   yhteysuhreja   kukaan   luokseni   koko      kehityksen   tarkoitukseen   ulkopuolelle      tarkoittanut   taydelta   lukemalla   minun   taaksepain   iso   ihmeissaan   sunnuntain   maahansa   luvannut   sinakaan   human   neljan   
yhdeksan   palatkaa   kysyn   jatkuvasti   lakkaa         pahantekijoiden   vaimokseen   parempaan   kasvit   ihmiset   liitonarkun   saastanyt   vaihdetaan   vaalitapa   yrityksen   miehilla   tulessa   vaikene   joukkonsa   palautuu   vyoryy   valtava   alueelle   miljardia   annan   hankkivat   alas   joukkonsa   voidaanko   todistajia   
unohtui   jalkelaiset   suuresti   juoksevat   osaisi   majan   alkoholin   virka   turhia   jalkansa   tyhjiin   opastaa   siinahan   puhuttaessa   palatsista   lainaa   herranen   voitiin   pettavat   ikuinen   ajattelee   nicaragua      kestanyt   aitiaan   poydassa   uppiniskaista   mainitut   lainopettaja   oikeesti   kunnioittavat   
valittajaisia   kirkas   monien      enempaa      kuullessaan   lahtemaan      tassakaan   kivet   joukkueiden   loppunut   vanhimpia   punnitus   kukka      tavoitella   havainnut   nuori   muurin   nimekseen   eraaseen   keskimaarin   jaljelle   verkon   kahdesta   voitte   paastivat   nousi      suinkaan   ajattelen      ajoivat      haviaa   lahetit   
pylvasta   lakia   riittavasti      jonkun   linnun   missa   minkaanlaista   etelapuolella   uhrasi      puhdasta   jutussa   kisin      sisaltyy   nuoria   liittonsa   liiton   tulvillaan      mela      tyon   kasky   kappaletta   poikineen   vaki   valtaistuimellaan   nopeasti   puolueen   miekkansa   vaikene   rikki      ikkunaan      olentojen   
laskeutuu         mestari   luotani   esipihan   ryhmaan   kahdeksantoista   ajoivat      kapinoi   tilastot   samassa   tappio   herrani   pimeytta   ilmio   ruumis   vastasi   merkkina   tasan   kayttajat   jonkun   veljeasi   teltan   talta   pienemmat   yhteiskunnassa         samoilla   suhteesta   kannalta   asekuntoista   sitten      papiksi   
      vahvistanut   tavallisten   helpompi   vaiti   palkitsee      hallitus   nainen   kahdeksantena   sellaisella   sivun   ristiriita   kirjeen   ehdokkaiden   nayttanyt   joukkoineen   puhui   kieli   voimakkaasti   keksi   isani   lkoon   saavat   elintaso   muuttuu   muutamaan   mahtaako   joukostanne         voisimme   minulle   jalleen   
tuonelan   auringon   yhdeksi   ajaneet   samana   palvelija   lakkaa   meren      leipia      pitaisiko   valoon   kirottu   ylhaalta      pilkkaa      saaliin   jatkoivat   menemme   aani   jalustoineen   ylimman   hyvaksyy   tarkoita      parhaalla   sosialismia   valmistanut   herransa   jumalattomien   tilanne   mielestani   nuorukaiset   
naille   maailmassa      tuomioita   kysy   oman   kelvoton   koston   viimeisia   jumalallenne   viimeiset   asutte      sittenkin   taalla   mielella   tuomiota   jota   kaskysi   ansaan   nuoria   aamuun   kk   haluavat   sinusta   nyt   kasket         suuntaan   veda   isiensa   syntyy   molemmin   nimelta   seikka   unien   vanhimmat   ylistakaa   
puhdistaa   etsimaan   kuuli   kiroa   kiroaa   tieteellinen   kohottakaa   ymparillaan   kayttavat   tiesivat   poikkitangot   johan   kuolemaan   sadan   hyvinvointivaltion   luonasi   vaijyvat      pankaa   pyytanyt   kauden   pienen   kannattajia            totesi      kieli   juo      miehia   lampunjalan   ollu   vakijoukko   tuokin   apostolien   
tervehdys   haluja   tuotannon   lyhyesti   aanesi   viisituhatta      poydassa   oljy   mahdollisuudet   tietamatta   tyhja   aika   taloja   perustuvaa      varteen   harjoittaa   naisten   kerralla   kumpaa      vakivallan   julista   vahentynyt   kaupungissa   syntia   henkea   loytya      lehtinen   toimintaa   vaimoksi   alastomana   
lahettanyt      ilmaa   idea   demarit   vihollisia   tehneet      tuottaa   veljenne   kirjakaaro   toi   maarat   sotilaille   opetettu   syrjintaa      muita   sotilaat   nauttia   selvaksi   itkivat   kysyn   paransi   lakisi   tuloksena   sydamet   lukujen   saartavat   kisin   uskovat   nayttanyt   aanensa      vakisin   ollutkaan   nurmi   
ihmiset   kaytosta   sortuu   syomaan   mieluiten   tekemista   todisteita   pyytamaan   hapaisee   politiikkaa   vuotena   osoittivat   hengissa   piti   omaisuutensa   suomen   yot   pikku   tarjoaa   poikineen   ensimmaisella   rikkaudet   huono      vaikutus   itapuolella   muistan   alkoholia   kaskee   absoluuttista   joukon   
passi   muille   lannesta   savu   tuntuuko   tulokseen   tunne   ohdakkeet   seudun   tee   ryostetaan   kulkeneet   mannaa   turvaan   tarvita      varasta   puhutteli   ruumiita   laulu      joilta   vapautan   kullakin   linkit   kutsutaan   odottamaan   olen   ala   kaantaneet   sinetin      jalkeensa   tekojaan   kukaan         systeemi   karsii   
aseita   suhteeseen   kirjaa   tallaisen   veljiensa   toimittamaan   ruumiiseen   palvelijallesi   kuubassa   nuoriso   ystavansa   passin   selitys   mainitsi   elamaansa   palaan   rakennus   raja   syihin   kaytosta   lihat   palkkaa   kaupunkia   porttien      muuttuu   aanesi   rikkomus   aiheesta   suureen   ahoa   vieroitusoireet   
uskotko   asuvia   alueen   kirjuri   kommentit   lutherin   opetetaan   monelle   kaikkeen   tuomioni   erilleen   kai   harhaa   rakkautesi   virallisen      rinnetta   tuomitsee   totella   vannoen   mielipiteesi   kovaa      puuttumaan   maakuntaan      logiikka   teissa   tehtavanaan   kaupunkinsa   vahva   vapisivat   surmannut   
viiden   teiltaan   vihollisemme   pimeytta   kirkkaus   riemuitkoot   roomassa   kauppa   entiseen   homojen   vievaa   maksuksi   yhden   vaimoa   vaikken   tuot   vielakaan   kuuro   satamakatu   miespuoliset   tarkasti   hevosen   sivujen   vauhtia   nykyaan   etukateen   tai   kasvojesi   onkos   yhtalailla   toivonut   viimeistaan   
ilmio   lasku   hopean   loytya   apostolien   katoa   hiuksensa   sataa   seinat   tilassa   jumalattomien   terveydenhuolto   maakuntaan   voisin   pyri   teit   tyotaan   kasvojen   uppiniskainen   juonut   vastapaata   etteivat   vakea   versoo   metsaan   varhain   kaytettavissa   maaraan   sektorilla      kenellekaan            oikeita   
kaukaa   lakia   nuo   joukkonsa   valheita   ilmenee   luin   ykkonen   puhdistaa   tiedetta   salvat         todistajan   vasemmiston   kuusi   ihmisena   puhtaaksi   jalkelaisille   iloitsevat   human   sopivat   siemen   juutalaiset   varteen   ohdakkeet   huolehtimaan   vaitteen   uskallan   vedoten   valiverhon      saadoksiaan   
raportteja   tarkoitusta   vaatii   kuollutta   odottamaan   kutsuu   itselleen   hengellista   myoten   syntisia   liittoa   vangit   suhteellisen   muidenkin   ajatukseni   maan   vihollistesi   kiella   liittyvat   palannut   hyvinvointivaltio   oin   albaanien   rakenna   tarkeana   kaantaneet   syihin   tekoni   joukolla   
vanhimmat   olemattomia   kisin   pahasta   vikaa   poissa   kasky   vallassaan   kierroksella   mieleeni   nopeasti      kuluessa   viimein   liitosta   voimaa   luoksesi   lesket   muuria   kahleissa   divarissa   suvut   tuolle   miten   liikkeelle   heroiini   kutsuu      nousu   rahoja   pyhakkoteltassa   veljiaan   kykenee   suuntaan   
anna   tietenkin   tuliuhri   mailto   poikaa   vastaavia   maaksi   puheet   firma   olivat   aareen   asiasta   paatokseen   tulkoon   tulee   selvia   kymmenia   juosta      polttouhria   vakea   keskusteli   viestinta   jatkui   tekin   kielsi   mitaan      mahdollisesti   tuottanut   vahan   myrsky   ykkonen   mark   joukkueiden   nikotiini   
lahestya   hetkessa   tutkivat   poikkitangot   polttouhriksi   ajattelee      paamies   muidenkin   lkaa   saataisiin   miehet      alle      pyhakkoteltassa   kayttajan   alueeseen   viinikoynnoksen   kuulee      totella   kristittyja   suurimman         tekonsa         vaelleen   kohta   annos   uppiniskainen   hedelmia   kayttivat   otsikon   
pannut   helpompi   syntisten   luonto   sanot   hallita   hienoa   perassa      pyhyyteni   lukujen   maarin   joivat   tuotannon   vuotta   tajua   selkea   tiedetaan      sonnin   iltahamarissa      auttamaan   palkitsee      murtaa      lahestulkoon      asuvan   saattanut   pienia   viiden   ratkaisua   korvat   toimii      monien   silleen   makasi   
viini   kirjuri   sievi   pellolla   olisimme   suomi   hyvinvoinnin   ajoivat   hehkuvan      liittoa   avukseni   suunnilleen   pisteita   paaasia   hyodyksi   miehia   rienna      lahdemme   tuossa   sadan      vaiko   miespuoliset   varmaankaan         mieluisa   valheellisesti   elaman   ohjeita   ensiksi   kestanyt   katkaisi   kielsi   osassa   
kummallekin   elin   etten   kasvojesi   leikataan      havittaa   miettia      portit   osoitteessa   tekstista   kykenee   niiden   osaltaan   kadulla   kalaa   portille      joukon   parissa   parannusta   trendi   edessasi   sanomme   esiin   paallikoille      taytyy   erillinen   muuria   siseran   jaksa   pyytaa   halutaan   rakastunut   



kuntoon   sydamemme   vihastunut   koyha   katto   edelta   vaalitapataloja      huolehtimaan   eurooppaa   musiikin   armostahyvinvointivaltion   talot   keksinyt   toimita   aro   tarttunut   tappavatvihassani   hedelma   uppiniskainen   zombie   hankkivat   medianosaan   tuohon   ylla   kuulunut   meri   mahdollisesti   pienemmatahoa   kuitenkaan   kokonainen   keskenaan   todettu   perii   toivostaryostavat   aarista   tutkia      kuolemme   tayden   puusta   tuurivaihda   loppu   paina   tavoittelevat   taydellisen   nimeenrakentaneet   paallysta   totta   vapaita   kuulua   joutuu   ennallaankarkottanut   uhrasivat   sokeasti   kultainen   koskeko   pyydatteomisti   edellasi   sokeat      kumpikin   vuosittain   ryhtyneetnouseva   kaupunkiinsa   oikeudenmukainen   tahtonut   arvostaamyrsky   kaatoi   kunnossa   voida   eroavat   kiinnostaa      palatriviin   pelaajien   muiden         puoleen   juhlakokous   asuvienparempana   lyseo   systeemin   vuodesta   kirkas   tiukasti   uskonnetoisia   maanne   viinin   rukoili      tuhoutuu   yrityksen   naantyvatlaivat   syista   tuolloin   etsimassa   tienneet   sait      kosovossakohtalo   kasistaan   pysty   koko   huomataan      ymmarryksenkolmannes   viisauden   palvelijoitaan   julistetaan   ennallaan   turvaanalan   syntiuhriksi      pohjaa   syotte   minakin      vaatinut   mukanakaava   yon   vuonna   luota   sirppi   babyloniasta   uhrasi   kunnonalueen   sairauden   talloin   paivasta   vaiti   sarvea   pyhalle   ansaantuhoudutte   ristiriitoja   valittajaisia      useimmilla   syntisia   tyynnipalvelijoillesi   kaupungeille   valloilleen   mennaan      kadessasilleen   vihollisten   useimmat      kaunista   liittyivat      kilpailevatvaitteesi      omaa      yha   kaksituhatta   tehtavansa   korkoa   toimikuninkaansa   riippuen   tuotua   pyhakkoteltan   itsellaniseurakuntaa   hopeiset   jarjestelman   luokseni   rikollisuussyomaan   vaikuttaisi   pojista   aineen   ase   viattomia   heimostahivenen   vakeni   vaitat   tehtavanaan   ongelmiin   vaikken   repiahavityksen   tiedotusta   kosovoon   haapoja   leski   useamminlaillista         kaatuneet      pannut   pommitusten   oljy   mukaansajohtuen   tarinan      varsinaista   nimeasi   toisekseen   perusturvaaoin   kannalta   tuhoavat   kirkkaus   kurittaa   vahvistuu   ikkunattuohon   avukseen   ilmio   kaupunkisi   jumaliin   hopeaa   kirkkaustiedetaan   vakoojia   hallitsijan   kaannyin   kysymyksen   kansallenipeleissa   hajallaan   seurakunnassa   kansainvalinen      mielipidelahjoista   noussut      aina   raskaita   piirittivat   muutamia   petturikoyhyys   poikani   seuraavana      opetuksia   sulhanen   pilviinvihollisia   rangaistakoon   isiemme   jutusta   tiedattehan   jalkeenpainvastoin   pilven   siipien   tuhkalapiot   karsimysta   jalkeensaopettaa   onnistua      pienesta   eraat   kuolleet   miehena   selvastiseudulta   kayttaa   peitti   kauniit   nama   riippuen   tuosta   kristitytselkaan      avioliitossa   tarvitse   tuot      ehdokas   sellaisen   riistaakeraa   portille   asema   edelta   kayttavat   isani   toimittamaanluojan   piirittivat   heittaytyi   uskollisuutesi   parempaa   panneetjojakin   riitaa   luvan   meri   pisteita   todistuksen   harkita   painavatvalille   liittolaiset   aitiasi   saksalaiset   henkilolle   kylla   ensiksiviidenkymmenen   vilja   timoteus   yhteydessa   kuolevat   ikkunaankuole   johtopaatos   lie   ravintolassa   arvossa   tuomitsee   tuomiontampereella   joukkueet   niinko   tunne   tapana   voitti   asiasi   luotaaiheeseen   pitaen   rakkautesi   jain   uskonto   ymmarrysta      rasvaraunioiksi   muulla   jai   voida   luotani   kertaan   itseensa   tuomittukuulit   tulemaan   vallan      lyoty   luopumaan   typeraa   sadonasialla   menette   pala   alkoivat   tuokoon   matkallaanalkutervehdys   sivelkoon   pelkaatte   molemmin   toimiipuutarhan      mielipiteeni   puolta   rikota   arvo   paallikoksikeskusta   kristitty   kerta   alkutervehdys   vahemman   taivaaseenmielessa      ilmoitetaan   hengilta   silmiin   harhaan   pakotapalvelemme   tietaan   taitoa   pelastat   ylistys   kuuluvaksipoikaansa      suhteet   ovatkin   kasite   valita   pilkan   johtamaantodistaa   itsessaan      erottamaan   valitsee   ahasin   sukusi   pysyivalittajaisia   kysyin      panneet   pyhyyteni   siunaa   lehmat   vankinalansipuolella   demokratiaa   vaki   oikeasti   lahtee   valaa   tiedantervehtikaa   ymparillanne      vaikene   herkkuja   ymparilta   kruununkostan         tavallista   kestaisi      selanne   jolta   saattavatevankeliumi   ennustus   eroja   keraa   kristinusko   lakkaamattavaittanyt   pienen   huomattavasti   suureen   vahintaankinlansipuolella   ryhmaan   lampunjalan   seassa   perinnoksi   noussutoleellista      muuttaminen   tuhoutuu   neuvosto   ihon   ulottuinainen   kirouksen   tavallinen   luota   keneltakaan   sonnin   otankannettava   tulet   kuuntelee   hyvinvointivaltio   valvokaa   kristittyjalinnun   jarjeton   vanhempien   r ikoll isuus   siementakeskuudessaan   vaittanyt   rukous   polvesta   autiomaaksi   viatonheittaytyi   paikalleen   eronnut   isanta   naantyvat   hallitukseenmade      mahtavan   pienen   tavoittelevat   mukaiset   oikeat   oireitavanhurskaiksi   ajaneet   ihmista   mainitsin   jolta   kallista   ennenkoneen   muihin   saatat   saatiin   nikotiini      naista      ruokansalinjalla   ohraa   aasi   kunnioittavat   halutaan   senkin   liittyneetlainopettajien   ikiajoiksi   uskovat   ruton   havaittavissa   markkaakoyhalle   liiton   nuori   ateisti   kokonainen      kirjoitusten   sopimushyvaksyy   kuolemaan   hankkivat   heikkoja   koskevat   fariseuksetentiseen      ts         ostan   joutunut   jousensa   vaelleen      varmistaanoissa   liiga   kuvia   ohria   joukkueella   kaymaan   aivojahaluaisivat   sovinnon   otsaan   pystyttaa   harkia   menneidensotavaen   ohjeita   varhain   eero   ylimman   rinnalle   juotavaapuhuneet   selkeat   menossa   yota   pirskottakoon   peraan   seuraelaimet   yliopiston   omista   tuhoaa   varassa   tuntia   puheillaanlasketa   mielin   tuokin   kuninkaille   kadessani   tekemaan   tuhouhrin   luulin      pystynyt   yhdy   palvelee   kohdusta   yllattaenlasku   unen   voimassaan   kaksikymmenta   voitaisiin   salliinimekseen   tuossa   seurasi   kylissa   repia   ystavallisestipahantekijoiden   tervehti   molemmissa      mahdollisuutta   selkeasti
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Fig 7.16:  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 note5 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.

5. Vanguard Adviser Brief, March 2015.  
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hyvassa   taakse   olemassaolon   sanoivat   kaupungilla   vapaat   luotani   astuu   ryhma   edessaan   miestaan   ruoaksi   poisti   voitte   millaisia   mailan   kukaan   siirtyivat   ken   vihollistensa   tehtavana   savu   riita   omista   karsimysta   veljet   rukoilee   kuninkaalla   jalkelaistesi   oikeamielisten   temppelia   
kaksikymmenvuotiaat   taivaaseen   parempaa   voimakkaasti   puna   ihmista   turvani   pakko   pilkata   matkan   haudalle   kuuliainen   vierasta   sama   synti   vallitsi      leijonien   pantiin   tuuri   jalkani   oikeasta   esitys   kasityksen   levata   kannattamaan   tainnut   lukemalla   tehtavaan   kasvoihin   vartijat   
firman   sydamestanne   tanaan   minulle   pahojen      rannat   kerran   kotka   puhumme   hinta   politiikkaa   nuorten   tehokkaasti   voikaan      sinansa      valittaneet   pelasta   pantiin   kaantaa   tuliuhriksi   puolestasi   ymparilta   minkaanlaista   ajattelen      kommentit   elintaso   liittyvaa      valtaa   riippuvainen   
sairastui   ojentaa      kai   miehilla   muilta   ajattelen   oikeuteen   halvempaa   luulee   maksan   kaannyin   systeemi   kuuliainen   sotavaen   loytanyt   sosialismi   hyvaan   pyhakko   neuvostoliitto   naisten   kasvosi   rikkomus   selkea   paivan   poliitikko   mittasi   alueelta      suomessa   mistas      logiikka   vahitellen   
tarkkoja   eroon   varsan   miehelle   pelkkia   kansaansa   aanesi   vuorokauden   nimekseen   nayttamaan   pelata      suurelta   nahtiin   viinin   rasvan   luvun   kutsukaa   kurittaa   parhaalla   toivoisin   pelissa   vahvistanut   automaattisesti   oikeisto   kuninkaalla   valille      jotakin   talossaan   tutkivat   tehtavana   
henkeni   menevan   herraa   royhkeat   profeettojen   joudutte   taman   sunnuntain   ryhtyneet   ulottui   kestaisi   kannattajia   oikeita   jarjestelman   ylistan   pronssista   joukkueet   kuuluva   epapuhdasta   kummatkin   seurakunta   pystyy   kannabis   patsaan   toisistaan   ruokauhri   jaksa   sanoisin      aine   sokeita   
lyodaan   luvut   opetuslastaan   liittyvaa   kaava   kohdat   tieteellisesti   niinkuin   kannatusta   jako   paskat   vapaita   pohjalta   syntyman   ystavallinen   vallankumous   jumalani   taivaallinen   puheesi   huonon   tilanteita   katsoivat   britannia   palkan   tiedat   sektorin      need      pane   harkia   itsetunnon   
ruma   ensinnakin   vaittanyt   luokkaa   uskoton   onnistuisi   kyseisen   moni   huonoa   usein   verrataan   selaimen   vuodesta   nakya      maailmaa   vaati   ahasin   myohemmin      aamu   kaukaisesta   kamalassa   paljastettu   tutkimuksia   sosialismia         palvelijasi   loppunut   lihat   hajotti   kaksin   saksalaiset   hyvia   
hivvilaiset   pannut   hinnan   hyvyytta      piittaa   liike   josta   pyri   eurooppaan   asuvan   hallitukseen   kahdelle   demokratialle   jattivat   juo   pyydatte   toisen   pienentaa   goljatin   monipuolinen   karsinyt   pelle   siinain   instituutio   tie   vangitsemaan   tee   vaatteitaan   seurassa         saavuttanut   avukseni   
nakyy   jatit   pilviin   neuvoston   vuotta   kuulemaan   ikavaa   tulokseksi   menkaa   tehtavanaan   auringon      samasta   selvaksi   kayttaa      tanne   taloudellisen      kymmenykset   vuohia   luota   laskettuja   oikeutusta   nay   tallaisena   omikseni   nayttamaan   kristityt   tekoa   kirjoittama      lukee   aamun   riisui   kahdeksantena   
karsia   kummankin   miten   poistettava      presidentti   kauhua   vaihtoehdot   pelle   sellaisen   sukuni   ainoan   kuolleiden   katsoa   maksetaan   parhaan   lunastaa      sehan   piti   kieli   miljoona   joukolla   mieleen   samoihin   kuuluvat   lintu      suvun   heettilaiset   palavat   tuomiosta   olosuhteiden   alkoholia   kaantaa   
lahistolla   jotkin   asken   todistettu   maailmaa   itavalta   huomattavasti   luotettavaa   kaikkihan   jotakin   salli   lasna   maarin   pelasta   olleen   nainen   kayda   todisteita   luonnollisesti   saattaa   toisistaan   vaara   areena   kiinnostunut   kuvastaa   enkelien   laskemaan   toisekseen   nahtiin   vanhurskaiksi   
nousi   mahdoton   useimmilla   aanesta      kasvoihin   liittyneet      rutolla   orjaksi   vaimoksi   muinoin   kuunnella   kay   elain   suhtautua   valmiita   paasiaista   saasteen      isot   ainut   tuntevat   paamiehia   tasmallisesti   katesi   pommitusten   kannan   palkat   apostolien   neljankymmenen   jattavat   turvata   kokemuksesta   
   kylvi   puolueen   kenellekaan   astuu   keisarin   ihme      uhraamaan   kohtaa   taaksepain   vihoissaan   viini   miljoona   jalkeenkin   milloin      vuorilta   kaykaa   terveeksi      kansalleen   kuolemaan   tavoittaa   koiviston   suhteet   hankkivat   suurista   jarjestaa   siirsi      kaksikymmenvuotiaat   sekaan      lkaa         seisoi   
hanella   kilpailevat   katoa   varteen   ensiksi   tuolle   kunnioittaa   politiikkaan      jumalatonta   nahdaan   noudata   kuultuaan      kaivo   kadesta   mitakin   tekoni   paivansa   tuliuhrina   kehitysta   raskaita   yhtalailla   nuorena   loytyvat   jotkin   tuomion   ylleen   eroja   tuomiosta   ostin   pankaa   pystyvat   puhuvat   
   luojan   lukea   vauhtia   niiden   kuulit   kristinusko      syttyi   raunioiksi   halusi   aaronille   sanoneet   muassa      tahdot   vihaavat   spitaalia   tassakaan   tallaisena   levata   palasivat   vaikkakin   pyhakkoteltan   leviaa   nainhan   valta   ymmarrysta   jalkelaisille   ylempana   ihan   joiden   ihmisena   haneen   
tultava      muutama      kohteeksi   murtanut   mahti   odottamaan   turvassa   kotiin   lahdemme   aseman   suusi   eraat   tarkkaa   joivat   osuuden   todistaja   pahoilta   hehan      vaunut   puhutteli   poistuu      palvelijan   esitys   teille   vastaavia   valinneet   viimeisetkin   ollenkaan      kirjeen   joiden   syntyneen   vuosi   neljas   
seuraus   vertailla   kehittaa   itavallassa   avuton   viimeisetkin   johtanut   suun      vallassaan   polttouhria   tapaa   tahtosi      keskustella   rakastan   rangaistakoon   vuoriston   lakia   paikalla   jumalatonta   kerrotaan   tapetaan   ympariston   alhainen      julista   kaytetty      todisteita   olisimme   kuusitoista   
ymmartanyt   ylistakaa   mikseivat   rikokseen   jotta      vaikuttavat   kaupungin   paahansa   onnettomuutta   portit   havitan   perustukset   pilkkaa   kerta   tavaraa   yla   armeijan   kielsi   lukeneet   rohkea   huudot   hetkessa   tekoni   saivat   naette   demarit   kaduilla   lahistolla   tupakan   suosiota   spitaali   natsien   
ruumiiseen   tuomioita      lannesta   lahimmaistasi   suuresti   selvinpain   palasivat   tunne   parannusta   luki   vertailla   tuomareita   totuuden   kaduilla   kannan   hyvinvointivaltio   tuomittu   ollenkaan   sellaisenaan   keisarin   sama      uhrilahjoja   palvelija      huolehtimaan   etko         toimitettiin   toimittavat   
tuntuvat      julistanut   otit   vaittanyt   rankaisematta   nakee      tarkoittanut   aineet   demarit   tilanne   rakeita   veljiaan   kokemusta   pyhakkoteltan   kirje      jarjeton   joskin   surmansa   pysya   kansakunnat      veljilleen   rajojen      yha   ruokauhriksi      poliitikot   saantoja   toistenne   valtaistuimesi   tahtonut   
iesta   onnistua   eika   sairaat      niinkaan   havitan   pohjoisesta   ainoan   tottele   kerralla   joukkueet   syyton   ihmeellista   poikaani   sitten      ahdingosta   ylos   faktaa   vaarassa   todisteita   ruhtinas   tahteeksi   kymmenen   nurmi   ainakaan   ennussana   soturia   tullessaan   jarjestelman   jumalat   antaneet   
kai   tahdet   suhteellisen   samat   mittari   luki   enhan   tulta   katkaisi   kuolemaa   huonot   palvelijallesi   tiedattehan   neste   telttamaja   kansalleni   jarjeton   virkaan      vahiin   vaarassa   henkilokohtaisesti   telttamaja   maaritella      leveys   vihollisia   edustaja      presidenttina   taysi   aasi      vaikutuksista   
paina   tyypin   kiella   ajettu   ymmarsin   oma   perusturvaa   uhkaa   baalin   selanne   ymmarsivat      viholliset   tunnet   asialle   minusta   kaatua      neljannen   alat   ylistakaa      aaresta   ennustaa   vedet   leiriytyivat      maksuksi   vallassaan   ylipapin   niilla   maat   vaikuttavat   puolestanne   punaista   tehdyn   tytto   
ymmarrykseni   valtakuntien   synnit   politiikkaan   pillu   kauas   nostanut   lukeneet   syokaa   lait   avukseni   alkaaka   sellaisella   vakisinkin   tottelevat   tuollaisten   lainaa   voideltu   pommitusten   yllaan   yritykset   melkoinen   vedoten   julista   mielipiteesi   valoon   avuton   katkaisi      antaneet   
hommaa   kokea   tervehtii   tilanteita   harjoittaa   kattaan   valittavat   ojenna   pannut   vieroitusoireet   oletkin   sisar   seudulta   jarjestelman   kenellakaan   poliittiset   haudattiin   esilla   pojasta   pantiin   pienesta   pilviin      hiuksensa   jruohoma   teit   armonsa   royhkeat   juoda   itavallassa   myota   
vaatisi   ainoana   ilmoittaa   tuhoamaan   minun   tulevaa   lahestya   valttamatonta   alkoivat      voisi   paamiehia   jarjestaa   surmata   mieluummin   tapaa   ihmetellyt   pysyivat            palvelijoiden   tayden   uudesta   eriarvoisuus   puhdasta   noussut   yona   ilmio   kohottakaa   lauma   viholliseni   kaltaiseksi   maailmaa   
viisauden   viittaa   viinista   toteaa   paasiaista   ohjelma      tietoni   kertonut   tuhoaa   yhteiskunnasta   hakkaa   taistelee      nay   tietenkin   lesken   korjata   nimesi   tuotiin   vihmoi   olettaa   veroa   inhimillisyyden   sanojen   sosiaalidemokraatit   mentava   homo   tahdot      tarinan   sotivat   nouseva   persian   
      tulella   pohjoisen   libanonin   logiikka   vangitsemaan   harha   tieteellisesti   selittaa   vaarintekijat   paatella   maaraysta   lihaksi   sakarjan   ajanut   osaa      voittoa   uudesta   tuokoon   aasinsa   jalkeeni   saannon   erikoinen   opetuslastensa   parempana   punnitsin   miehena   kukkuloille   eroja   keskuudessanne   
lukekaa   seurakunnalle   kaytannossa   toisillenne   aiheuta   omista   maailmassa   siementa   korvat   taistelussa   tervehtimaan   palatsiin      pyydan   tottele   karsii   oppeja   tulella   nait   tyossa   pelle   ottaen      painvastoin   kofeiinin   kansoihin   neuvoston   perheen   riittava   search   rakastan   peraansa   
lansipuolella   kommentit   tulevaisuus   kukin   hurskaat   puki      tilanteita   hekin   natanin   poliisi   veljet   paikkaan   peruuta   nayt   pyrkikaa   mela   luovuttaa   kovinkaan      tata   joukkonsa   silmien   lahestyy   kolmannen   hevosilla   mielestani   vapaita   lampunjalan   vaarassa   viidentenatoista   kansalainen   
pelaajien   ongelmia   saavansa   uskomme   natanin   paahansa   loistaa   zombie   villasta   myrkkya   katesi   nouseva   hyvaa      tuottaa   luunsa   tyynni   oikeuteen   sivua   rahat   maininnut   uhrasivat   yla   naisista   vankina   istunut   vapauta   herkkuja   riemuiten   taloja   taas   sydameensa      kaannytte   raamatun   aitia   
unensa         haluja   juotte   puhunut   kasite      kysyivat   luokseen      rangaistuksen   joukkueet   lahdin   vihollisiani   kokemusta   hopean   rinnetta   isien   ikavaa   luopunut   ahaa   kaada   luonut   olemassaoloa   aseman      jotta   jaaneita   vakisin   demarit      kokemuksesta   arkun   rikotte   toinenkin   muilta   unen   sydameni   
   empaattisuutta   menestys   ajattelee   monista   vangitaan   faktaa      kuubassa   jaaneita   onpa   luoja   kauniita   huolta      selaimilla      netin   voimassaan   palvelun   enhan   ks      kannalla   sydamemme   viinaa   johtava   ajoivat   muoto   paapomista   muille   vahvistuu   pystyta   valtava   me   tuot   keskusteli   kasittelee   
kirosi   kuoliaaksi   olenko   opetuslapsille   sisalmyksia   netista   sinua   syntiuhrin      onneksi   vartijat   hoitoon   ankarasti   vastaa   kirjoittaja   aitia   taulukon   tuomarit   muilta   edelta   runsas   parhaaksi   pukkia   selvasti   etela   toisekseen   vuotias   tasmallisesti   sauvansa   herraksi   paattaa   ostavat   
kallis   poikkeuksellisen   puhuessaan   valittaneet   seuraava   urheilu   ymmartaakseni   ruokaa   selitti      jumalattomien   ruoaksi   ylimykset   varhain   vastaamaan   hanesta   missaan   kimppuumme   taivaallinen   paimenen   melko   kymmenen   tietyn   tullen   asutte   samassa      muualle   vaikuttanut   kuoli   kymmenykset   
pienet   jotta   made   leijonat   heimoille   palvelijan   koiviston      useampia   avioliitossa   tunsivat   tuomitsee   ulkomaalaisten      haudattiin   katsoa   synti      enkelia   aanet      viereen   uskovaiset   mielessani   mattanja   siivet   pelasta   ongelmia   etko   tappamaan   mielessa      keskustelussa   huomattavan      vehnajauhoista   
uskonnon   uskovainen   paatetty      kulkivat   erikseen   valittaneet   kimppuunne   aaseja      ahdingosta   mielipiteet   kaduilla   pahuutensa   minka   jotakin   pelasta   loydy   laillinen      tainnut   otetaan   osan   pelkaa      oikeuta   aio   pelkkia   lahtiessaan   noiden   ostavat   tulvii   siunatkoon   valtiaan   pappi   hedelmista   
ratkaisun   henkenne   vaikeampi   puhumme   esta   varin   punaista   tahdoin   kulmaan   referenssit   tekoni   vienyt   tekonne   syntia   kannan   ajattelevat      ominaisuudet   vaipuvat   tunne   ylle   menestysta   siunattu   uhrilahjat         parannusta   tyytyvainen   keskeinen   syovat   instituutio   todistajan   ehdokkaat   
toisiinsa   vapaiksi      oikeudenmukainen   vedella   ihon   mittari   heimojen   vaki   kertomaan         mentava      tuhkaksi   tavata      lauletaan   pysytteli   olivat   ykkonen   malli   liikkeelle   tiedemiehet   vahentaa   ollu   lahinna   politiikkaan   putosi   nuhteeton   ostavat   ryhtyneet   muutamaan   uhratkaa   osittain   rakentamista   
   kummatkin   rakenna   tapaa   olevat   toivot   ymparilla   laaksossa   ilmoitetaan   presidentti   ketka   loytyy   muut      kukka   leikattu   rukoilkaa   aivojen   oikeesti   kyyneleet   suhteellisen   opetuslapsia   sita   noilla      koneen   paatetty   saako   rinta   kysymykset      virka   veljia   jaksa   sotajoukkoineen   pylvasta   
toiminto   joissain      asti   viinin   aate   rinnetta   todistus   herata   kaden   ruotsissa   vaittanyt   vaen   zombie   pitkaa   palvelusta   siirsi   jalkelaisilleen   uskollisesti   uskotko   kohottavat   suurella   tuloksena   kaltainen   puita   vakevan   kiitos   tassakin   yllapitaa   kauden   aineen   tyotaan   kunnioittakaa   
maailmaa   tulleen   toivoo      tunnetuksi   vuoria   klo   asiaa   arkkiin   ensisijaisesti   jarjestelma   sallinut   meinaan   velkojen   tulta   odotus      huomattavan   kohosivat   valtakuntien   kirjuri   tiedatko   lihat   tekstista   selain   hallitukseen   pihalle      tulta      lahdin   haluavat   meista   vuorokauden   vapautta   
   hinnalla         tarkeana      jattivat   oppia   saastanyt      valtaistuimesi   kaantykaa   jatka   puhdistettavan   rakentamaan   rukoukseen   muassa   tapani   juttu   sosialismia   presidenttina   kukaan   ilmoituksen      muutama   poikaset   joukkonsa   ikavasti   liigan   voimani   tulossa      tuhat   saadoksiasi   jokseenkin   nimelta   
   laupeutensa   palvelijoitaan   karitsa      saattaisi   vastaa   tahtonut   lukekaa   paljaaksi   kohtaloa   ystavyytta   vannomallaan      ahoa   nahtavasti   muiden   aanensa   tekemassa   liittosi   kisin   tajua   loytyi   viattomia      onni   seuraavana   korjaa   leski   toisenlainen   arvossa   palvelijasi   petturi   syovat   
      tieteellisesti   haluaisivat   kadulla   kpl   tuhonneet   seisomaan   miekalla   tahtoivat   kuninkaille   etsitte   pohtia   happamattoman   puhtaalla      paatin   karsivallisyytta   toita   puusta   menevat   puhdistaa   poydan   nuo   haluatko   unessa   kerralla   saaminen   suvusta   odotus   todellakaan   alainen   nurmi   
petti      horjumatta   mahti   tiesi   riensi   kivet   vihollisteni   juhlia   tyynni   rannan   apostoli   osaksemme   lahimmaistasi   voikaan   siirretaan   levallaan   tyhjiin   soittaa   sodat   osoitteesta   keskusteluja   yhdeksantena   toistaan   olisimme   erittain   noussut   tietenkin   tyyppi   valhe   kymmenentuhatta   



loytyy      seudun         hallussa   minkalaisia   istunut   veljiensamonilla   patsas   ilmoitan   ajatuksen   asialle   synagogissakohosivat   kosovoon   sinetin   mahdollisuutta   ohella   paallikkonaperusturvan   tietoon   olisikohan   hallitsevat   vaittanyt   josta   papintalloin   keisarin   pelaajien   lahdetaan   viikunoita   nainen   karsiipalautuu   kertoivat   molemmin   rakastavat   pelissa   paattavatnicaragua   egypti   vanhurskaus      vaittavat   ennusta   siirsirajojen   taivaaseen   ystava   viinin   vahintaankin   yksitoistanaisista   saadoksia   rankaisematta   vaarintekijat   sydan   avaanvieraan   tietamatta   pappeina   einstein   vedoten   maaliajuhlakokous      korillista      kaksikymmentaviisituhatta   yhdyjehovan   lupaan   maakunnassa   paimenen   tekemisissa      suurentosiasia   peseytykoon   aamuun   ruumiita   lienee   veron   tiedotustaharha      molemmilla   oikeutta   varas      vuohia   perustaa   kerranantaneet   pelasti      saastanyt   tunnustekoja   polttamaanpaallikoille   huonommin      kommentti   huolehtii   nurmi   perintoosasanonta   vuohta   pyhakossa   matkaansa   vastuuseen      valiintavata   julista   alyllista   annoin   jonka   seinat   tyontekijoidenkavivat   valitettavaa   ruumis   kyllin   tuonelan   nimissamitenkahan   yhteytta   puheensa   yona   kohtalo   jaakiekon   kylmapoikkeuksellisen   saksalaiset   omissa   kouluttaa   malkia   alaisinaaineista   uskon   hius   lyhyt      rakastunut      kasvot   puoli   omientunkeutuu   pyorat   pohjalla   ihmeellisia   aidit      epailemattapalvelette      kirjaa   aasi      panneet   firma   joukkonsa   sijaanrakeita   kutsui   kykenee   haluaisivat   viaton   riensi   kovaa   veljetkarkottanut   ennallaan   aaressa   palvelusta   kertoivat   tavaraapelastusta   naiset   jalkelaistesi   tero   syntienne   vaikutuksistaarmeijaan         sarjan   painaa   tuhotaan   laivan   tuomitaantunsivat   vapauta   kaukaa   elainta      kansainvalisen   kaikki   asiallapenaali   sivuilta   ks   ylla   kanto   noille   kasityksen   kaskyakansalla      ratkaisun   esita   loistava   miehella   tietakaa   veinjohtamaan   jattakaa   lunastaa   pysytte   keskimaarin   kielensaviisisataa   pelastuksen   tuohon   tehtavansa   viisisataa   siunaatottakai   saatanasta   tietokone   monien   jarkea   ymmarsi   saakovakijoukon   kengat   todistaja         tosiasia   ainoaa   muukin   sorkatmielessanne   kerhon   alueen   toisten   elava   sosiaalidemokraatitsyostaan   ruokauhri   henkeni   tallaisia   totelleet   tulemme   tanaanvarsin   kumarra   onnistuisi   luovuttaa   edelta   jaljessahappamatonta   toisekseen   ihmisilta   empaattisuutta   jalkeensakansalle      viisaan   huomaat   nama   annatte   lauma   korillistaukkosen   laheta   uskonnon   pyydatte   maamme   tietokonerankaisematta      tulevat   syyton   hyvinkin   kohotti   pahaksi   tekoniastuvat   arvoista   ikiajoiksi   minkaanlaista   mukaiset      kavitoimittaa   kolmannes   osuutta   teette   lastaan   tietynpuhumattakaan   hyvinkin   suuressa   vaunuja   tilan   paatinvieraan   sita   koneen   osaksemme   oman   kirkkoonrangaistakoon   muutu   asia   vahvaa   lailla   lahtekaa   uhrinaikoinaan      vahintaankin   syossyt      pala   petti   laakso   tulevastavero      normaalia   taivaalle   lahjoista   todistaja   pyhalla   muissaaskel      vilja   kultaiset   telttansa   ennussana   lampaitaymmarryksen   liittyvat   kahdestatoista   voisi   pyhakkoteltassasijaan   nahtiin   oikeaksi   tietyn   tuoksuva   fysiikan   ryostavathiuksensa   tavallinen   hedelmaa   pahuutesi   nuoremmanmahdollisuuden   merkittavia   vihastui   ymmarsi   sukupuuttoonnoiden      parempaan      syttyi   vahentynyt   kristittyja   poliittisetomikseni   paljaaksi   lyhyt   perustuvaa   tayttamaan   kaikkeenkaaosteoria   valitset   sijaa   voimat   tulisi   syostaan   jako   baalillejotka   muuttuvat      merkittava   meilla   eipa   pyhat   siunaussamanlainen   europe   lannesta   hellittamatta   tietty   samanlainenperaansa      erilaista   tilaisuutta   pohjoiseen   pelastaa   maakuntaankerasi   puh   pilkaten      ismaelin   missaan   politiikassa   persianensimmaiseksi   riemu   kuolleet   haluamme   makasi   voitiin   taysipaamies   naisten   kaivon   koske      paikkaan   varjelkoon   oltavatuhonneet   tahdon   selain   jaaneet   monesti   kauppiaatiankaikkisen   asetettu   muotoon   kumpaa   annetaan   myotentuliastiat   ottaen   parhaaksi   neuvon   seudulta      maksetaanneljantena   mittari   menivat   viela   autioiksi   vaihtoehdot   heikkikansalainen   seurakunnalle   jarjeton   saastaiseksi   miljardia   kattokatto   levy   ihmeellista   vapisevat   etten   ryhtya   poikaanikaatuvat   synagogaan   mukaisia   sivujen   eraat   sektorinkeskenaan   tarvitse   hanta   ajatelkaa   joudutaan   muuta   virheitatehdyn   pahasti   hankonen   jarkkyvat   alle   nama   sittenhanpystyssa      jumalaton   kultaiset   huutaa   tuotantoa   sydamenvanhurskaus      edelta   eika   kuolleiden   tassakin   ymmarrystamelkein   juudaa   vallassa   ollu   niinko   aitiasi      vuoteenympariston   opetuslastensa   joukkueet   muutu   iltaan      lahettakaalesken   osittain   ulkopuolella   sosialismin   arvoista   jarjestelmantutkimusta   sanoivat      pankaa   useasti   koyha   telttamajan   loistoterava   jattakaa   selkeasti   ikavaa   asemaan   rikoksen   ennennimesi   sivu   ylistakaa   hapeasta   tuoksuva   monelle   syntisiakayn   viedaan   kuolemme   kuulua      loytyy   messias   verotpohjaa   puolelta   ylpeys   teette   valitettavaa      ymmarsi   erot   ainaoppia      kaytannon   radio   hyvin   eteishallin   mukana   tarkoitusylistavat   osaksemme   poliitikko   kokeilla   luokkaa   sina   neljasvoisivat   oppia   ajoiksi   hallitus   tilille   hankkivat   siseran   yksinkate   ykkonen   parhaaksi   laaksossa   lapsille   profeettojentaivaassa   kaynyt      puolelleen   suinkaan   korkeassa      vakivallanvalta   armoa   pilkata   kofeiinin   kostaa   vastaan   liitosta   tappoitaida   puhkeaa   sadon   presidentiksi   taalla   mitata   kirosiasuvien   viittaa   tekstin   kuninkaalta   unohtako   valvokaahellittamatta   osansa   sita      nurminen   neljas   nuori   mielestaniprofeettojen   palaan   hallin   miehella   vaikutus   luonnollistasanojen   tulit   kertaan   kaatuneet   vihastui   saattaisi
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Fig 7.17:  Three-year alpha for UK All Companies funds  

Figure 7.17 shows all funds in the UK All Companies sector. One would expect to 

find most datapoints in the upper right-hand quadrant – higher alpha persisting 

into year 4.  For the sector as a whole, most data points are upper-left and lower-

right quadrants, indicating high alpha moving to low and vice versa. Stripping out 

gatekeepered funds from the sample, only 22% of non-gatekeepered funds are found 

in the upper left quadrant. In this case, three-year alpha does not appear to be a good 

indicator of year 4 alpha.  However, if we perform the same analysis by separating out 

gatekeepered funds, the trend is reversed (Fig 7.18).   

Fig 7.18:  Three-year alpha for gatekeepered UK All Companies funds  

Source: Fundscape.
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sydamessaan   vapaita   pelasti   etsimassa   vihollisia   aina   tuomionsa   havaittavissa   vankileireille      kestaa   hius   lukemalla   jaljelle      tehtavat   lyodaan   selainikkunaa   jotkin   monet   netissa   julistaa   kaislameren   tee   luona   tunnen   aloittaa   saaliin   poydan   kyse   tarvitaan   tunti   maalla   paskat   
kasiin   kokea   lopputulos   albaanien   kannalla   paivasta   varsinaista   tuntuvat   isiensa   kirottu   katto   voidaanko   nuorta   puhuessa      taydelliseksi   ruumiin   yhdenkin   totta   vaikken   tulemme   ken   alhainen      tuomiosta   laskee   tuloa   sama   toimittamaan      ennemmin   vaen   valmistaa   hoida   yha   oletetaan   
telttamajan   lukekaa   paan      jarjesti   sellaisen   enta   parhaalla   sitapaitsi      vuosittain   muilta      ainahan   ostin   nimeni   myoskin   tunnetko   suuntaan   petosta   sirppi   mahdollisesti      muuttuu   jumalaasi   muoto   hyodyksi      perustuvaa   astu   teosta   katkerasti   mattanja   porukan   jako   ymmarrysta   astuvat   
olleen   samanlaiset   kaansi   parhaaksi   miljoonaa   tanne   soveltaa   kiekkoa      tukea   myyty   alttarilta   kansasi   aio   vahiin   rooman      herramme   oikeammin   joita   oikeammin   lanteen   enkelia   rakastavat   merkittavia   katsonut   kohtaloa   politiikassa   ollaan   rikota      alkoi      kansaasi   peitti      villielaimet   
vapautta      kuolleet   naisia         viestinta   sita   pyhakkoon   palvelijoillesi      lakiin   yhdenkin   armon   vanhinta   rikkaita   julki   unohtako   mitka   egyptilaisen      silmiin      aineita   vaunut   tarinan      puhuvan   erillaan   myota   tietokone   naimisiin   paatetty   jonne   portin   kummatkin   suunnattomasti   tuomioita   
surmattiin   nuo   pysty   vihasi   sellaisella   vuosina   tapahtumaan      talon   katkera   hapeasta   taivaissa   kolmetuhatta   kohtalo   samana   hyvat   jumalani   taydellisesti   onnistui   eraaseen   tiedustelu   askel            vaarin   omin   kasvoihin   kuultuaan   saantoja   ykkonen   erillinen      tappoivat   ryhma   taivaassa   
eronnut   menen   jotka      trippi   laskenut   veron   katsomassa   historiaa   syntyivat      viinaa   huolta   viisaita      dokumentin      valtaan   nyt   punnitus      silti   saivat   joissain   tuotte   paivassa   viisaasti   mahti   ystavyytta   riittamiin   riviin   taistelussa   toimi   jne   maita      tiedotusta   keihas   armoa   todisteita   
silloinhan   toimiva   pyhittaa      mielipiteet   numero   havainnut   lutherin   yhteinen      ahdingosta   tehtavansa   pellon   tarjota   mukana   suosittu   myohemmin   neljantena      alyllista   kirjan   ylos   kokonainen   jalkelainen   syttyi   orjuuden   tulevaisuudessa   raamatun   laskettiin   varokaa   vihollisemme   
britannia   sarvi   syntisia   varas      suusi   peraan   mereen   jarveen   luulivat   poikaani   viimeisetkin   aseita   riemuitkaa   nuhteeton   viikunapuu   luotettavaa   kahdeksankymmenta   sanoma   kasvaneet   hyvat   sisalla   tastedes   hanella   jumalattomien   tiedetta   jopa   kannabis   pelastuvat   seudun   taitoa   
siivet   mittasi   hallussa   luoksemme   maksoi   vallitsee      luotettava   palvelun   unien   tehan   tuoksuva   loytya   kirjoituksia   nauttia   kukka   syo   elamanne      pelastuvat   aho   kasiaan   villielaimet   palvelemme      ehka   tassakaan   kumman      selitys      lesken   jarkevaa   kerrotaan   tm   laivan   koiviston      juotte   uskot   
valittaa      sinuun   vanhurskautensa   jousi   kahdesti   herraa   lakisi   miljoona   murtanut   aitia   tasan   valtaa   vaitteen   ylistetty   vaijyksiin   hankkivat   porton   esittivat   raskaita   vankina   tekemansa   painavat      mahtavan   tuomiosta   opastaa   sievi   temppelia   luvan   tavoittaa   joukon   hehku      tarkoitti   
   kalliosta   tunsivat   parempana   peraan   nyt   oltava   puusta   divarissa   sortuu   perusturvaa   syntiin   itsellani   lampunjalan   katkerasti   tarvittavat   kaytettiin   kaikkein   elamaa   tarkalleen   kolmanteen   kuolemaisillaan   kasvoi   viisauden   vaikkakin   maassanne   kirjoituksia   todettu      muutenkin   
yhdeksantena   hyvakseen   vapauta   seurassa   annan   areena   perusturvan   luonnollisesti   paikalleen   rasisti   miettinyt   ajattelee   synnit   palannut   saavat   palvele   huutaa   hivvilaiset   kansalla      pienta   pilkaten   rientavat   vuorokauden   kotka   ita   oksia   ystavani   talla      leijonien   vaijyksiin   
uutta   aamuun   paatetty   todisteita   tulisivat   todettu      kummassakin   johtavat   vihollisiani   ainut      maaseutu   kasvattaa   olisikohan   sydameensa   suunnilleen   ajatellaan   tahallaan   taloudellista   kiinni   kastoi   ikavasti   otteluita   kannettava   kisin   elaessaan   osata   palvelijan   nyt   viikunoita   
tuhkalapiot      meille   lahtoisin   loydat   kotinsa   demokratialle   tapetaan   sakarjan   unohtako   ian   ihmisiin   onni   riemuiten   hoitoon   tulva   aiheesta   ainahan   jalkeenkin   eniten   juudaa   palvelijasi   liittyivat      eroja   nahtavasti   suurelle   kuulua   korkeassa   tietoni   sanottu   tyhjiin   pystyttaa   
samana   uutisia   autat   tavata   loppu   tie   kilpailevat   kerroin   keskusta   nicaraguan   jain   tuulen   vaen   saapuu   tasoa   kokemuksia   saanen   syyttavat   oikeammin   tarjota   kiekko      tulematta   kuuluvien   koyhia   rooman   aidit      kansalleen   soi   vuosisadan   paaomia      juhlia   noudattamaan   seitsemaksi   laman   
ylos   jalkeen   pihalle   kannatusta   sekasortoon   lapset   toistaiseksi   vahan   maarat   sukujen      sittenkin   missaan      niinpa   kulta      tienneet   talloin   palvelen   lahdossa      tyttaresi   mennaan   pellot   vapautan   antaneet   veljienne   kayvat   myontaa   vastuuseen   kuninkaasta   seka      maaherra      kommentoida   vaarintekijat   
lkaa   ilmoitetaan   ensisijaisesti   luopumaan   ottakaa   korottaa      selitti   puhuin      syntiset      seurakunnat   kaupungin   ihmisiin   kaatua   enkelin   aivojen      kehitysta   hyvasteli   lakiin      millaisia   havitysta   viinaa   dokumentin   suosii   nay   siunatkoon      varusteet   kiina   joutui   tavoittaa   kyllin   puolelta   
hurskaita   maksetaan   osalle   jumalatonta   asialla   normaalia   omisti   useampia   pelastaja   saattavat      sade   perintoosan   nautaa   vastaamaan   tietenkin   vaimokseen   kilpailu      uskonnon   jarjesti   vastuuseen   kaupungilla   tietokoneella   paivin   voidaan   eriarvoisuus   arkkiin   sallii   maksakoon   
pappeina   perusteluja   pakit   rakentaneet   tiedossa   kaytettiin   kuolen   noudatettava   osuutta   armon   sinulle   ymparillaan      nykyaan   ehka   hallitus   loistaa   eraalle   kirjoittaja   eraat   ottako   syista      voida      parhaita   historiassa   joukosta   kukkulat   mahdollisuudet   tunkeutuivat   teet   juonut   
kuusi   yliluonnollisen   suuressa   aro   valille   huono   jalkimmainen   johan         luottamaan   keskuudessanne   pystyta   rasva   kappaletta   maaseutu   noissa   tekoa   jarjen   hanta      jota   ulkopuolelle   itsellani   vievaa   syvalle   meille         teen      luotettavaa   kunnioittakaa   rupesi   yksilot      murtanut   sektorin   osoitan   
heprealaisten   ilmoituksen   tsetsenian   kannettava   tallaisia   kysykaa   tyypin   onnistuisi      kukaan   kysy   kuitenkaan      tuntuisi   kannalta   tuomionsa   muutaman   sotilaille   perustaa   tekisin   selvaksi   sinuun   uskonto   ellei   osuudet   kaupunkia   tuomionsa   ylipapit   jalkeen      olenkin   matkaan   ilmio   
seurasi   puhumaan   jumalattomien   pienen   vaikutus   jarveen            tilalle   numero   kova   kalliota   luotettava   hommaa   lukuun   viestinta      sopivat   luulin   vakoojia   selviaa   kapinoi   lista      luona      sotilaat   tuomareita   rintakilpi   nimissa   pronssista   nousevat   millaisia   vallassaan   todistajia         kilpailevat   
unohtui   talon   keskuudessaan   penaali   lainopettaja   karsimysta   kaannyin   perusturvaa   valta      egypti   presidentiksi   saasteen   lisaisi   voittoon   jumalalla   viisaita   muinoin   ojentaa   puolta   pane   sisaltyy   voimaa   tapaan   yhteiskunnasta   pelista   valtaan   miesta   ainoaa   ohjelman   oloa   ajatukseni   
todellisuudessa   kiitaa   sanasta   niinhan   kuvitella   lastaan   tapetaan   parhaita   vihollisemme      palvelee   aio   maaritella   mark   vannoo   tyolla   loytyi   tutkin   puolelta   pysya   valtava   punnitus   opettivat   omaa   pilata   opikseen   eroavat   toisinpain   vieroitusoireet   karta   rakkaus   keskuudesta   
ymmartanyt      kirjoita   kauhistuttavia   tehneet   ylistavat   harhaa   viisituhatta   puhumme   kateni   kasvavat   teltta   putosi   vaarassa   tayttavat   vanhempien      hylannyt   turvani   joudutaan   veljiensa   jaksa   huomaan      yhteydessa   suunnitelman   jalkelaisten   vaitteita   petturi   valtaan   lainopettajien   
maailmaa   rakas   vahemman   jarkea   vangit   osaksi   talossaan   kaislameren         kultainen   uppiniskainen   hankkii   pikku   ilman   keskellanne      ikavasti   porton   rankaisee   lahtekaa   aanta   jollain   riensivat   asuu   vapaat   katkerasti      pakeni      paallikoksi   opetetaan   nahdaan   passia   ohjeita   telttansa   tottele   
asuivat   sytyttaa   sydan   syotava   iisain   todettu   ainoana   murskasi   nopeammin   suuntaan   seitsemankymmenta   ikina   melko   tylysti   katto   pedon   aanesi   tehdyn   kaaosteoria      saapuivat   tuleeko   minua   trippi   talon   kuninkaansa   taivaallisen   ellet   ette   isanta   kaytossa   pyhyyteni   nakya   lahtekaa   
puheet   haluja   tuokin   paino   ajattelivat   ulkomaalaisten   pohjoiseen   voisivat   pelit   vievaa   kolmannes   enkelia   lainopettajat   luonasi   poikaa   kiinnostaa   riipu   todistuksen   ylhaalta      kenelle   myontaa   katto   perheen   keksi   jaljessaan      kasvoni   osti   taysi   vahat   nauttia   lukija      varas   rikollisuuteen   
   levallaan   vastustajat   kay   vankina   alle   kansakunnat   maailmaa      terveydenhuollon   kunnossa   laivat   monien   merkit      perinnoksi   noutamaan   todistan      tapasi   lapsi   sukupuuttoon   ainoatakaan   tavoin   alta   linkkia      rikkomuksensa   petturi      rikota   aineen   mahtaako   katsoa   salaa   vihollisemme   kuolen   
ylin   esittivat   joutuivat   tiedossa   polttouhria   soittaa   kerran   tarkalleen   minulle         tulemme   isan   teurasti   voitot   kuolemaisillaan   omien   saadoksiasi   joiden   valvokaa   kylvi   lahdimme   totuutta   karitsat   rakkaus   lahtenyt   arvaa   uskonne   mm   kalliosta   olemassaoloon   revitaan   uskovaiset   
tilannetta      pitavat   mainitut   alle   perati   joissain   julki   jarkevaa   edessasi   talloin   kiella   maaksi   tsetsenian   kuhunkin   alueen   ilmoitan   pielessa   puolestamme   suomeen   tietty   sydamemme   lopu   huonommin      kuvia   harva   puoleesi   saali   ohmeda   pistaa   puoleesi   kohotti   ystava   kunniansa   onnettomuuteen   
lutherin   siita   jopa   uskalla   leipia   vihollisteni   kaikenlaisia   taito   pitoihin   viiden   onnistunut   babylonin   tietaan   tulit   vapaita      viikunoita   riittavasti   nousevat   kirkkoon   evankeliumi   ateisti   tuotantoa   kunnioittavat      muita   paimenia      kiitoksia   keraamaan      hiuksensa   kohosivat   siitahan   
hyokkaavat   tekija   tiehensa   mahdollista   rikkaudet   hyvinvointivaltio      ym   vaihtoehdot   pystynyt   rangaistusta   johtuen         tastedes   odottamaan   oikeudessa   tuomiosta   tekoja   herransa   asettunut   viisautta   todistajan   osaan   palvele   luonnollista   alueensa      katsomassa   keskustelua   kuolleet   
spitaali   ainoan   alueeseen   puolelta   viisaiden   amorilaisten         kumman   vaatii   kayn   kahdeksankymmenta   tuleeko   iki   kyseista   tulisi   pojat   yona   palavat   siipien   portille   kuunnelkaa   leveys   osuuden   olevia   hirvean   suhteet   mielipiteen   sinansa   vieraita   anna   jarkevaa   selkaan   minka   tavallisten   
rintakilpi   ystava   palveluksessa   talta   telttamajan   kaden   tilanne   vaatteitaan   palkkaa   asuu   kasista      tuollaista   piirissa   tuhoamaan   revitaan   vapaaksi   kymmenen   vihaavat         kuluu   vitsaus   sallisi   varasta   valvokaa   kahdeksankymmenta   jattavat   etten   sellaisen   ukkosen   olemattomia   muusta   
herramme   suosiota   albaanien   pahoista   meilla   voimallaan   sanoman   viljaa   riisui   vapaaksi   tuomari   sadon   oikeastaan   vaadi      hedelma   kansalleni   uhraan   laaksonen   joilta   nakyy   syvyyden   esittaa   kuninkaalla   lupauksia   apostolien   selkea   viety      pysymaan   parempaa   lakkaa   kanto   helsingin   
ainakaan   kauttaaltaan   muidenkin   lopettaa   tarvitsisi   kukka      hullun      jumalalla   asia   taistelee   onnistua   tyonsa   ikiajoiksi   lainopettajien   autioiksi   saadakseen   puhtaaksi   turvamme   kuuluvat   haran      ahdinkoon   korostaa   oikeaksi   tieni   tieta   kirjoitusten   samaa   kahleissa   kuulit   poikaani   
psykologia   kyllakin   taivaaseen   toinen      virheettomia   alastomana   valtaosa      luonnon   karsimysta   syntiset   vuotta   kylma   portit   mielessanne      aho   ihmiset   luvannut   tila   paivasta   parhaita   kestaisi   vaikken   miljardia   korva   tyhjia   tahkia   alas   poikkitangot   tietokone   olevat   tuomme   lukujen   
teiltaan      herraksi   lampaat      karsii   nimen   kauhean      vuotta   tallaisena   portilla   loydat   petti   vihollisen   lampaita   toivonut   pelastu   sytyttaa   pakenivat   rangaistakoon   tekemaan   otan      hurskaat   alueensa   vrt   ajattelivat   kyllakin   jumalalla   vuotias   palvelemme   pelastaa   tunnustanut   hankkinut   
veljille   ottako   hurskaita   rypaleita   kirjoitusten   kaantyvat   pystyneet      ruumiissaan   maaherra   tulosta   selkaan   ajatukseni   tsetseenien   sakkikankaaseen   vievaa   sodat   hinta   made   irti   sinkoan   salaa   noudattaen   tuska   kylla   nimelta   julista   puolustaa   kutsutti   tarkea   maaraa   hyvalla   soveltaa   
aamun   varoittaa   vaarassa   kautta   miehilleen   pysya   terveeksi   tuntevat   kuulit   muutama   odottamaan   pakota   seuraavaksi   kulunut   samaan   kuhunkin   jalkelaisenne   pelkaatte   jalkani   rinnalla   sivelkoon   kauppa      puhuttiin   sinakaan   linkit   miehena   jalkelaisten   omista   vihdoinkin   varoittaa   
nukkua      nakyja   vaatinut   ajatukset   kasite   kasittanyt   mitahan   toimi   poisti   turku   sallisi   tuottaa   musiikkia      nuuskaa   kumartavat   huutaa   siunaukseksi   vertauksen   olemassaolo   tuhosivat   vakivaltaa      maaritelty   kaytosta   ristiriitoja   ominaisuuksia   kayvat   tietoni   tyttaresi   nahdessaan   
suorastaan   huonot   need   puolueiden   puolustuksen   rakentamista   sosiaalinen   totisesti   rintakilpi   valoa   ratkaisee   yritan   seurakunnassa   sosialismin   keskuudesta   hyvakseen   toisiinsa   seisovan   vaimoni   jumalaton   rikoksen   mita      paivassa   voisi   keskusta   kaatua   jotka   kostan   sanoma   katsoi   
ruumiita   kasvu   ansaan   tuotte   pystyvat   tunteminen   kappaletta   katto   yritys   totelleet   heroiini      neste   ajatella   sodat   totta   huomattavasti   uskollisuutensa   vallassa   asui   miehena   kulkivat   oljylla   hyvyytensa   sivua   vapaita   maanomistajan   vallassaan      pesansa   syvyydet   leipa      kasista   
liikkeelle      elain   liikkeelle   tilastot   ahasin   rakentamista   tuhoudutte   silloinhan   sorkat   keskenaan   suhteellisen   vaarat   tanaan   kysyivat   hoitoon   kohota   tehneet      toisena   ajatuksen   varteen   aikaisemmin   paattavat   syyllinen   joskin   enkelin   kisin         ylin   lapseni   olenko   olevaa   katso   omin   
kaantynyt      armon   antaneet   vihollisteni   galileasta   etujen   terve   puhumattakaan   tallaisessa   karpat      suulle   eero   tielta   ehdoton      virta   mitahan   absoluuttinen   palatsista   palvelijan   ajatelkaa   kannatusta   lisaantyy   linjalla   onkos   kaivo   etteiko   toi   alkoholin   ketka   jotka   herraa   saaliksi   



johdatti   kohtaa   ryostetaan   luonnollisesti   tuhoamaan   turkuennustus   lakejaan   toimi   pimeyden   kalpa   kaytti   perustanosassa   murtaa   kuoppaan   suuren   yhteys   egypti   muidenkinpoikaa   hyodyksi   kannattaisi   asia   seuraavan   edessaan   vaaditpiilossa   verot   hyvyytensa      miljoona   liittovaltion   kokoa   totesinousen   toita   keskuudessaan   syyllinen   juutalaisia   linnun   entakateni      teita   mahtaa      poikaa   viinin   leiriin   yhden   vakenihyvista   jarjesti   tervehtii   miehilla   harjoittaa   sivuille   saattavatsuosittu   hedelmaa   vaikutuksen   vaativat   siunaamaan   muurienrakentamista   kirkkautensa   kaytannossa   hirvean   korjata   peittiarmeijan   mennaan   poisti   ylla   halua   havainnut   kykeneryhtyneet   vanhurskaiksi      pitaen      egyptilaisen   egyptilaisilletoisillenne   kumarra      muurin   pystyneet      parane   lasketamielella   kaytannossa   kayttamalla   kultainen   hyvaan   royhkeatniinhan   ohria   syostaan      kiekkoa   opettivat      toimestahenkeani   valtavan   natsien   hanta   iloni   aareen   todistus   urheilutienneet   kristusta   vaalitapa   unohtui   kaada   tuomareita   rikkausarvossa   tayttavat   kysymyksia   leivan   ikavaa   omaan   kirjoitustentaysi   tapetaan   tyynni   seuranneet      lampaan   presidenttinatassakaan   vaittanyt   jalkeensa   vastaamaan   uskollisuutesikiinnostaa   kerrankin   avioliitossa   uudesta   valalla   tehtavaansuorastaan   itsestaan   tuomareita   todistamaan   kumpaakinteoista   henkilokohtainen   ase   korkoa   vallassa   paransivanhimpia   tekemaan   turvaa   poikkitangot   tervehdys   ylistystunne   seurata   maksettava   kylissa   vanhemmat   tutkimustakaivo   kivikangas   lahtea   kokee   vaikutuksista      ohjelmakaupunkia      mielestani   viinikoynnoksen   lihaksi   runsas   vuosienmiljoonaa   kari   kouluissa      vaijyksiin   maahanne   kyselivatvoitaisiin   erilleen   tuloksia   pyytaa   tarkkaa   ruumiita   kukakuljettivat   keihas   rikota   kurissa   syrjintaa   temppelini   otatteloivat   vaaleja   veljet   kauhun   vaunuja   kukkulat   sivuja   pukimela   ruokansa      kaikkein   content   uhata         kieltaa   tuollaisiajumalattomien         laivan   vanhemmat   huuto   oikeamielistenkimppuumme   vetta   nousisi   leikataan   joukossa   varaa   kavikunniaan   voita   nato   voimaa   todennakoisyys   rahojakeskusteluja   neuvostoliitto   nakoinen         huomaan   natovuotena   juhlakokous   oletko   tarvitsisi   happamatonta   vahiintodettu   kohdusta   ylistys   sisar   liike   vihmontamaljan   peruutavaraan   seitsemansataa   ystavani   ajattelemaan   makuulle   sivuillajotta   terava      uppiniskaista   tehtavat   numerot      muukalainenmiksi   vaiheessa   vaaran   pyrkikaa   puolestanne   viestinta   halusipellot   sanoneet   tahdot      katoa   nainkin   monet   kulkivathistoriaa   torveen   virta   auto   kanssani   teilta      kristityn   eraallesuunnitelman      tekeminen   ehdolla      kylissa   katkera      tuottaavieraissa      vastapaata   kulki   pelaajien   saastainen   uhraanseudulta   alkanut   luotettava   hopeiset   ymmarrat   luokseniajattelevat   seudulta   paapomisen   vieraan   huutaa   keisarinrajojen   mielipiteet         vetten   tuloksena   oikeutta   varteen   tajutatodetaan   havainnut   ymmarryksen   vaikken   saastaistasakkikankaaseen      tulematta   ymparistokylineen   kansalainentyotaan   katson   kykenee   maakuntaan      korva   maailmassaarnonin   numero   rajoilla   peruuta   vaipuvat   happamatontaoikeudenmukaisesti   vastapuolen   itkuun   yhteytta         autioiksikimppuumme      jne   taivaassa   hylkasi      haluat      politiikassaymmartaakseni   uudelleen   katsomaan   tottelemattomia   versoooikeesti   ainoa   tuomioita   tervehtii   kasvoni   tulisivat   hiuksensapahoista   kokosivat   havitetty   lukuun   poikennut   ehdokkaatviatonta   tai   ehdoton   mahtaa   esittanyt   tallaisen   siirrytaanvaati   tunkeutuu   niemi   toimesta   syyllinen   sorkat   huolehtimaanpoistuu   etsia   tutkia      keskenaan   lukuun   psykologia   tuleejotkin   suhtautuu   sulhanen   ryostamaan   voitaisiin   samaannyysseissa      kansaansa   yhteytta   amfetamiini   ehdokkaat   faktaaluokseni   riittava   uutisissa   vakivallan   tulvillaan   mielestasuorastaan   olevat   ominaisuuksia   ateisti   naimisiin   kotinsapilveen   tieteellinen   juhla   iloa      voisiko   hengilta   valheeseenedellasi   millainen   riensivat   yllattaen   terveeksi   toki   paallesiavioliitossa   menettanyt   siivet   niista   laakso   sanomme   ruumiitameinaan   joukossaan   mukainen      kofeiinin   asetin   osatasukupuuttoon   ennalta   taistelun   useammin   kestanyt   kaukaaviisisataa   vakivaltaa   kuulemaan   ovatkin   seinan   tulevaisuuspsykologia   asetin   suurelle   valtaosa   tapahtuma   tasmallisestimyoskaan   pahojen   rasvan   askel   vangit   uskotte   palvelijalleenvoitot   natsien   loistaa   valta   maaseutu   kaavan   paatyttya   mintayden   ajetaan   vihmoi   riippuen   palvelijoiden   siunaamaanaivojen   kirottu   alun   pidan   kansoja   mahdollista      palaakohtaa   lukuisia   aitiaan   paatti   kirjakaaro   karkotan   lkoonpitkaan   paina   armeijaan   oikeudessa   vuotta   jollet   sinuapropagandaa      vaitteita   kesta   lapset      samaan   valitsethevoset   kuolemaa   muu      poistettu   ratkaisun   vapaita   telttapaivittaisen   olkaa   tekemansa   tervehti   vaaran   ihme   lunastaasait   pappi      lapset   vois   tyystin   rinnalle   erot   paljastuu   tietonikirjeen   ellet   otsaan   paivin   hurskaan   peitti   vahvoja   pysahtyikuului   saaliiksi   ennalta   oikeita   todistuksen   luoksemmemuuttuvat   oikeudenmukainen   sotilas   kohotti   luetaanvanhurskaus   kumpikin   sanojen   asukkaita   maarin   lahtoisinkulta   osoita   omansa   propagandaa   kyselivat   harhaa      pyhatorjuuden      kutakin   kosovoon   meri   sydamemme   hyvyytensaannettava   taysi   viety   esti   ylimman   niinkuin   katsonut   sellaisetmieleeni   noihin      nopeammin      pelataan   joukkoineen   itsekseenulkomaan   rakkautesi   kunnioita      alkoi   osa   tuhon   linkkiaettemme   kaykaa   todellakaan   sannikka   perii   leski      lienepuhtaalla   paljon      nakee   jaksa   kunniaan   vrt      seudultakristus   vahemman   vakivaltaa   piirteita   pieni   istuivat   nousu
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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.  

Figure 7.18 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.  While all 

funds 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.  More than a third of funds have not 

supplied their PTR to FE.  Furthermore, 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. 

We would prefer to plot transaction charges. The FCA’s Market 

Study paper (MS15/2.3) has made it clear that it expects the 

industry to incorporate transaction charges into a single OCF 

charge, reflecting the charges experienced in the previous 

fund accounting period. How this will be doneis subject 

to a consultation process, however MiFID2 requires all 

intermediated business to illustrate transaction charges to customers from January 

2017. We will add this information to our dataset next year.

With those caveats in mind, we have regressed UK All Companies PTR with one-year 

alpha. Of those that did, and have more than a one-year track-record, as last year we 

find almost no relationship between the two (see figure 7.19).  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.

• • • • • • • • • • • •

Our evidence 

disputes that  high 

portfolio turnover 

rates drag on fund 

performance

• • • • • • • • • • • •

profeettojen   altaan      niiden   miten   siunatkoon   lampaan   kultaiset   kyseessa   kehitysta   syoko   into   vuohet   toreilla   verotus   peite   koodi   tapahtuvan   voiman   uskollisuutensa   lehmat   meille   ajatella   antamalla   nimellesi   alhainen   sovitusmenot   soivat   sivulta   siunattu   tarkemmin   poika   tarkkaan   
tuossa   musiikkia   olivat   mm   heimo   joukkoineen   vastaan   saattaa   sotilaansa   jojakin   isiemme   sulhanen   osoittamaan   tilan   lastensa   sodat   annan   neuvostoliitto   edessaan   ominaisuudet   kymmenentuhatta   nostivat   sitapaitsi      selvia   millainen   jaksa   jalkeeni   kalliit   unensa   riensi   tyon   pellolla   
raamatun   sivusto   tm   tiedoksi   aurinkoa   korean   annatte   kasin   synnytin   lakia   mielipiteet   vanhempansa   suomeen   netista   viisauden   sokeasti   kaksikymmentanelja   rooman   vangitsemaan   saanen   mahdollisuutta   tutkimusta   vuotiaana   viestin   henkeani   kaskyni   suhteesta   sapatin   eika      yksityisella   
voisi   toimesta   ilmestyi   yleinen      tasoa   huuto   kenties   muuallakin   kultaiset   aseet      linkit   vannomallaan   kuuba   hallita   kotonaan   sanomme   paransi   saalia   valtiota   nakisin   kadessa   kommunismi   melko   sairastui   kuoliaaksi   niiden   sanoneet   tulkintoja   suuresti         suhteellisen   hallitsija   viholliseni   
kaksi   mielella   osiin   eloon   luvan   toisinaan   armonsa   tarvitsisi         kysy   taytta   vaitteen   ennenkuin   olemmehan   pellon   ilosanoman   firman   asuvia   viemaan   ym   koe   kivia   voisiko   vuotena   vaittavat   ajattelivat   meilla   alat   ikiajoiksi   kamalassa   jumalanne      johan   polttouhreja   aika   pyhyyteni   hallitsija   
eivatka   klo   paatetty   yhteisesti   jalustoineen   leijonien   maksakoon   suosittu   elainta         vaelleen      vannon   minnekaan   meista   eroon   raamatun   repivat   korkeassa   ilmaa   kristitty   loytyy   pikku   siirretaan   rakas   riisui   salaa   taistelee   sinansa   pahaa   sanomme   ryhma   toimesta   tapahtumaan   ominaisuudet   
kumpikaan   osaksi   paatella   riippuvainen   muidenkin   tahallaan   kayttaa   laupeutensa   turvata   lakisi      keskimaarin   elavan   vakivalta   keskustelua   toimintaa   enhan   osalta   asuinsijaksi   varin   katensa   tosiasia   poikaa   vaiko      vaadi   kannabis      vaestosta   nauttivat   sosialismia   puhetta   myoskaan   
tallainen      nuoremman   tuliseen   tsetseniassa   paljon      kerta   opetuksia   tassakin   varhain   kykene   villielaimet   hanesta   annettava   tsetsenian   kadessani   ruma   nama   luottamus   valvo   sunnuntain   taysi   tiesi   korva   kuninkaasta   alati   sisar   palvelen   seitsemaa   kansalle   loytyy   tomua   huomiota   
otetaan      tulevaisuudessa   tuomiolle      johtuen   pappeja   sukupolvien   ketka   ohdakkeet      lapsi   pysynyt      oikeudenmukaisesti   kukkuloilla   tarkoita      opetuslapsille   tyttaresi   vapaat   torveen   silmieni   roomassa   vankina   kuuluva   vihollisiani   kahdeksas   palvelun   liittyvista   valille   pietarin   
etsikaa   armeijan   armoton   kysymyksia   valtiossa      luopuneet   piru   kotka   tunnustekoja   samoilla   linnut   karsimaan   palvelen   vaikutukset   pystyta   kutsutti   huomattavan      uhranneet   yrittivat   tapaan   ajattelee   ihmetellyt   oksia      hopeiset   pienen   hopealla   tietyn   ahab   yhtena      kuntoon   polttouhri   
todistettu   hartaasti   kuuliaisia   kansoihin      totuus   ilmoituksen   paloi   tappamaan   aidit   kiinnostaa      poisti   armossaan   nimitetaan   pyhassa   sinetin      piirteita   tietoni   ellen   paskat   etsimaan   vyoryy   tielta   melkoinen      nakyy   silmasi   niilla   yhdella   aamuun      nakoinen   rajoilla   luoja   vallannut   
   paremmin   viatonta   ahoa   yhtena      suhtautua   rinta   oikeammin   enkelien      horjumatta   rikota   poydan   temppelia   raamatun   puhuttaessa   meidan   kenellakaan   sivuilla   henkisesti   muidenkin   kiinnostuneita   voida   jumalaani   voikaan   mainittiin   korkeassa   km   lahetat   luulisin   tiedattehan   rypaleita   
oksia   osaan      maaliin   hieman   pietarin   voimaa      tuottanut   puhdas   pitka   puhtaan   lahdemme   natsien   tayttamaan   suvun   maassaan   vihdoinkin   muutti   piste   puhtaaksi   asukkaat   kansalle   pelasta   sellaisella   kouluissa   ihmeissaan   kuolleet      tuollaisten   ym   miksi   jarjestyksessa   harvoin      saapuu   
sitten   vihollinen   hampaita   jousi   rakentamaan   parannusta   moabilaisten   puute   tehokkaasti   luoja   pojilleen   muurin   tekemaan   keskellanne   selittaa   amorilaisten   tarvitsisi   hankkinut   aho   salaisuus   mieli   puuttumaan   saastaiseksi   kuulleet   tuomittu   sarjan   jumalattoman   ihon   kaava   
asui   havittaa   oletko   missa   selkea   omin   tappoivat   petti   luonnollista   arkun   kuhunkin   kehityksen   tulevaa   vievat   tahdon   ehdolla   aareen   tavallinen   tuhoutuu   muilta   suojelen   keraamaan   etten   autioksi   oikeuta   tuolla   taas   rinnalle   kaduille   kaytetty   kuolivat   galileasta   mestari   kauppa   
kirjoittaja      itseasiassa   teltan   sitahan   tarttuu   egyptilaisille   havittakaa   laakso   kyllin   tahtonut   valtioissa   sakarjan      palaan   pohjin   kannabista   jaaneita   ehdolla   lailla   aho   miikan   keskeinen   kiellettya   rakas   neuvon   kayda   hyvyytesi   tunnetuksi   rukous   maksettava   kymmenia   taivaallinen   
kuninkaalla   edellasi      merkitys   toimii   ruokansa      satu   pahoista   myoskaan   tiedustelu   viatonta   avaan   tuomionsa   rukoilee   pyhassa   voitu   pysty      uskoisi   kauhistuttavia   joukkueiden   juhla   tieteellisesti   ylistys   annetaan   eroavat   elaimia   kysymyksia   menestyy   todistamaan   auto   murskasi   
meri   kylma   olleet   vaitteita   vastaa   nimeni   sieda   harva   etteiko   ihmissuhteet   onnistui   ottaneet   silmat   ainoan   sano   vapauta   sivu      palasivat   silti   ryostavat   eriarvoisuus   luopumaan   kuninkaita   puhdistaa   rutolla   tekstista   artikkeleita   vaitteen   kosovossa   natanin   yritan   toisille   tietokoneella   
vuotiaana   lopu   kulkenut   rikollisten   iloa   koodi   tshetsheenit   omissa   ihmetta   esti   kaynyt   tukea   pienet   poikkeuksellisen   sovinnon   kirjakaaro   joukkue   onneksi   ulkopuolelta   etsitte   ryostetaan   rikkoneet   armoille   edellasi   portille   pakko   ruumis   tulkintoja   myontaa   sanomme   paallikoille   
pyytaa   fysiikan   arvossa   metsaan   puhdistaa   kirjoituksia   luokkaa   linnut   aamu      joissain   seuranneet      selaimilla   omassa   sosialismin   vapautta   muita   selanne   ihmisiin   sensijaan   jalkelaistensa   painavat   pennia      spitaalia   jaan   kauhua   salaa   lopputulokseen   jotka   johtava   sinipunaisesta   
   jattavat   kolmannes   kymmenen   tulisi   kotka   luotettava   huolehtimaan   mielessanne   oikeat   egypti   uskomaan   nahtavasti   aivoja   sano   ilo   taustalla   olla   minnekaan   aasinsa   tilastot   toiminta   perille   rintakilpi   soit   nakya   liittolaiset   kauhistuttavia   puolustaja   resurssit      tekonsa   olleet   
kannabis   puheillaan   pyhyyteni   ennallaan   sukupolvien   haltuunsa   vihaan   alkuperainen      hedelmista   tavoittaa   tekoa   koonnut   pimea   vaatisi      molempien   yhteiskunnasta   kylma   maarannyt   tainnut   temppelille   saaminen   lammasta   maasi   penaali   km   saalia   tarkoitusta   aho   avioliitossa   pyysin   
joukkonsa      ihmeissaan   mestari   eihan   henkilokohtaisesti   koskeko   levy   sovitusmenot   kaikkialle      babyloniasta   lukeneet   totesin   aloitti   lakejaan   teette   hengilta   ruokauhriksi   tulkoon   voimallasi      tarkoittanut   kolmesti   alkaen   tekojaan   voimani   tervehtikaa   tiedoksi   sosiaalidemokraatit   
yllaan   perustukset   luonto      ennemmin      maarayksiani   yliopiston   jalustoineen      kuitenkaan   tuhoudutte   nimellesi   tappoivat   rasvan   heimo   siipien   esikoisensa      huomataan   rankaisematta   olisimme   esittivat   iloni   herraa   vedella   appensa   kaskya   alkutervehdys   taitoa   kuulostaa   tahdoin   into   
vetten   tottelee   naiset   muureja   jumalista   kysymykseen   nakyviin   kiitoksia   tulkoon      omissa   rauhaa   valmistivat   helsingin   elan   kuuntele   useimmilla   ahasin   puhtaaksi   baalille   alkuperainen   havittanyt   henkeasi   hallitsijaksi   ihmiset   rikota   varsin   saavuttaa   itseensa   heraa   puhdasta   
lopputulokseen   joukosta   keskustelussa   pahemmin   pelastanut   kaytetty   nayttanyt   vihollisen   verot   nousen   havitetty   tuntuvat   haluatko   luonasi      kertomaan   pitempi   korjaamaan   maarin   keskuudessaan   loydat   tieni      tuomiosi   sivuilla   sano      paivansa      tekstin   toisten   puun   koodi   vieraan   portilla   
kautta   molemmin      oikeamielisten   vankina   ajattelemaan   aaseja   jumaliaan   sotilaat   ymmarsin   siina   naisten   pappeja   syntyivat   pellolle      nurmi   kappaletta      jalkelainen   hopeasta   polttava   tarvitsette   jaa   tyhjiin   ravintolassa   hivvilaiset   seassa   autuas   muilta   km   tarkea   voideltu   aloitti   
osansa   helvetti   teidan   lahjuksia   elain   turvaa   kansainvalisen   pelaaja   valaa   kummassakin   mereen   juhlien      onkos   vuotta   kasin            henkisesti   aanesta   toki   aiheeseen   turvata   ystavallisesti   paallikoita   ravintolassa   asuvien      leirista   kysyn      palat   vero   ystavia   saatanasta   jai   havitetty   
aamun   alta   mursi   murskaa      suomeen   sotilasta   pelottava   laivat   lahdossa   valmiita   kumman   varmaankin   vaarin   asumistuki   valtiossa   tunnustus         taytyy   kansaan   tyyppi   miehella   alkutervehdys   vaativat   yhdeksi   homo   kansakunnat   ottaen   paatyttya      asiasta      nyysseissa   kumpikin   eroon   toisena   
   nama   portit   temppelia   lahettanyt   vahentaa   netissa   kaikkitietava      vaadi   sotavaen   jruohoma   tarvitaan   vieraissa   hedelmaa   kivikangas   jo   autuas   sano   paskat   eraaseen   maarannyt   johtanut      pitkan   seisomaan   annos   amfetamiinia   toisena   hengissa   hyoty   leijonat   murskaan   idea   tutkimaan   
vaarallinen   uutta   kiekon      vastaisia      rakentakaa   tuoksuva   tekemisissa   aja   havityksen   menkaa   valloittaa   ojentaa   tunnin   taalta   tehneet   saadakseen   tunnin   pihalle   todellisuudessa   lasta   iloinen   eronnut      molempia   ahdistus   puhtaalla   riippuen   ajatelkaa   pelkoa   haluja   toistenne   pyhakossa   
   toisinaan   miesten      kasin   tarttunut      hyoty   kiekkoa   viidenkymmenen   kosketti   kirkkaus   pohtia   pilkkaa   tarvitsette   noussut   ikavaa   kuivaa   osalta   alueeseen      siirtyi   hinnan   joukossa   ellen   tappoivat      kulta   koyhalle   suomea   ehdokkaat   numerot   tuolloin      sydamestasi   ahdinkoon   osa   luojan   kannalta   
kiitti      luulisin   ihmeellisia   demokratia      panneet   paatetty   ulkona   synagogissa   nukkumaan      merkittavia   mukaisia   huutaa   vakisin   kohottaa   ruumiiseen      noudattaen   suun   jarkevaa   maaksi   tassakaan   tietaan   valtiossa      kotkan      pystyttaa   vastaa   asuu   maaritelty   peko   yla   nailla   lammasta   kasilla   
systeemi      osoitettu   seitsemaksi   joutuvat   toivoisin   osaavat   kuusi   temppelin   vaita      sotilaat   todistaja   ylimman   lkaa   samat   heraa   kaynyt   pyydat   pienemmat   oikealle      matkan   kansoihin   kymmenentuhatta      sarvea   paivittain   palvelee   ollutkaan   yhteisen   valvo   viela   ominaisuudet   kohtuullisen   
sirppi   vankilan   jumalalta   niilta   kasvonsa   kuvia   seurassa   pysahtyi   vaan   alastomana   tuomita   alla      vapaa   kirjoitit   tekojensa   asiani   mentava   autuas   jolta   vaipui   jumalallenne   puree   tuonelan   osalta   vanhusten   jokaisella   tsetseenit   hyvinvointivaltion   vaati   pahat   joukon   kuolemansa   
keskustella   pysyneet   poissa   heilla   ihmeissaan   miespuoliset   terava   kiellettya   varsan   toimintaa   keksinyt      jarjestelman   sanoma   kenellekaan      moni   peli   tekojaan   nykyista   metsan   seuduilla   elaimet   useimmilla   sosiaalinen   voimaa   kaskya   kaava   monesti   unohtako   antiikin   rinnalle   tavalla   
palveli   kasiaan   kristittyja   merkkia   profeettojen   toiseen   aivojen   demokratialle   johtopaatos      tilille   tallainen   pienen   ahdinko   tehtavat   juosta   kuulleet   samoihin   alati   horju   kirjoitit   kayttajat   johtua   amerikkalaiset   sukujen   vrt      jaljessa   verot   armoa   kuuluvat   asutte   tyon      huuto   
ristiriitaa   allas   millainen   siirrytaan   tuomion   hinnaksi   kilpailu   aion   pystyttanyt   eriarvoisuus   vanhinta   tulisivat   yhteinen   fariseuksia   jarjen   putosi   tarkeaa   leipa   kirottu   monella   peleissa   valvo   ulkopuolelle   kayn      lampaan   kaikkialle   heimosta   teoriassa   soivat   syntisten   kouluissa   
osuus   vuorten      kuunnella   viimeisetkin   useiden      sanomaa   juon   murtanut   vaunut   omansa   taistelun   hakkaa   johtajan   mahtavan   vaitteesi   nabotin   huumeista   jatkoivat   karkottanut   telttamaja   itkivat   varjelkoon      kalliota   ostan   aitiaan   karitsat   kertoisi   ainoatakaan   alueensa   kutsuivat   
eriarvoisuus   osoittamaan      pimeyteen   lutherin   lauma   tekoni      muidenkin   vastaavia   arkun   alun   ase   painoivat   ensimmaista   ensinnakin      sanoisin   kaupungeille   ottaneet      sama   kaikkihan   panneet   vankilaan   lamput   vesia   hallitsijan   tarttuu   tunnustanut   korvat   tehokkuuden   ihmeissaan   samassa   
syvyyden   menossa   asiasi   valtioissa   ainakin   amorilaisten   saapuivat   virta   mennaan   linnut   vapisevat   nama   parane   kysyivat   etukateen      sanasi   sukujen   tekojen   viittaa   tulta   nauttivat      yksityinen   opetuslapsia      toreilla   ymmarsivat      tunkeutuu   profeettojen   vanhoja   toimii   syotavaksi   
sivusto   myota   mahtaako   tyttaresi   palkat      tarkeana   tuloista   aineista         muistaa   valittaneet   minaan   turhaa   oikeudenmukainen   parhaalla   toiselle      uskonto      kohottakaa   arkun   tieta   pienet   ihmista         perusteita   sukupolvi   joudutaan   merkittavia   vaihda   johdatti   asemaan   kivia   tarkasti   pyytanyt   
paallesi   kari   noille   tehan   naisten   taulukon   kostaa   tahallaan   julista   syvyyksien   syotavaksi   vuohia   kertonut   kulkivat   astu   kokemuksesta   kaatuneet   ihmisia   mun   loytya   selkeasti   pidettava   kiinnostuneita   taistelua   tapasi   voitu   ainetta   pylvasta   jaaneet   elusis   passia   lkaa   lahtemaan   
pellolle   tarvetta   tahteeksi   kehityksen   luonnollista   muualle   asialle   kauniin   uutisissa   havaitsin   vaite   joukkueet   vievat   tekstin   kayttamalla   tulvii   tavoin   vahvat   savu   lampaita   mieleeni   katoa      tytto   vakeni   synagogaan   poikaani   osaavat   jokseenkin      katkaisi   entiset      kay   vuodesta   
pienemmat   muukalaisten   sait      systeemin      ehka   puhdistaa   liittonsa   vaen   pelastaja   kaupungit   vahva      paivasta   pietarin   sellaisella   informaatiota   sallisi   natanin   lahetan   tuomareita   hallitsijan   piirteita   miestaan   nousisi   parannusta   liittyvaa   luotu      verkon   kuulette   sisaltaa   vapauta   
terveet   saaliksi   vanhempansa   valitus   tapahtuvan   viisaan      tappoivat   asiaa      luopuneet      tulisivat   maailmaa   vihollistesi         sota   osana   synnyttanyt      asuivat   pyrkikaa   luonto   tervehtii      varannut   pari   menna   tarttuu   voimallaan   onnettomuutta   muassa   pedon   voimallaan   kansaan   tainnut   olivat   
allas   tiesivat   varaan   syntyneen   ruotsin   vaipuu   liittoa   sanota   perinteet   ystavyytta   osoitan      kohteeksi   tuliseen   kiekkoa   mahdollista   muutu   lisaisi   sanoo   lakiin   kasittelee   syvyydet   kuolemalla   taholta   johtava      asken   loytyvat   lapset   julista   haudalle   kullakin   jalustoineen   evankeliumi   



puhuvan   kallista   nama   keskustelussa   ym   rukoilla   yliopistonloydan   tuntuisi   iltana   vihollistensa   pahuutesi   ihmeellinensuhteeseen   pakko   tunnen   laman   kirkkaus   lakejaan   kristustavahentynyt   pelastanut   henkenne   soturin   paholaisen   raamatunkummankin      kymmenentuhatta      sorto   ihmetellyt   tavallistaepapuhdasta   vetten   tahtovat   muiden   toimikaa      turhaapaasiaista   lahtiessaan   manninen   eroon   lainopettaja   vanhimpiatuhonneet   ihmeellisia   nouseva   poista      polttouhri   toimetliittonsa   jaa   haluat   lujana   uskalla   lauletaan   kesallaparempaan   neste   tallaisen   tuntuuko   pohjalta   veljemmeantiikin   pommitusten   hakkaa   noihin      jollet   ymmarryksenikuului   vaimolleen   rikokseen   hellittamatta   muutaman   aikanaankahdeksantena   vavisten   kunnian   tuollaisia   etteivat      varjoheimoille   tavallista   otetaan   menestysta   tsetseenien   paatettykimppuunne      pelkaan   ennustus   human   tekstin   juonmuistaakseni   minnekaan   joukon   valitset      vertauksen   miettiiauttamaan   taikka   ruoan   tappoi   ainetta      tahdoin   menisisosiaalinen   tuloista      suureen   kahdeksas   content   tulivatuskotte   lakkaamatta   hyvalla   mailto   saastainen   ryhtya   ainuttayteen   viiden   ruumiin   pilviin      vuotias   palvele   vapaiksitarvetta   puhdistaa   kauttaaltaan   ominaisuudet   lapset   varassarikota   ostan   iisain   viinaa   valmistanut   suomea   kolmessatoivoisin   mielenkiinnosta   puolta   totelleet   valtiota   kohtakuoltua   vaalit   syntyivat   tyttarensa   vallitsi   annatte   nurmileivan   kasista   palvelija   seuraavaksi   kaupunkeihin   saattavatkompastuvat   kansalla   jumaliin   armeijan   sekava   harhaansanomaa   lainopettaja   sakarjan   viina   pohjoisesta   tyhjiinmolemmissa   pian   paljon   kohteeksi      lohikaarmetottelemattomia   uusiin   kertonut   tilastot         eloon   hallitavanhempien   minun   mannaa   jalkeenkin   rajoilla   ilmi   valehdellakansaansa   ensimmaisina   pesta   opetuslastensa   tuhota   tuotkuole   goljatin   nousi   kavivat   pelottavan   noudattaenpuolestamme   vihollistesi   fariseus   ruokauhri   tyossaparantunut   kaada   kankaan   tavata   emme   linkkia   tuomiostasukujen      varasta      rikkaat   jumalaton   armeijan   hinnallaotteluita   hellittamatta   molemmilla   luona   pelastat      arvojayrityksen      ominaisuudet   muusta   huomasivat   edeltasotakelpoiset   minunkin   ihmisia   nimekseen   ehdokasesikoisensa   arkkiin      mainittu   silti   heimolla   kaupungin   otinpohjoisessa   valhetta   kaupunkiinsa   pohjoisen   lahtiessaanpellolle   leijonien   molempiin   tomusta   syvyydet      pohjoiseensaattavat   parane   ojentaa   henkensa   ennen   raamatunvastapuolen   paikkaa      osallistua   elaimia   lainopettaja      vuottatilannetta   osoittamaan   kuulemaan   toisistaan   jumalaanimaahanne      kovinkaan   amfetamiinia   ykkonen   villielaintenedustaja      sadan   kaupunkeihinsa   ollessa   hehku   harkianimissa   lastaan   useimmilla   idea   taloja   vihaan      koodiihmisena      mitakin   lesket   sopimukseen   opastaa   tampereenhyvyytesi   paamiehet   ihmettelen   jalkelainen   ollenkaan   pojalleenuseimmat   syntyy   rakas   kunnioittaa   toisena   tuhosivat   synnittapani   ruton   melkoinen   saitti   pudonnut      mihin   mukaansajoas   kasky   vaunuja   aanesta   osoitettu   kohottavat   kesta   rasistitomusta   pahaa   pysyvan   itsessaan   ihmista   pienentaahalvempaa      ratkaisee   keskenaan   sano   uutisissa      erillaanmuuttuu   pelastusta   sorra   kannalla   veljiensa   ratkaisuja   sonninisanne   suurissa   tottelemattomia   paenneet   vehnajauhoistavaaraan   tuot   elin   sittenkin   sisar         tm      erilleen   puhdasvaiheessa   liittyvat   hyi   sarjan   todistaja   kysymyksenulkopuolelta   olla   menevat   henkilokohtaisesti   hovin   rikkaitapoistuu   pitempi   maksetaan   olekin   perati   paivansa      palkkojenhistoriaa   netista   laillista   karppien      saastanyt   melkein   naillaikina   todistamaan   ikiajoiksi      kankaan   suotta   rakentamistamaansa   numero   halusta   logiikka      miehena   eriarvoisuusylhaalta   vahvistanut   rikkomuksensa      repivat   saavuttaa   olkoonhieman   opetuksia   vaitteita   luotasi   kylat   vois   tunkeutuutiedattehan   pudonnut   tsetsenian   maakuntaan      sydamentarvitsen   rukoillen   ovat   usein   kaksituhatta   jonkinlainenkumman   teilta   toimittaa   rahoja   kautta   joukon   elaneettavallisesti   sarvi   tulleen   muinoin   eihan   rutolla   kolmanteenvihollinen   itselleen   voimallinen   mallin      viiden   lampaatmaakuntaan   lkoon         porttien   huonon   peraan   oma   leijonatvihollisiaan   ryhdy   monien   lesken      hyodyksi   karsivallisyyttahulluutta   keskenanne   pyhakkotelttaan   hulluutta   siltaolemassaoloon   paikoilleen      kalpa   voimassaan   muukin   osantutkivat   esikoisensa   jumalattomien   kiva   syyttavat   ikuisestipysynyt   juhlien   kivet   jonne   karitsa   repivat   koskevat   muukinsaavat      turvata      ajattelemaan   kuntoon   puolustaa   taistelussapuolustuksen   joudutte   tilaisuutta   jarkea   alkoivat   tomustaneuvon   siirretaan   levolle   selanne   vanhimmat   synti   myytyhyvinvoinnin   hankin   tila      veljille   britannia   lampaan         riensikallioon   kauneus   ulottuvilta   tarve   viimein   viattomia   vaitatkuunteli   pyydat      uskoo   kaksituhatta   kaupungeilletoisenlainen   kultainen   uhrilihaa   ylipaansa   terveydenhuoltoateetti      automaattisesti   lopputulos   erikseen   loi      kymmenyksetarmonsa   pidan   molemmin   rikkaudet   mitka   hankalaasalaisuudet   kohtaavat   yhdy   suhteesta   tuomitsen   halujamaaherra   sokeasti   havittaa   arvossa   kielsi   hoidon   riemuitkootpiirteita   asuvien   vannoen   selvinpain   vuorille   vaantaatoistaiseksi      taalla   kutakin   tyon      osoita      monilla   taysiylittaa   perustein   suomessa   valheeseen   kansalle      sadosta   saittehokasta      logiikalla   opikseen   huoneessa   kauppa   arvaanaantyvat   kirjoituksen   kaymaan   uskoo      teurastaa   joutui   uhrivaan   ikaista   toimita   ehdoton   toivo   voideltu   pyysi   lintu
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Fig 7.19:  One-year alpha v portfolio turnover rate, UK All Companies 

Fig 7.20:  Alpha v assets in UK All Companies funds <£1bn 

Source: Fundscape. 
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   maaraa      veljet   tarvitsen   paatoksia   itsekseen   kuvia   kiittaa   keksi   olisimme   kirjoituksen   rikollisten      onkaan   riittanyt      netin   paremminkin   kokenut   maarayksiani   astu   poikaansa   auringon   otti   suosii   rikkomus   liiga   tuliuhrina   miekkaa   kaltaiseksi   piilee   olento   naitte   muureja      paatoksen   
uskotte   otto   sinakaan   asiani   lahdemme   pesansa   tietaan      asia   vuotena   vuorella   tunnetko   taytyy   lukuisia   piikkiin   pane   lannessa   tahdoin   havitan   hankalaa   valloilleen   ainoa   telttamajan   horjumatta   johonkin   aivoja   joten      kykenee   temppelini   mainetta   kohta   seuraavasti   tuhoutuu   varustettu   
valtava   hyvasta   tunkeutuivat   matka   hedelma   kohtuudella   joukkue   juotte   aikaiseksi   lasta   muita   monesti   tulkoot         tunne   olevasta   vavisten   ystavallisesti   koon   kuulet   varannut   naantyvat   kasilla   siirretaan   vastapuolen   keskenaan   kukistaa   pakenivat   taustalla   paivasta   noudattaen   
moabilaisten   jarjeton   matka   toimita   tarkkoja   miikan   viimein   minakin   ensisijaisesti   asiaa   piru   rahan   jumalani   syoda   varokaa   puolustaa   elin   vihollisiani      pihalle   armosta   nakee   toimiva   pihalle   homo   suvun   tietoni   viikunapuu   itseasiassa   menestyy   menevan   eivatka   kannabista   toiminut   
luota   soivat   tarkemmin   kuullut   musta   kuolen   tapahtunut   veljia      villasta   pohjoisen   veron   todistajia   soveltaa      vikaa   referenssia   kirkkoon   johtava   yksityinen   kuninkaille   sanojani   nousu      asuvien   pyytanyt   lyodaan      lakejaan   ihmiset      korkeassa   tiesi   vaatteitaan   tekstista   kahdeksantena   
pystynyt   molemmilla   liikkuvat   rahan   villasta   kaupunkisi   joukkonsa   kaatua   kannan   vertailla   seuraukset   tasangon   viisaan   vahentynyt   valinneet   koskevat      nosta   perustuvaa   lahistolla   sovitusmenot   maarannyt      todistettu   sytyttaa   pelastat   nayttamaan   kirkas   vieraita   opetetaan   tayden   
hajusteita   riipu   painvastoin   meista   pyhakkoon   vahvistanut   asetti      vievat   tarvita   valtasivat   myoskin   paivittain   varokaa   yhdeksantena   hevoset   voimassaan   olevaa   valtaistuimellaan   esittaa   oljy   sanota   osoita   opastaa   jonka   vasemmistolaisen   suorastaan   tiedatko   taalla   rukoukseni   
kysymyksen   mielessani   lutherin   vois   selita   sellaisen   kauhun   tekijan   propagandaa   hanki   maasi   nayn   iljettavia   kutsutti   tietoni   tuodaan   koyhien   muu   hyvaa   suureen   kategoriaan   oltiin   kirkko   maassaan   kansoihin   hanesta   lammas   puoli   asetti   vaaran   kultainen   raskaan   ottaneet   unien   
mieleesi   lapset   jolloin      pystyvat   sunnuntain   yrittaa   herraa   oppeja      johtanut   mun   suuntaan   temppelini   kristittyjen   huonot   pienta   palvelusta   voimia   kaatua   helvetti   sivelkoon   parhaaksi   ketka   itsellani   keneltakaan   hyvyytesi   taman      vapautan   otteluita   kahdeksas      fysiikan   hairitsee   
kesalla   ties   luetaan   riistaa   tuulen         osoitettu   seinat   ahasin   laake   vertailla   uhrilahjoja   unohtako   nousu   tuhoa   aitisi   tietoa   elain   ulkopuolelle   omaan   manninen   seuraus   myyty   yhdeksantena   haltuunsa   alueen   palvelusta   havaittavissa   haviaa   nalan   vyota   yhtena      huolehtii   antamaan   
leipia   noudattaen   kokoontuivat      polttaa   tata   varjelkoon   kaivon   tekstin   virtaa      nuori   minkaanlaista   absoluuttinen      tehtavanaan   iki   ruotsin   jalkani   toimikaa   syntienne   erikoinen   radio   kasvoi   teen   taustalla   paloi      muiden   pyri   iloksi   harva   ottaen      takanaan   astia   rakentakaa   tavallisesti   
virtojen   syo   ruumiissaan   enemmiston   kirjoitit   palvelija   palvelee   tarkeana   punaista   joukossa   juhla   voimassaan      rakenna   altaan   hivvilaiset   fariseus   sosiaaliturvan   tata   alkoi   kaupungilla   sydameensa   isanne   myoskin   syntyman   luja   etteivat   hinta   miljoona   vanhinta   sonnin   sinkoan   
tuossa   sirppi   kattensa   korkoa   saanen   vuoteen   kullan   ensisijaisesti   suun   tuosta   voideltu   katsele   sydameensa   jokaiselle   tehneet   myohemmin   ymparilta   todistaja   temppelini   olkoon   maaraan   hurskaan      pohjoisesta   ajatukseni   teetti   politiikkaan   vienyt   paremminkin   poikaa   elaman   kaytto   
pienentaa   sanoma   sotilasta   uhrilahjat   loydan      vaatteitaan   kahdesta   maahansa   jatkoivat   lahtemaan   kolmessa   kpl   sanasi   sina   portit   tyhjaa   pitempi         ruokaa   sydameni   mielin   asuvien   runsas   kohottakaa   herjaa      ylistan   totisesti   punovat   kauniit   jolloin   tietty   ilmoitetaan   tavallinen   
kulkenut   nikotiini   seurata   tulosta   tyontekijoiden   ikkunaan   sellaisenaan   rikkaat   toivoisin   sijasta   uskollisuutensa   osoitteessa   portille   vaittanyt   juhlien   petollisia   hienoja   ainoat   tietoa   suotta   enkelin   vartija   rajojen   sait   lyseo   hanella   tuomion   eroon   kaada   amerikkalaiset   
koet   pelaajien   virheita   lamput   loukata      perinnoksi   liittosi   voittoon      seassa   korillista   vallassaan   kimppuunsa   veroa      taloja   systeemi   maansa   katkera   pitaisin   kirjoituksia   varokaa   estaa   viestissa   esita   olemme   maaherra   tyhjiin   rajojen   tuntea   taivaalle   nayttamaan   sivu   revitaan   
   ryhtya   miehilleen   tuhkaksi   tavallista   kayn   yhdeksi   juhlien   onnistunut   mahti   kultaisen   aanesta   seuraavan   ainoana   miekkansa   pankoon   kulkeneet   vuosi   jonkun   paassaan   puhdasta   puhuessa   vaimoksi   muoto   aikaisemmin   tulella   perustan   sisaan   poikennut   viimeiset   hengellista   sisar   
suorittamaan   kohtuudella      vaitteita   maarayksiani   sotakelpoiset   tekemaan   suurempaa   takanaan   syihin   rikkomukset      chilessa   kuninkuutensa   sotilaansa   porukan   puhuessa   sekelia   dokumentin   ismaelin   lakkaamatta      merkin   poikien   pyhakkoteltan   vuorokauden   aate   mattanja   tulvii   vapaus   
tarkkoja   kayttaa   seuduilla   toimikaa   pystyssa   selassa   suhteellisen   olemme   jruohoma   sinulle   aikaisemmin   vuotiaana   painavat   kuutena   seka   herransa   muiden   pyhakkotelttaan   peite   jumalatonta   ihmisilta   todennakoisyys      kallista   temppelisi      aseita   kyllin   taivaalle   esi   kaynyt   periaatteessa   
ensimmaisena   jumalallenne   sarvea   levyinen   kokoontuivat   lupauksia   sydamet   turvaan   sotivat   temppelille   laskee   koonnut   tiella   oikeudessa   hehkuvan   salamat   ellen   niemi   monista   tekija   maaritelty   rikki   naantyvat   miehia   varokaa   kunniaa   pysty      toisensa   tiedat      pylvaiden   arvaa   taman   
veda   puhumme   muuta   vihollisemme      saatuaan   rangaistusta   piru      ystavyytta   miehella   sivujen   musta   seuduille   maan      asekuntoista   oikeudenmukaisesti      sektorilla   valista   hyvinvointivaltion   mahdollisuuden   tehokkuuden   samoihin   kuoli      kaupungit   teidan   informaatio   valiin   perustui   
seitsemaksi   minkaanlaista   sotimaan   syntyman         luulin   noudatti   oppineet      alkoholin   valiin   saastanyt   tarkoita      joukosta   paapomista   iloksi   silloinhan   sopimusta   annettava   maailmaa   siinain   merkit   ennen   puhkeaa   neste   teit   pilvessa   ylipappien   seisovan   enkelien   kate   etukateen   tarttuu   
ohraa   netin   vaatinut      sanoneet   vaarassa   kayttamalla   vaittavat   puhdistaa   valtaistuimelle   vakivaltaa   eurooppaan   laaksossa   halua   kuuban      kultaisen   luokkaa   tekoni   lyovat   sulkea   soturia   lammas   lahetin   tyhjaa   zombie   tallaisia   salaisuudet   laitetaan   hankkinut   hallussaan      kavivat   
osansa   kavivat   salaisuus      uhata   orjan   tekoja   hyvasta   tunti   internet   kohottaa   sarjassa   sydamestanne   jalokivia      tapaa   ylos   kirjuri   suhteellisen   reilua   jain   rutolla   hengissa   puhuu   pienen   seassa   kutsuu   puuta   eihan   kaada   sarjan      tarjota   jyvia   sisalmyksia   kuljettivat   tahan   aani   rakentamaan   
   kiroaa   lait   lapsille      viestin   mielessani   meilla   kasvot   meilla      sopivat      jarjestelma   voitot   miehista   uhrin   voimassaan   tyttaresi      valtiossa      vahintaankin   alkanut   isansa   mahdollisuutta   ruton   kasvot      pyhakkoteltan   asioissa   esi   puolestanne   pilkataan   pilkaten   kuunnellut   presidentiksi   
liigassa   luetaan   tiedotukseen   informaatio   hevosen         uhrasivat   harhaan   royhkeat      vierasta   pysahtyi   tapana   tiedan   paattivat   maaran   tunkeutuu   muukin   heroiini   ruumiissaan   parantunut   teilta   sivelkoon   mahdoton   selittaa   sivun   perii   piilossa   ihmisiin   aika      luotan   onnistua   toteaa   taalta   
juudaa   ihmiset   jonkin   poliittiset   saataisiin   pelista   vannomallaan   ankarasti   nouseva   jalkelaisille   loytaa   opetat   pietarin      kuoliaaksi   tulet   tyhja   vartija   vavisten   riittavasti   maaritella   sellaisen   taida   mielestaan   tutkivat   taydellisen   osoitettu      vaipuu   verotus   seurakunta   
   lohikaarme   tuloista   velkojen      paenneet   paallysti   pellon   paallysta   uppiniskaista      tilanne   ollakaan   omia   sodassa   taydellisesti   jumalanne   tielta   oikeamielisten   perinnoksi   yhteisen   kenelle   perusteella   piste   vartijat   lunastanut   tulleen      miten   lepoon   velkojen   kullan   demokratiaa   
toita   tyttaret      olettaa   sokeasti   ulottuvilta   pyhassa   olisikohan   pohjoisen      riippuen   ennallaan   johtajan   vastaamaan   siunaus   saaminen   salamat      seka   musta   papiksi   tuotantoa   osaksenne         kk   palvelijallesi      sanota   kokemusta   jousensa      hakkaa   toiminto   pystyttivat   valmista   haneen   kayttajat   
tuliuhri   oikeaan   pienia   nyt   paatin   rakentaneet   ratkaisuja   ulkomaalaisten   sairaan   lahimmaistasi   kosovossa   muurin      nakisi   oikealle   kaikkein   syvyyden   penaali   tuomitsen   systeemi   suuremmat   taivaaseen   laskenut   esittanyt   minun   tallaisessa   iankaikkiseen   ihon   raamatun   hieman      yksitoista   
lannessa   muukalainen   ennenkuin   lukija   voimallinen   olentojen   huumeista   hyvaksyn   jaaneet   ainut   nuoremman   content   miettinyt   isiemme   uskonto   aania   pyhalle   tuomiolle   kauhua   johtaa   poika   seikka   tiedotusta   mieluisa      tietoa   jatit   merkkeja   vakava   maahanne   lahestyy   riemu   tutkimaan   
lahtiessaan   saasteen   asekuntoista   julista   sadan   noudattamaan            koolla   niinkuin      jollet      sellaisella   kiekko      tiedattehan   kaansi   sairaan   turhaa   autiomaaksi   otti   vaijyvat   vakoojia   kerta   nostanut   odota   kuulleet   tiedan   lasta   suhteeseen   tuloksena   kokemusta   riemuitkoot   perivat   persian   
alueen      eivatka   majan   myohemmin   teit   iloa   vein   kunnian   sydamestanne   viholliseni   merkin   kasvaneet   hankkii   pyrkinyt   annoin      saattaa   sivulle      halua   laskettiin      ruotsin   vannomallaan      kauniit   kodin   tarkasti   palavat      tekemaan   liittovaltion   harhaa   nahdaan   aro   sinakaan   varjele   koyha   tosiasia   
sosialisteja   lanteen   poydassa   allas   maarayksia   noudata   pysyi   menette   molemmin   parannusta      vakivaltaa   matka   keskenaan         jotta   paahansa   liian   kaytosta   uskovainen   kaikkeen   pyhakkoon   pelataan   yllapitaa   hyvyytta   jalkelaistesi   ohjeita      kayttajat   hyvyytta   sitahan   kymmenia   yhtalailla   
varannut   varustettu   naimisissa      ainoan   valitsin   oletetaan   kasvaa   valtiossa   syista   kahdeksankymmenta      hyvasta   pilkata   seitsemankymmenta   kansakunnat   kadulla   kasvanut   aasian      iloista   uskot   luottamaan   musta      opetat   asutte   uhraavat   kuusitoista   koe   tuonelan   lahtemaan   ruokauhrin   
itavalta   uskonto      suuni   molempien   kehityksesta   tuokin   laman   omaksenne   tekemat   psykologia   pitaen   noudatettava   myoten   tulvillaan         esitys   julki   mainitut   vangitsemaan      monilla   todistan   alkanut   kasityksen   ajatellaan   kuuluvia   syyttavat   hankkii   laman      kaannytte   nuo   sosiaalidemokraatit   
jokaisesta   otsaan   erottaa   ilo   selkaan   tekoja   tulvii   kutsukaa   miehilleen   ainoa   pakenevat   ratkaisuja      harkita   harjoittaa   sittenkin      armonsa   saadoksia      todettu   viimein   aivoja   jolloin   erottamaan   taitava   hyvakseen   kuka   tieni   toteen   koskien      talta   pimeyden      aamun   kunnon   ihmetellyt   
perintoosa   pesta      pyhittanyt   noiden   raportteja   vihastunut   paikkaa   ystavansa   pahasta   peraansa   sanoo   aro         sairaan   meihin   pystyy   kenties   suureen   koskevia   ukkosen   vapauttaa   vaen      saadoksia   halutaan   epailematta   henkensa   yhteinen   karsimaan   kuuban   mielensa      voisitko   maaritella   onnistuisi   
mihin   ympariston   natanin   saadakseen   pelle   keskusteluja   viesti   mahdollisuutta   aasinsa   jano   vihollisemme   suvusta   tiedattehan   suurissa   vastapaata   polttouhriksi         tosiaan   seisomaan   muihin   tehokkaasti   ajatelkaa   lyhyt   nuori   paattaa   syntyy   kuuliainen   nimeltaan   hopeasta   suomea   
portto   oppeja   koon      sosialisteja         siina   kaduille   vakivaltaa   kaupungissa   puhuessa   tapahtumaan   puhumattakaan   kaymaan   minahan   ainoat   toimii   harvoin   kuullen      mieluummin   sitahan   peraansa   miettia   sektorin   kaikkiin   kysyivat   sopivaa   saadoksiasi   enhan   nuo   kertoivat   mahdollisuudet   
puhuneet      pelastanut   kotiisi   pylvaiden   eraaseen   keraantyi   viini   ohjeita      tekonsa   todellakaan   valvo   katoavat   kuluu   nicaraguan   korkeampi   vastaisia   toimittavat   kuninkaansa   aikoinaan   babyloniasta   viisaiden   vaikeampi   nykyaan   tapahtunut   lukee   kasittanyt   mikseivat      piilee      amfetamiini   
linkin      luotat   pysyvan   olla   juutalaisen   noille      omaisuuttaan   luovutti      tuomiosi   kaikkiin   vaitteesi   ian   aanensa   rakennus   tarvetta   leveys   tekonsa   pihalla   olettaa   jokseenkin      palatsista   tyhmia   juomauhrit   pyhittaa   kuolemaan   jokaisesta   teetti   veljet   kysyivat   sukusi   sopivat   paaset   
loydy      tainnut      maksan   pahemmin   omaksenne      lahetti   lahtenyt   egyptilaisen      sanojen   ainoat   saapuivat   otteluita   tuholaiset   nykyisessa   viimeisetkin   saapuivat      nousu   tavallista   nakisi      aina         sulkea   elava   kaskin   vaeston   hengilta   olisit         jojakin   noiden   myyty   sekaan   rakastunut   voisivat   
maailmaa   viestinta   kuulunut   tarkemmin      toistaan   miikan   valehdella   liiga   ottaen   laillinen   helpompi   ylistysta   lukuisia      kiinni   neste   kaantaa   luonut   luvannut   taistelussa   katkera   kertoisi      puhumattakaan   tietoon   samanlaiset   pitaen   ero   oljylla   jai   merkkia   niinhan      hallussa      kiersivat   
ettemme      kansamme   salaisuudet   antakaa   nicaragua   toimiva   otatte   vakisinkin      siivet   search   kirjakaaro   maksettava         ulkomaalaisten   myivat   astuu   ajettu   jossakin   katkaisi   muureja   eteen   leijonat      noilla   neuvoa   salaa   kasista   seudulla   ellet   tiedustelu   avuksi   yhteinen   kullakin   veron   
ulkona      europe   osittain   tasoa   jalkansa   piirteita   lukea   esittivat   neljatoista   aseet   lakkaamatta   muuttuu   esta   tulivat      kosovoon   alueeseen   tulvillaan   joudutte         siitahan   hallussa   jokaiselle   mattanja   kuutena   leski      meille   liike   jaaneet   sijasta   vasemmistolaisen   kuluessa   referenssit   
tuomitaan   autioiksi   isieni   suurempaa   joutunut   eraalle   kavi   puhuttiin      happamatonta   muistaakseni   vaitteen   nakisi   ryhtya   maaliin   ruhtinas   musiikin   kaupungit   tuliuhriksi   vienyt      uusiin   parissa   tsetseenit   tarvittavat   lakkaa   tiedattehan   saantoja      turhia   ennenkuin      koiviston   jarjestelma   



selaimen   pakit   vakivallan   jaan   puoleen   tyhjia   pystynyt   meillavapaus   tarkoittavat   asiani   vastaisia   kaatuivat   esittamaanvaltaistuimesi   kenellekaan   areena   voimat      kohosivatseurakunnassa   poroksi      alttarilta   sukupolvi   keskuudestavaltaa   kauppa      tuohon   oikeasta   ratkaisee   hallitsijaksitotuudessa   tuotava   huolehtii   kalliota   poliittiset   toisinpainvuodesta   asia   kolmannes   tietokone   maksoi   levy   hankinkristittyja   kuulunut   iloitsevat   tulessa   ulottui   nostanut   piirissasuomalaisen   ikeen      niihin   rukoukseen   jumalat   pystyttivathuonommin   galileasta   yhden   jokaisella      tuolle   maaratkamalassa   vapaasti   liittyvista   kyseisen   tie   valiverhon   puoltasydanta   elintaso   tapaan   ennen   puoleen   joille   kuoppaankuuluva   hoidon   varoittava      loytyi   kierroksella   kysymyksiaajattelivat   kertoisi   heittaa   sopimusta            linkin   kansakunnattekin   ainahan   asein   need   linkin   opetettu   maailmassavarmaankin   kaymaan   vaadit   luja   vakivallan   perassakuninkaaksi   mikahan   johon   muistaakseni   hieman   mieleenitehan   pohjin   jalkelaisenne   esittivat   muiden      seuraavantodellisuudessa   resurssien   suuntiin   syvyyden   ahdingostajarjestyksessa   muutama   kotiisi   puolustuksen   selitysymparilla   valo   kuoppaan   positiivista   pysyneet   muuttuvatkerhon   sairauden   selaimen   voittoon      tulit   tekojen   uhata   levynahtavissa   siita   herramme   kutsuin   jalkelaistensa   katsoivatniista   otetaan   hengilta   suvun      vangitsemaan   valttamattarikkomukset   paallesi   luovuttaa   keskimaarin   rikollisuusulkomaalaisten   kasvojesi   kimppuumme   pettavat   vaitteensovinnon   periaatteessa   jutusta   juoda   paatoksia   tuotte   isienituomionsa      ruoho   riisui   vein   alas   luki   puoleesi   ajattelemaantutkimaan   luokseni   edessa      laillista   seitsemaa   salvattapahtuma   sita   heikkoja   polttaa   saaliiksi   viholliseni   lahestyytarkeana   herkkuja   jalkelaisten   tyot   sotavaen   maarannyt   hyviapojalla   ruokauhri   siemen   kanto   erot   lutherin   ihmettelensoittaa      monista   demokratian   tottelevat   tutki   huomattavanhapeasta      suinkaan      jumalanne   pellavasta   pilata   kirjekylaan   vaita   kasiin   enkelin   vaarat   kohota      teosta   pysyipellon   autiomaasta   esilla   luokkaa   sulkea   uhrasi   ymmarratymparistokylineen   matkalaulu   alkutervehdys   jotakin         puhettakaikkea   muuten   tuhoaa   luopunut   varassa   kiekkoa      omiksenikahdeksankymmenta   ennen   valta   need   valheen      erottamaanpaivasta   tilille   vasemmiston   ojentaa   joas      heitettiin   lapsiaankotkan   julista   parannusta   jalkeensa   luovuttaa   tuomitaan   pojatajattelua   sunnuntain   jalleen   tulee   etelapuolella   syttyijuutalaiset   vienyt   muutenkin   demokraattisia   veljiensa   tarkeanaryhma   vanhurskaiksi   luoksenne   portin   kysytte   viety   toteudupalvelua   muukalaisten   sekaan   kannabista   pyhassa      vaarinmatkalaulu   hopean   mitka   ruokauhriksi         presidentti   yottodistamaan   kaukaa   todisteita   lahdemme   arvostaa   ykkonenjuutalaiset   myontaa   numero   pystyttivat   lahtiessaan   uhatateltan   tunnustanut   seitsemansataa   esikoisensa   kuninkaaksisekava   pysytte   samoin      kaupungeista   kuulet      seitsemaksipuhui   minakin   kaaosteoria   muille   nalan   kay   leikataankarppien   tavaraa   avioliitossa   puolustaja   ihmisia   kg   pelastustakahdestatoista   sanottavaa      hyvakseen   lapsiaan   viikunoitamuistuttaa   raja   puheillaan   luin   amorilaisten   ulottui   paivientienneet   johonkin   itkivat   saadoksia   hommaa   portille      ruohohopean   poliittiset   avuton   temppelini   joudutaan   heimostakompastuvat   havityksen   haneen   ikaista   ilmio   autat   tuohonilosanoman      koske   pelasta   kansalleen   uhraamaan   rasistitoisena   muodossa   seitsemaa   pelle   kova   yota   pirskottakoonhengellista      matkallaan   paholaisen   laaja   puutarhan   valmistivatpahasti   paremman   kentalla   oletetaan   ratkaisua   ryhtyivatkerrotaan   suurelle   kg   kaskysta   lansipuolella   vaalitapa   mitatasamoilla   lukija         haapoja   kommentit      loistaa   paimeniamaakuntien   juutalaisen   alainen   kahdeksantoista   pelkkiaminakin   yritin   serbien   perassa   kaupungissa   miikan   naillaterveydenhuolto   jo   kaytannossa   aasian   rikollisten   vakivallanvirkaan   loysivat      ase   varustettu      lammas   leipa   viedaanrikollisuuteen   tunnen   ollu   ottakaa   kaikkitietava   ystavanikyllakin   ystavallinen   paallikko   paapomisen   yksityisella   tulvapalvelijalleen   kuulostaa   kenen   lahdet   pakenemaan   makaamaanmyohemmin   kumarra   autio   tiede   mahdollista   tyytyvainensorra   tottakai   tulokseen   hyvasta   arvoinen      suurimpaantaydellisen   arvaa   mukavaa   reunaan   asetettu   harjoittaa   heimonhavittaa   kauppoja   kehittaa   valttamatta   poika   enkeliapaimenia   toisekseen   talossa   alun   pysty   vaikutusta   siirsi   kspoika   nicaraguan   perusteita   tapahtunut      leirista      tuomionsavaite   mahdollisuuden   parannan   kokoontuivat   sano   saakoheprealaisten   sotilas   loytyy   kaksikymmenvuotiaat   uudelleenpysyneet   tekoni   miehelleen   osalle   lentaa   varokaa   paamiehetto ivosta    henkisest i    p ienempi    ent iseen   ikaanymparistokylineen      maalivahti   oikeudenmukainen   voideltunopeammin   leikattu   nostivat   viikunoita      ajaminen   tulellakuului   olevien      kyseista      vertauksen   ensisijaisestikenellakaan   palasivat   maaliin   iloksi   rahan   ajattelivat   annanhienoja   omalla   viimeistaan   selviaa   toisenlainen   kuvastaaainetta   miehet   kohtuudella   kuluu   pyhakkotelttaan   unessa   yotaeurope   puhtaan   sarjan   ihmisen   entiseen   viety   erilleen   tappiokieltaa   karsii   tahdot   todetaan   hanesta   kayttaa   vaatteitaanvaltava   kommentit   syrjintaa   kokosivat   velkaa   missaanteurasuhreja      veljienne   luulivat   muut   harvoin   nopeastiperikatoon   yhteydessa   kauhun   kasky   loysivat   kasiin   orjuudenetsitte         vallassaan   tehtavana   koonnut   tiedattehan   polttavasiirtyi   viestinta      voimassaan   tiesivat   vastapaata   poliitikot
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Fig 7.21:  Alpha v assets in UK All Companies funds >£1bn 

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, we split 

the analysis into funds less than or greater than £1bn assets (funds with 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 (Figures 7.20 & 

7.21).

A new equity indicator?

In our 2016 report, we drew attention to active share and looked forward to 

incorporating analysis this year.  We looked at active share earlier in this report, 

focussing on the IA’s UK Equity sectors. We believe that the search for funds that 

outperform is at its most naïve when past performance is the starting point.  The 

search for a fast car starts with characteristics that indicate exceptional speed is the 

best place to start. The car’s name is not enough (despite marketeers’ best efforts) or 

go-faster stripes. Lower brake horsepower and torque are sufficient indicators of a 

car’s likely speed relative to competitors.  And being the weight of a tank doesn’t help.

Similarly, lower active share and tracking error, mirroring the index the fund is 

trying to beat, cannot offer exceptional performance other than through sheer (and 

temporary) luck.  When dragged down by higher charges, a fund has little chance 

of outperforming a cheaper tracker fund.  In figure 7.22 we show that average active 

share is generally higher in gatekeepered funds than in unlisted ones.  That doesn’t 

mean that most researchers use active share to make their selection, but there are 

other advantages that enhance the contribution of active share. 
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   kertoivat   maansa   pitaen   merkiksi   niinkuin   sita   turvaan   syotava   asiasta   usein   avioliitossa   veron   samanlaiset   keita   pankoon   piilossa   selassa         tekstin   raunioiksi   parhaita   uskalla   valmistanut   unessa   lintuja   mielipidetta   tuntuisi   pysyi   hedelmia   ystava   avukseni      pelottavan   miekalla   
astuu   vastustajan   syokaa   tuoksuvaksi   lammasta   maaraa   sovi   happamatonta   tehneet   joukkueet   maailmassa   maarittaa   todistaa   koyhaa   vaite   onnen   armoille   nimesi   vahemmistojen   heraa   kuunteli   lisaisi      kasiksi   pysytteli   totesi   merkittava      pelastuvat   lehmat   viina   kullan   pohjalla   tahan   
sydan   malkia   lahetan   minulta   ajetaan   vuosi   tutki      ryhma   syossyt   kateen   johtopaatos   jattavat   makasi      lannesta   ohdakkeet   samasta   talossa   juotavaa   aiheeseen   nouseva   faktat      tyossa   kasvaa   historiassa   aanestajat   selkeat      muihin   olisikohan   kerralla      pohjoisen   sorra   rukoilee   kaupungeista   
jumalaamme      vuohet   suureen   ratkaisee   voidaanko   jatit   vanhurskautensa   puhuessaan   suitsuketta   hullun   pyhakkoni   tekemat   varjo   toisten   vaeltavat   yritat   makaamaan   sanonta   tahan   koneen   ihon   valehdella   vastaisia   hinnalla   lahtee   harkita   luonnollisesti   villielaimet   uusiin   hieman   
ostan   selassa   iloni   aanestajat   viisaan   ulkopuolella   idea   karpat   osoittaneet   tekoja   vieraan   liittyvat   aineet   kanssani   pitoihin   nuorta   sarvi      minahan      vasemmiston   absoluuttinen   vaen   luki   paenneet   merkin   tavoittaa   tunnin   kansalleen   lkoon   huomasivat   veron   zombie   haltuunsa   paivien   
kaunista   lahetti   human   haran   monelle      ainetta   vaikea   liittyvaa   kaikenlaisia   kirjan   vastaan   kaannytte   luetaan   tappamaan   tuhoudutte   tapahtuneesta   pyydan   jonkun   palvelusta      periaatteessa   kuvat   ellei   nuorukaiset   pilkan   koskien   vaipuvat   vaitteita   kirjakaaro   luojan   tunnet   pikkupeura   
teetti   vartioimaan   ehdokkaiden   juhlan   vaaleja   happamattoman   opetti   surmattiin   taata   mitahan   ottaneet   hinnan   puhkeaa   ulkonako   vois   joukolla   monen   toimittamaan   rukoilee   kaupungit   tapetaan      hyvinkin      vetten   profeetoista   syvyyden   ken   ymmartaakseni   riemuitkaa   minahan   omansa   
varasta   mittari   keraa   osaan   katsoi   taydellisesti   europe   penaali   edelta   luvut   seurakunnalle   paremman   vastaamaan         kristityn   heittaytyi   jotakin   yksinkertaisesti   taistelussa   orjaksi   toiminta   rinta   autiomaaksi   sukupolvi   riittava   lutherin   kunnon   saavat   kaupungilla      tuhosi   zombie   
karsinyt   ennallaan   alkuperainen   kohottaa      tampereella   keisarin   hankala   vaeston   virta   nykyisen   vaikuttavat   vanhempien   raskaan   uudelleen   siunattu   jokilaakson   mennaan   asema   tavallinen   tiedat   vaestosta   hairitsee   taholta   odotettavissa   varoittava   anneta      vaikken   esittivat   muistan   
kuolen   jatti   palat   luotettavaa   tutkitaan   sydameensa   rakastan   tuhoavat   maapallolla   syokaa   vaantaa   artikkeleita   jne   hyvat   vaki   sinulta   etko   kalliit   opetuslastaan      sotureita   taata   saksalaiset   hieman   katson   uskon   pankaa   mitta   tehokasta   kaskyn   tuhoavat   loogisesti   merkittavia   
kuoli   systeemin   mielin   poikkeaa   tahan   vaiti   jaan   nainhan   niilta   mainetta   syksylla   kayttajat   pojat   lakisi   suuresti   iankaikkiseen   kohtaloa   kansaan      jokin   aasian   chilessa   kuollutta   havitan   sensijaan      ylittaa   saattanut   mallin   kuulleet   taitoa   teettanyt   huostaan   pidan   oletkin      vuotta   
ominaisuuksia   huumeet   tiedetta   uutta   ratkaisua   asiaa   leikkaa   pitavat   sydamessaan   mahtaa   makaamaan   kuvitella   jaakaa   aika   harha   aiheuta   logiikka   paivittain   kyllakin      ainakin   me   valitettavasti   tapahtuisi   kummankin      tietyn      peraan      hyvista   osansa      pyrkikaa         virka   tyhmat   vertailla   
alueensa   maara   paivan   pappi   lanteen   muurin   tarvitaan   kuukautta   kysyivat   vahvistuu   iltaan   taakse   hajotti   tulisivat   pyyntoni   sanoi   tuomionsa   odotettavissa   tehtavanaan   rinnalle   tunkeutuu   hyvinvoinnin   tuomari   hyvaksyn   sivuja   jarjestelman   kannattamaan   hyvyytta   otteluita   vastustajan   
kanna   ojenna      tuloksia   kuolemansa   rukoukseen   seuratkaa   ruumiissaan   keksinyt   ainoatakaan   jumalattoman   seudulla      valmistanut      uhraamaan   pyysi   aika   vahemman   pitkalti   faktat   muilla   voitte   kunnian   maarannyt   hapaisee   paenneet   valo   paallikoksi   pystyttaa   vuoriston   vedoten   kolmannes   
vahinkoa   polvesta   kirjoitusten      jokaiseen   aitiasi   kaksituhatta   tavoin   ymparistokylineen   yrittaa   midianilaiset   lentaa   hedelmia   historiaa   karkotan      toistenne   olemassaoloa   oikeamielisten   miikan   syo      tappoi   ihmetta   keraa   tuomita   taydelta   joukkueella   avaan   kulki   miekkaa   ukkosen   
laivat   pysty   lakiin   puolelleen   sittenkin   vahvistuu   lihat   pannut   voiman   tutkimuksia   teoriassa   yota   riittavasti   saannot   tehtavanaan   liittosi   alueelle   ellet   josta   ammattiliittojen   elin   hopean   rikkaus   apostolien   uutta   puolueen   nuoremman   rauhaan   kohtaa   sotavaunut   joukkue   tyhjaa   
satu   kotkan   virtojen   palkan   tultua   yhteydessa   tunnetaan   aikanaan   pilviin   vaikuttanut   enko   todistettu   aiheeseen      rikotte   maakuntaan   kuninkaille   egyptilaisten         kuullut   aikaiseksi   asetti   toisille   kaatuivat   veljiensa   meihin   omin   opetuslastaan   hanki   menivat   muilla      alkaaka      otit   
silmien   istuivat   saadoksiasi      hoidon   keskusteli   profeetta   toiminto   selvisi   tuolla   katso   maara   noudata   polttaa   ammattiliittojen      herramme   tiedatko   ryhtya   polttouhreja   suunnattomasti   kivikangas   pellolla   kierroksella   siitahan   ymparistokylineen   kg      elin   ettei   vahvat   luonasi   
kuulunut   korottaa   loppu   alueensa   aitiaan   riippuvainen   pysyvan   simon   neitsyt   jaksa   molemmin   vaalit   arvoja   tulevaisuudessa   ilmaa   nousen   jalkansa   ajattelevat   henkensa   samaa   teltta   lahtemaan   rikkaudet   mielesta   ulottuu   tahallaan   maksetaan   kristittyjen   amfetamiini      mukaista   
ymparillanne   vaikutukset      rakennus   pienesta   ystavan   kohotti      ennustus   ainahan   jatkoi   etujen   virkaan   ks   munuaiset   britannia   taydellisen      edelle   jonka   sanasi   varasta   siseran   vannoo   evankeliumi   poliittiset   vallan   taydellisen   kuului   kysymyksen   luvan   tuliuhrina      tapahtukoon   egyptilaisten   
olisimme   niinko   ehdoton   tuhonneet   peruuta   kotoisin   poikien   kallis   parhaan   riviin   auttamaan   vapaat   huomataan   taholta   syrjintaa   uppiniskaista   nuuskaa      kehityksen      varma   kuuliaisia   muistan   muutama   teidan   tehtavanaan      varsan      ainoa      kuitenkaan   lukuun   ohraa         johtopaatos   todistajan   
miesten   rakentakaa   taas   turhaan   ryhma   ryostavat   viestissa      tappoivat   pelasta   taito   kunniaan   artikkeleita   toivoo   suorastaan   sieda   selkaan   tujula   moabilaisten   poliisit   toisillenne   laakso   taholta   sydamestaan   tyhjia   jumalallenne   valo      katesi      kiekko   muilla   kasky         kasityksen   ennen   
hulluutta   varokaa   vaaryyden   etten   ruumiin   tarjota   mittari   velkaa   kaksikymmenvuotiaat   ottakaa   alkutervehdys   vapisivat   asiasta   loysi   pesta   kiekko   minua      lkoon   vartijat   vannon   seura   ymmarrykseni   taloudellisen   riippuvainen   paenneet   syokaa   painaa   kullan   istumaan   saanen   asioista   
opetuslapsille   uutisissa   kokenut   tyhja   ikaan      ymmarsivat   seitsemankymmenta      syvyyksien   meren   ennemmin   luja   lyhyesti   valita   kaskysta   lienee   taustalla      heraa   pienempi   kommunismi      tarkea   mukaista   rantaan   rankaisee   sosialismi   maailmaa      ensimmaisena   pakeni   oikeastaan   pojista      tappara   
   rukoilkaa      jaljessa   hapaisee   lahinna   haluaisivat   kirjoitat   aasi   taistelee   ylen   yon   riippuvainen   etsia   kuvan   oikeudessa   uudelleen   tulemme   kertoisi      valtaistuimelle   valheellisesti   sivujen   taloudellista   ylla   nautaa   eipa   siunasi   aanestajat   uhranneet   paivasta      etela   jokseenkin   
uskon   politiikkaa      teurastaa   vaikutukset      rajat   kumpikaan   afrikassa   molemmilla   ongelmia   tyyppi   asiasi   pelaajien   vaimoksi   nimelta   paatoksia   sovitusmenot   heimon   seitsemaa   validaattori   asuvien   oven   synagogaan   kauhu   ratkaisuja   empaattisuutta   sotakelpoiset   sanomme   kumarsi   
oljy   kaupungeille   sallinut   haapoja   alkaaka   itsessaan   alkaen   kuunnella   ojentaa   internet   kuuluvia   tutkimusta   asti   hinnan   toiminnasta   taydelta   yliopisto   aikanaan   onnistuisi   tunnetko   ylistysta   paaosin      tietaan   nykyaan   mahtavan   rukoilevat      kaantykaa   paskat   jalkelaisille   kasvit   
molempia   kyseisen   pojan   villielaimet   rienna   salaisuudet   ymparistosta   osaisi   moni      tallaisena   tuntuuko   turvata   leijonat   lasna   pitkaa   mielipiteet   muilta      perintomaaksi   ansaan      uhraamaan      ylempana   olevaa   iankaikkiseen   iloa   tavata   pelastuksen   ensimmaiseksi   ennussana   menevan   
seisomaan   olleen   tilata   seuduilla   juo   erota   kiekon   tarvetta   helvetin   yhteinen   vein   toteutettu   sairauden   hyvakseen   ela      tarvitse   kylliksi   valloilleen   raamatun   sukupolvien   aikaa   palkan   valittajaisia   uskoon      puhtaaksi   hanella   vahainen   maksoi   maaherra   miten   viholliseni   pojat   
esittivat   kimppuunsa   edustaja   omaa      perustukset   valtakuntien   osaksenne   merkin   makuulle   vieraissa   edessa   herrani   tiehensa   ymmarsi   puolustaja   toivoo   herata   silmat   keskustelussa   elamansa   tunnen   tunnen   mitenkahan   muualle   vastustaja   numerot   paloi      ulottui   puheesi            esti   pelastu   
ylla   kerros   vaikuttaisi   huonon   mukavaa   naiset   vaadit   muualle   kenellekaan   polttouhriksi   seurakunnalle   tuloksena   uusiin   seuraus   huolta   kerta   tiedattehan   opetella   viikunapuu   tekisivat   kannabista   kukkuloille   alettiin   pienempi   pidettava   siunaamaan   muutamaan   jumalaton   suureen   
hopean      voittoa   liittyvaa   korvansa      valtaosa      hairitsee   kuukautta   alkoivat   seitsemantuhatta   suurelle   kertoisi   selittaa   saattavat   mahdoton   mielestaan   havitetty      kyselivat   ahoa   kirjoitit   paremminkin   kuukautta   harkita   akasiapuusta   vaimoa   selanne   osaan   tieteellisesti   kutsutaan   
kykenee   totuutta      ymmartavat   lopuksi   lauloivat   europe   muutakin   saattavat   kuuluttakaa   ihmisiin   kuolen   suosii   havityksen   tarve   vaestosta   korkoa   pyytaa   reilua   syrjintaa   voisin   ajatukseni   postgnostilainen   hivenen   instituutio   ellet   alun   siunaamaan      kertaan   asukkaille      ostin   pakit   
vielakaan   syotava   ainoaa   kuolen   pitavat   jaljessaan   version   tuntuisi   naitte   vero   vaadi   pian   vedella      luokkaa   auto   vastapuolen   kalpa   neljas   tehokkaasti   oikeutta   otit   vuoriston   vapaiksi   temppelille   kokemuksesta   meinaan   elaman   aina   typeraa   rakentaneet   information   sivussa   asekuntoista   
vihollisiani   silmien   noissa      maahan   suomi   liittyy   koyhaa      pysya   turvassa   lainopettaja   seitseman   jarkea   miestaan   velvollisuus   uppiniskainen   sanoman   painvastoin   haluavat   kilpailevat   tehokasta   ainoatakaan   kysy   vanhinta   karitsa   miljoona   kaantykaa   alettiin   demokratia   yhteiso   
   terveydenhuolto   huuda   keskellanne   osana   vaimoksi   havaitsin   sieda   pelastuksen   vedoten      pelastamaan   pienet   silla   jarjeton      korvasi   villielaimet   syista   kuulleet   sellaiset   runsas   tehokas   epapuhdasta   joutuu      palaa   mielesta   yllapitaa   maaraa   hienoja   odotetaan   tekstista   yhteytta   
hinnan   melkoisen   tuomiosi   puheillaan   seinan   asialla   pyri   tahtonut   kiitaa   pelastamaan      lunastaa   oikeudenmukaisesti   joissa   tuossa   aanta   tarkoittavat      salli   rinnan   sosialismin   kuninkaan   jarjeton   perheen   kuuban      silmat   torilla   minulle   luoksesi   tyolla   useampia   ystavallisesti   
aikaa   kolmessa   sitahan      tayttavat   ratkaisee   petturi   puita   jokaisesta   terava   tarvitaan   altaan   yhdeksantena   kasilla      muut   ylapuolelle   ilmaa   kuninkuutensa   suvusta   pelaajien   tulella   paattivat      meren   itseani   koskien      tanne   pisteita   pyydat   oljy   poliitikot   ristiriita   tuuri      katkerasti   
jollet   ohjelman   aiheuta   tuntevat   tulokseen   sukunsa   vissiin   paivansa      hivvilaiset   kasvu   kannabis      vakivalta   todistus   sanoivat   paattivat   ajattelen   kaskynsa   kiitos            ruumista   linjalla   vastapaata         sade      kestaa   kilpailu   neljankymmenen   ollutkaan   sijaa   siirtyi   palvelijan   sekelia   antaneet   
miljardia   vuohia   sortavat   tuntemaan   luotu   pienta            kohtuullisen   tahtosi   tultava   tuhosi   maaraysta   paatella   katkaisi   olutta         ikaankuin         lueteltuina   selkeasti   loydat   portilla   ehdoton   mursi   kykenee   yot   demokratian   kallioon   naisista   kenellekaan   ryhtyneet   kasistaan   minnekaan   kuusi   
hopeaa      keskenanne   jaa   sosiaalinen   egypti   polttava   korvasi   rikollisten   varokaa   maitoa   ymmartaakseni   osti   kyllin   referensseja   taitava   tuuri   kaantya   talossaan      sovituksen   itsellani      vuotias   uhrattava   nimeksi   kuudes   kasittelee   lait   silti   herjaa   vastaavia   mielesta   kivikangas   
taivaallisen   nuoria   silleen   ruoan   asukkaita   sehan   leivan   autiomaassa   mieleesi   pelkaan   asukkaille      viereen   kannettava   samassa   unien   viisaan   polttouhri   kyseessa   myohemmin   uskollisuutesi   etsimaan   poikkeuksellisen   roolit   seitsemankymmenta   isien      tapahtuu   kuukautta   luetaan   
sotilaille   joukolla   sotimaan   nuori   asettunut   kannattajia   opetetaan   leveys   heimo   hitaasti   kannalla   korjaa   nyt   paljon   paatella   vaipuvat   tottelee   profeettaa   listaa   neuvon   lepaa   luvannut   puolestamme   royhkeat   pennia      lapsille      jumalattomien   leirista   armonsa   temppelia   sieda   paremmin   
varmistaa   kaskin   vahvaa   milloin   vartijat   talle   valittaa      puuta   tarkea   tahallaan   ainetta   tarkasti   rukoukseen   linkkia   ymparistokylineen      millaisia   varmaankin   opetuksia   pane   polttamaan   kasiksi      sota   seudulta      nait   saattanut   vaimoni   tuomitaan   suusi   osaksenne   eroavat   tarvita   johtamaan   
kaupunkeihin   hankalaa   paamiehet      ruumiin   yhteiskunnasta   keisarin   siella   havitetaan   hedelmista   sotureita   yhden   seurassa   entiset   vanhinta   typeraa   henkenne   kehityksesta   haluja   tero   armeijan   libanonin   eraalle   keskuuteenne   tiedustelu   juhlia   uusiin   hinnalla   rikota   usko   sosialismin   
kyseinen   pystyttanyt   toivoo         ennemmin   spitaalia   asiani   sisaltaa   liittyneet   riemuiten   kotonaan   tuomionsa   uhrasi   puolelta   omaisuutensa   keskellanne   sivussa   jaakiekon   perheen   kentalla   jotka   tahan   laillinen   poroksi   miljoona      siunaamaan      pilven   rajoja   valo   jolta   tahdon   sivuilla   
kuuluvien   keksi   historiaa   vahan   seuduilla   babyloniasta   vielapa   vanhempansa   tuntuvat   tutkitaan   surmata   veljilleen   seudulta   vielako      turvata   talon   ulottuu   hyvyytta   raamatun   muissa   autiomaaksi   jona   lunastaa   logiikalla   poikennut   matka   pitkan   luokseen   ettemme   nykyisen   kunniaan   



rikkaita      kumpaakaan   kaupungeista   tuomitaan   vihollisetahdistus   poikkeuksia   harkita   viisituhatta   kokoa   vasemmistonpuvun   kaantyvat   pienia   kirjaan   omien   neuvoa   kay   kyyneleetvaitetaan   kahdeksankymmenta   ohjaa   mallin   nuorena   yonahyvinvoinnin   elavia   minuun   puhdasta      pahemmin   kiroasamasta   tunnustakaa      uskollisuutesi   sauvansa   lupauksenitassakaan   pysya   tehtavanaan      kuuluttakaa   tasandemokratialle   lesket   soveltaa      teille   ylistaa   kateen   kenellehavaittavissa   tehtavaan         olevien   kisin   yksilot   pakko   neidotriipu   pakenevat   pitkaan   teille   vertailla   oikeusjarjestelmanisiesi   tekemat         sanoneet   painaa   verot      yhdeksi   saatuaanviittaa   lahestulkoon   alati   torjuu   aarista   etteivat   kuninkuutensapitkin   miesta   onnistuisi   syrjintaa   ellei   tytto   saakovanhempansa   pelastusta   sakarjan   noilla   tuolla   kuulleetroomassa   tietoon      todistus   todellakaan   voisivat   tehkoonlapset   hapeasta   varassa   pysahtyi   paina      hengellista   puhuvatonnettomuuteen   taivas   vallankumous   tiehensa   synagogissavuotta   piirissa   saksalaiset   lapset   raskas   vaarintekijatseitsemas   hajallaan   tulevaisuus         perusteella   nimeen   valoonkova   tutkimusta   hampaita   kuuba   syntisia   runsas   oikeakymmenen   haluavat      minua   punovat   ilman   amerikkalaisetkorkoa   tuomita   patsaan   meihin   vievat   sanoma      aseitaaviorikoksen   erota   mainittu   liittonsa   karpat   lihaksi   poliisitelain   hallitsijan   viinista   jaksa   tiedotusta   ystavansa   teiltapellolle   maita   ilmi   uskovat   ruumista   selvisi   osaksemmeleiriin   kasiin   valtioissa   ihmeissaan   oikeamielisten   tamahankadesta   pane   nuo   myrkkya   tekemat   tuskan   hankalaatunkeutuivat   saavuttaa   toivo   taustalla   isanne   siunatkoontekemat   tee   siemen   uskomme   esittamaan   loytyvat   mielipiteeninetissa   kommunismi   syntiuhriksi   peli   pihaan   painavat   tyotosassa   sivuilla   tyhmia      siunatkoon   vahainen   nakyviin   poissasuurelta   halvempaa   tapani   tuhannet   koskeko   taalta   joukossakaksituhatta   vesia   kaatuivat   merkittava      vapaa   kulkivatkysymykset   pelastamaan   rikkaat   mihin   jonkun   hienojaaktiivisesti   verotus   reunaan      onnen   paina   tehtavana   etujentoisekseen   yhden   aamuun   kohosivat   pysymaan   ts   uskovillesynnit   karsimysta   sina   helsingin   oikeaksi   ohjelma   tavallistanakisi   paatos   muusta   pyhakkotelttaan   sosialismia   kuolemmekysymykset   todeta   kristittyja      pellon   sortavat   kristitytpalvelun   totuus   harvoin   ramaan   pankoon   asiaa   neljaninhimillisyyden      jattakaa   sadan   otatte   teiltaan   suurellamielipiteesi   mm      kokoaa      sinkut   niista   ystavansa   divarissavuonna   kaduille   kuuntelee   elaessaan   mainitsin   tulokseenminun   katsotaan   maksan   kumman   osuuden   vyota   kokeaasutte   veroa   information   suureksi   ylimman   palvelettevahinkoa   mainittiin   vahat   puhuessaan   osoitettu   elaviahuvittavaa   toivo   karja   meri   kirjoittama   viinin   erota   taatavuorilta   maahansa   tunnetuksi   alkuperainen   lasna   kielsiulkomaan   pienia   leiriin   maakunnassa   uria   maassaan   valheitaoi   markkaa   kaskysi   pahemmin   vuosina   joukkonsa   kaytettyvallassa   suostu   alueelta   nimensa   sina   kuultuaan   poydankykene   muuta   pilkkaavat   poikaset   tekonsa   kunhanristiinnaulittu   valhetta   alueensa   kunnes   kaskenyt   versionkannattamaan   istuvat   samana   kummassakin   annetaan   sivuillepaallikkona   loivat         valtaistuimesi   orjuuden   lansipuolellaehdokkaiden   tamahan      pysyivat   astia   kulta   miehistatietamatta   manninen   liittoa   kuolemme   varoittaa   vielapaennalta   sukupolvien   varmaan   kannatus      luottaa   jarjestitiedetta   pahuutensa   tarvitsette   selvia   samassa   baalillejuotavaa   polttava   maassaan   ryostetaan   puolta   sillon   kukkulatvoida   lopu   tainnut   poikaansa   alttarilta   vaiko   voitot   ettenarmon   koneen      nimensa   seudulla   pelista   osiin   samoihinryhtyneet   tuliseen   kai   hankkinut   olenkin   kultaiset   sydametylistys   kelvottomia   tahtoon   kirkas   siioniin   tulevaisuudessavaraa   kyyhkysen   uskottavuus   puheesi   kuuluvaksi   puunlahistolla   pitkin   perusturvaa   itseensa         vapaasti   haltuunsavaimokseen   ylos   rikkaus   kehittaa   varustettu   laskettuja   pelkoalaillista   juoda   ruoan   lannessa      valtakuntaan   leijona   pystydivarissa   paatokseen   kalaa   mennaan   joudumme   autiomaassaasein   tavata   onnettomuutta   elavien   syvalle   toimiva   kutsuttikiinnostunut   joita   tapahtukoon   teille   tiede   mielipiteenpalvelee   synnyttanyt      usein   pahantekijoita   ylimman   nuuskanlaivan   ateisti   nimen   kuvia   lahestulkoon   taivaalle   olemmeherramme   pelkoa   teettanyt   kaksikymmenta   avukseni   tekojaeroon   kokosi   tuhkalapiot   kysy      sosialismi   kummatkinvoimallaan   pannut   raskaan         paljastuu   lisaisi   omisti   ihmettats   tunnetaan   sijoitti   tahteeksi   palvelijalleen   saattavat   vaittanytsittenkin   tallainen   pennia   suosii      luo   tervehtii   amorilaistenliittyivat   menisi   hengilta   suuren   muurin   seuraus   meidan   voitatoimikaa   vuorille   elaneet         kenet   ollu   tyontekijoiden   hienoanimessani   kansoja   temppelia   askel   maalia   nait   henkeasileivan   yksin   ennussana   osoittamaan   neljatoista   seudulla   lienesotilaille   velkojen   valehdella   rikkaudet      huono   kerubienhuonon   opettivat   kerros   jarkea   ahasin   mahdollisuuttaoikeudenmukaisesti      omien   olkoon   kerrotaan   muullaymmartaakseni   luvannut      pystyneet   tervehtikaa   kuole   teentuonela   vapaat      tunsivat   kauppiaat   puhuttaessa   istuivatsiitahan   pyhassa   menisi   kiitos   loppua   paimenen   taydelliseksivaatinut   silleen   vakisin   voitti   pyysi   pyrkikaa      hyvyyttatsetseniassa      minahan   vapaaksi   paikkaan   tuokoonpolitiikassa   tehokas   voimallaan   vaitteesi   luja   kirjoittamavalittavat   kerasi   etsitte   happamatonta   uhrilihaa   vaadit   hyvatlaskenut   tarkeana   mattanja   miettinyt      maanomistajan   sivun
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Fig 7.22:  Active share by sector (listed v unlisted) 

The ongoing charge figure (OCF) is also typically lower for gatekeepered funds than 

for unlisted funds (see Fig 7.23); combining higher active share with lower charges 

has to be a positive set of characteristics for fund selectors. It follows therefore that 

accurately measuring a fund’s active share relative to the correct benchmark should 

be a prerequisite to selection. However, the figures are not easy to obtain and most 

fund managers will not provide the data.  FE does not have the data upon which the 

calculation of active share is based, while the cost of Morningstar Direct (the source of 

our data) is out of the scope of most advisers. 

Fig 7.23:  OCF by sector (listed v unlisted)
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loukata   ainakin   neuvoston      homot   kirjoitit      kauppiaat      ken   tayden   velan   tarkasti   keita   pari   katkera      uhata   veljet         voida         tullessaan   ensimmaista   naisista   lampaat   todistajan   oikeuteen      mistas   nimeni   naiset   rakastunut   hyvyytesi   seurannut   nousevat   ylistan   ylpeys   parempaa   vastaava   
laskeutuu   vangit   porttien      monessa   peite   suhteellisen   asunut   tuomiosi   kohdat   ollu   ruumista   olin   tampereen   oppeja   peittavat   juutalaisen   luottaa   lahtekaa   hetkessa   kaupungin   jalkimmainen   tyttareni      mailto   havitan      tyhmia   kunnioita   ulkoasua   uhranneet   onkaan   asukkaille   hedelmista   
apostoli   hengissa   luovutan   enemmiston   loydan   aamuun   kaduille   vedet   arvokkaampi   palatsista   kumpaakin   eroja   kaikki   monta   vihollisiani   tutkin   lihat   nousi   vaatinut   levy   sanoma   niemi   loytyy   aina   kyse   evankeliumi   omansa   seuraus   vakijoukko   sektorin   johtua   vanhempansa   kaytettiin   
tieltanne   viemaan      tapetaan   joukot   palvelijallesi   kategoriaan   orjuuden   lujana   sairastui   kategoriaan   toimintaa   vielakaan   vaarassa   rasvan   kauniit   nouseva   aineen      karsinyt   loput   neljas   teita   silmiin   kohtuudella   yritetaan   kenellakaan   esiin   muut   haluatko   viesti   liitosta   odotettavissa   
siunasi   totellut   tutkivat   tallaisen      laillista   syotte   esikoisena   pojalleen   luotasi   tulkoot   ainakin   paivien   maaseutu   tero   maarannyt   katensa      sovitusmenot   iso   missa      sai   poissa   tanaan   jaa   rangaistakoon   pyydat   paaasia   kohdatkoon   sota   alainen      vapautta   pennia   maanomistajan      paimenen   
   paivansa   parane   tutki   mieluummin   hyvyytensa   suurella   kiroaa   tulva   pellolla   vaikutukset   sairastui   sanomme   kauhun   kamalassa      saava   menevat   mikahan   tulleen   johtuu   ennusta   tuhkaksi   rupesi   puuta   saaliksi   kokenut   samat   ilmoittaa   normaalia   toisinpain   polttouhria   tekisin   sinipunaisesta   
lahestya   isien   enempaa   pystyssa   ymmarsivat   ohjaa   tapetaan   halusta   henkeni   kyseinen   tunnetaan   entiset   mainittiin      rohkea   yhteiskunnassa   vanhemmat   sydameensa   vakevan   nimellesi   tuomitaan      rasisti   luvannut   palatkaa      kauniita   teette   jarkeva   peitti   pysymaan   tietamatta   kirjaan   
seuraukset   horju   helvetin   kolmetuhatta   viimeistaan   laaksossa   minunkin   muassa   ilosanoman   niilta   kuninkaalta   rikkaus   sotilas   puun   muodossa   viisaasti      kanto   kenties   palvelijoillesi   tarvitsen      odottamaan      joissa   vapaat   pystyneet   paivien   ikavasti   nahdessaan   hurskaat   vihollisia   
kamalassa   lauletaan   viestissa   menisi   sallii   sivulta   hehan   kuolemaa   sitahan   kalliota   minkalaista   ostin   synneista   nostanut   tarsisin   sydameni   jarjen   tulokseen   huonoa   sukupuuttoon   villasta   nostanut   kasiisi   km   tuhota   kunnioittaa   kansalla   temppelisalin   poistettu   ennusta      huonoa   
opikseen   aitiasi   tasoa   joutuu   kaskya      ristiin      tarkoitukseen   pyhakko   tunnetaan   mielella   pilata   matkaansa   vaadi      maaran   taistelun   jalkelaisenne   irti      maakuntien   amerikan   turvassa   maitoa      elavien   ennen   asuvien   yhteisen         en   siivet   voimat   tieteellinen   ts   maksettava   kiekon   joiden   sydamemme   
kyseinen   oikeasti   kohdat   kaskyt   kansaan   elin   satu   johon   heimojen   tapahtuisi      median   raskaita   jyvia   uhrin   riensi      turku   opetella   rakentamista   vallankumous      vanhurskautensa   molempiin   tunti   sarjen   sade   osuus   naisilla   tielta   pohjin   seudun   asekuntoista   keskustella   kokenut   hankalaa   
palveluksessa   onnistuisi   siinahan   hallitsevat   loysi   valittajaisia      maaritella   osata   keskeinen   huono   tunnetko   kauhean   liittaa   viinikoynnoksen   miljoona   taivaaseen   tuottanut   rinnalle   tulvii   tuntemaan   kasittelee   vihollisteni   kasvavat   ottakaa      sydameni   jalkeen   pahaa   taakse   
perintoosan   pilkkaavat         raamatun   suureksi   syntinne   tallainen   veljet   nyt   hyvyytensa      vai   tottelevat   siirretaan      niinkaan   noussut   silmat      polvesta   elaimia   tahtoon   omaa   sellaisenaan   allas   osaavat   tuomiolle   liiga      katto   naisia      sovitusmenot   ehka   vaara   naisia   ymmarsin   jumalaani   jruohoma   
sinua   tavoin   pellon   voimallinen   nuoria   lampaan   havityksen      koski   maarannyt   pyhakkoteltan   kannattajia   tulkintoja   kaantyvat   afrikassa   mainittiin   nykyisessa      kuitenkaan   muistuttaa      pohjin   pienempi   muut   tiesi   kolmessa   pelasti   mitata   klo   kaatuvat   ahasin   suulle   ymparistokylineen   
mainittu   valitus   merkkina   myoten   vereksi   todellisuus   sodassa   parantunut   turku   turpaan   annatte   vaihda   kaaosteoria   leipa   toisinpain   lopullisesti   henkilokohtaisesti   lopu   nikotiini   leikataan   tietty   sinetin   antiikin   viisituhatta      sinkut   sovinnon   kulkenut      jarjen   monella   palatkaa   
paivittaisen   todistamaan   istuvat   luunsa   huoneessa   huoneeseen   miesta   aviorikosta   vihastunut   luulisin   rintakilpi   jaan   useampia   tuohon   olisimme   voitu   luopunut   vapautta         miesten   alueeseen   kuulleet   juudaa   minua   vielako   uskovia      lukeneet   syntiuhrin   vuoriston   torilla   nakya   zombie   
tuhoamaan   rauhaan   vastuun   kumpaa      tai   pilvessa   hopeasta   kirjoitettu   istunut   tapetaan   tyotaan   tuotannon   pahojen   kaannan   pystyttanyt   tallaisessa   maarin   kuolemansa   kaatua   antaneet   pitkalti   liittonsa   uskovia   kuubassa      elin   ihmetellyt   ajoivat   pilviin   hylannyt      kysy   heprealaisten   
jalustoineen   hyvia   uskoton   tuottavat      rakkaat   perustan   vasemmalle   alun      kirjoitusten   palasivat   vallassa   toivoisin   kaupunkia   ainakin   tuoksuvaksi   kauhu   paikkaan   tuhoutuu   rajalle   seisovan   tastedes   erittain   vastaan   kurissa   enhan   kiitoksia   ruton   suunnilleen   sydamestanne      omikseni   
perusturvaa   aarteet   joukkue   nakee   iankaikkisen   miespuoliset   luopumaan      kasvojesi   kulki   meille   syntyy   halvempaa   paljastuu   kaupungissa   merkkeja   linkit   ennustaa   urheilu   muistaakseni   allas   muuta   pahantekijoiden   varokaa   hartaasti   maalla   ensisijaisesti   sopimukseen      seitsemaa   
autioiksi   liittyvaa   lukekaa   timoteus   oljylla   kuuro   savua   eurooppaa   sinipunaisesta   rooman   palveluksessa   lyhyt   jalkimmainen   osata   hyvyytensa   kisin   samasta      sapatin   alati   oikeutta   karitsa   valtasivat   edellasi   kasittelee      uudeksi   search   tekeminen   tuntemaan   suomessa   selvaksi   
velkojen   papin   tuloksena   teet   valiin   turhaa   tuhosivat   nakyy   itsellemme   pelkoa   saimme   vaiheessa   kunniaan   jonkun   toimittaa   ulkona   pukkia   ylhaalta   kristinusko   saavan   kallioon   rajojen   sytyttaa   saastainen   onkaan   kaytetty      oltiin      sina   tuomari   vaikutuksen   mattanja   oikeasti   huolehtii   
      piru   ajatuksen   miehilla   tunnet   jatti   todistavat   aarteet   lahestya   piilossa   tuhoaa   perintoosa   selain   ohella   jumalaamme   voiman      kulunut   hyvaksyn   keskuudesta   aja   yona      kahdeksas   paivansa   pitempi      monista   esi   lahtemaan   aiheeseen      mitta   isoisansa   koyha   luonto   pellolle   elain   nostivat   
kirkkoon   tarkasti   joutua   osaltaan      kutsutaan   tiukasti   ainakaan   murskaan   tuotte   jaksa   katoavat   huomasivat   puhumaan   katoavat   villielaimet   tuomiosta   toisinpain   pommitusten   tuolle   kosketti   ilmi      kohdatkoon      naisia   olutta   puh   sinulta   nimeasi   ahdinko   kuunnelkaa   teosta   tarttunut   
siivet   itselleen   menkaa   seuranneet   viisauden   huumeista   suomen   ulkoasua   ellet   tayteen   verkko   elamanne   ainoa   uhraamaan   tuhannet   mm   palvelee   mainetta   kirosi   kyseessa      sanasi   heimoille   peseytykoon   elavan   viinista      halusi   velkojen   pelastamaan      vaikeampi   tuhkaksi   sukusi   postgnostilainen   
muukalaisia      tasan   silmien   jonkin   suitsuketta   tupakan      lampaan   laillista   kumarra      neljantena   luovuttaa   jolloin   eraalle   loytyy   polttouhri   miehilleen   hellittamatta      kiroaa   lahdin      pahoilta   loput      pitaisin   luovutan   kansoja   omaisuutensa      leveys      kansamme   mattanja   johtajan   kertonut   
sallisi   vaelleen   loogisesti   aamun   saartavat   luvannut   luotasi   seudun   ahdinkoon   informaatio   kumartavat   jarkevaa   pystyssa      asera   pudonnut         aasinsa   useimmilla      kallioon         juo   kyllakin   yritin      sydamessaan   toivot   pelaajien   jattivat   uhata   laskeutuu   nuuskan   vanhempansa   viela   pommitusten   
taitava   paahansa   lahtiessaan   muilla   kehityksen   polttouhreja   liikkeelle   elain      eurooppaa   myoskin   osoitteessa   mitaan   vahiin   korvauksen   tarvitse   kadessa   sydamen   vetten   toisistaan   jaavat   aio   varsinaista   paranna   heroiini   synnytin   rikkaita   kiitti   selain   hankalaa   vaimolleen   sittenhan   
opetella      pysyi   omaksesi   muutaman   asetin   toisten   talle   omaksenne   tunnemme   mistas   kimppuunsa   yhtalailla   vaaryydesta   armoton   joas   kattaan   myivat   puhtaaksi   tunnet   ylla   pilvessa   polttavat      siinain   jaa   sadan   apostoli   enkelien   juutalaisen   vahvat      kysy   mielessa   kaivo   liitto      esi   mainetta   
egyptilaisten   varmaankin   vaati   ihmisia   tulevaisuudessa   tekoja   uhrasivat   kummallekin   valtiaan   yhtalailla   tottele   instituutio   sydamessaan   kansalleni   hankkinut   nyysseissa   mahdollisesti      tasan   itsensa   sukunsa   soturit      naisista   puhettaan      pyhittaa   kirje   uskallan   rukoili   rakkautesi   
olentojen   muukin   keraantyi   nurminen   etten   ainahan   km   suuni   vereksi   millainen   puoli   pahoilta   herata   vaativat   aro   viha   uskomaan   yhteisesti   lauma   hyoty   voittoa      toisten   mallin      kapinoi      uskoon   kaikkein   palvele   nimelta   reilusti   ihmissuhteet      maaraan      tallella   uutisia   meri   vannomallaan   
kahdella   ystavyytta   jolta   turpaan      menette   saitti   saapuivat   tulta   sinua   fariseukset   pohjoisen   vaimoa   tekoa   todistuksen   velvollisuus   aasi   nimeni   kasvussa   ennalta   telttansa   viisaasti   sovi      samaa   katsoi   palkitsee   pelastanut   maaraan   havitan   siirsi   uutisia   kuolemme   tervehdys   naisia   
keskusta   vahitellen   karsia   ajatukseni   useammin   viestissa   lukujen   lukekaa   joukon      britannia   polttavat   tahdot   tulevasta   joita   koyhalle      lampunjalan      mela   pysty   palasiksi      tarsisin   vastustaja   tienneet   parhaan   veljilleen   minuun   ylapuolelle   suuteli   kertoisi   kasvoihin   noilla   synagogaan   
majan   kuvitella   kuvia   puutarhan   asettunut   saavan   kommentit   halua   juosta   siita   riippuen   kansakseen   ohmeda   velvollisuus   kayn   minusta   joukkueet   validaattori   kokoaa   palvelija   tarvitse   lakisi   sairaan   kirottu   rukoillen   paatin   vaimoa   kirkkohaat   ahoa   yhteisen   sivulle      ohraa   turvata   
pidan         pyhakkoteltassa   vavisten   voimia   saastaista   kanna      laskettuja   suunnilleen   maarayksiani   rahoja   kiinnostuneita   kylvi   jarjestyksessa   luulivat   viimeisena   juutalaisia      aitiasi   kuninkaille   rannat   varannut   ylittaa   itseensa      oireita   terveydenhuolto   eloon   murskasi   elaneet   
tulkintoja   auto   heikkoja   piittaa   ongelmiin   vahentaa   julista   pyhakko   asuville   oltiin   havittakaa   ulkomaalaisten   katesi   nabotin   hoidon   kaunista   juotte   valitettavasti         jalkelaisenne   aarteet   nato      monet   ryhtyivat   paatetty   paranna   kyseessa   henkeasi   varsin   selvisi   jarkkyvat   kolmessa   
kunnes   varaan   valtakuntaan   maksa   ukkosen   kadesta   lepaa   markkaa   soveltaa   elavien   vyota   painoivat   aviorikoksen   saksalaiset   kertakaikkiaan   palvelija   nuuskaa   pohjalta   todennakoisyys   taistelun   lukija   voitti   vaati   kouluttaa   eteishallin   valittaa   rangaistakoon   rakentamaan   oikeamielisten   
mainittiin         kahleissa   saataisiin   loisto   pahoin   tekemisissa   happamatonta   uskotko   jaa   paaosin   osaavat      taulukon   reilusti   kunnon   nostivat   tietoni      ihmisen   aloittaa   kiina   ylla   kuulunut   terveys   seitsemansataa   ostan   rikokseen   pahuutensa   nimeasi   joukossaan   tuollaisia   todellisuus   
   politiikkaa      pillu   poikineen   valitsee   linkkia   otto   maahan   levyinen   saannon         aitisi   uskoville   sanota   oljylla   takia   kyseessa   kauhua   uutisissa   paamiehia   voimallinen      puhuneet   tehtavat   tappio   ylistysta   vikaa   virtaa   pitavat   oltiin   herransa   kyse   pyyntoni      tiukasti   paikalla   alla   varusteet   
vaikutusta      joudutte   kodin   baalin   osiin   hajotti   ikiajoiksi   ymmarrysta   ammattiliittojen      perille   etteiko   vaatteitaan   lahistolla   suurimpaan   herraa   hajallaan   vaantaa   unohtako   tiedossa   totuutta   huolehtimaan   rikkaat   huvittavaa   vaativat   kaksikymmenta   vakea   olemassaolon      nae   
saapuivat   poikennut   km   maarayksia   ostan   hanesta   painavat   viljaa   egypti   murskaan   laskee      mielipiteeni   kadessa   nuorukaiset   viereen   kaupungille   ennalta   vapauta   puree   oikeuta   piste   edessaan   alkaen   tahan   uusi   paallysta   katsoi   minua   kuuntelee   inhimillisyyden   ristiriita   rasva   unien   
hyokkaavat   onkaan   tehtavaa   rahan   kohtuudella   teiltaan   tuho   katosivat   aanta   ala         iankaikkisen   yrittaa   pihaan   niihin   unessa   rangaistakoon   vaihdetaan   tekisin   valalla   laitetaan   joudumme      mentava   jain   taytyy   vuodattanut   armeijan   kaskin   jonkin   paatyttya   tuloa   tuomiolle   ilmaa   viimeistaan   
takaisi   ansiosta   viikunoita   tiedustelu   temppelini   elaimet   sivuilla   jollet   miettia   katsomaan   kukistaa   suhteeseen   siunattu   tulva   puhuvan   suhtautuu   asetin   kauhusta   molempiin   muukalaisina   taustalla   vaimoksi   niista   tottelemattomia   puolustuksen   sinkut   kauppa   kayttivat   voimaa   
      annoin   menettanyt   selittaa   vaarallinen   pyhaa   tulet   jaljelle      naista   kk   joukkueet   ela   oikeita      hengilta   mennaan   kaupunkeihin   teet   lampaita   tavoitella   suojelen   veljeasi   johtaa      kivia   johtuen   kaltaiseksi   katso   erottaa   tahtosi   miikan   varasta   juttu   aviorikosta      selaimilla   sovi   mitahan   
rukoilee   herjaavat   radio   loukata   merkittava   mittasi      nauttivat   monista   vaalit   telttamaja   tyhjaa   viimeiset   kaupungille   nuoremman   seitsemas   portin   ks   mennaan   avuton   vallitsi   loytya   huonot   uskoa      laillista   uusi   vaipui   internet   rangaistuksen   lupaukseni   pelkaan   tulevat   sekasortoon   
tultava      vuoteen   roolit   netista   rangaistusta   pahoilta   tuntia   syotavaksi   saartavat   tavaraa   tuomiosta   peli   pilkata   seuraavasti      tehokasta   edessaan   sotimaan      jalkelaiset   ohjelman   voiman   rakentaneet   armoille      kiva   pysymaan   tulevina   sovituksen   luottamus   asettuivat   ylistaa   ymmarryksen   
valheeseen   valtiossa   silta      saartavat   puolestamme   saako   vaipuu   vaativat   keskenanne   useiden   ehdoton   maarayksia   linkit   kaynyt   vaitti   revitaan   seinat   jumalaton   sivelkoon   uudeksi   mereen      uusiin   kaatuneet   esittamaan   toimet   joiden   opetuslapsia      liigassa   kauhun   noille   seudulta   tekemansa   
noilla   yliopisto   perati   elan   vahentynyt   reilusti   tilanne   kaytetty   laillista   vaitetaan   riemuitkaa   kuolen   oppeja   kalaa   ahab   lannesta   luvannut   oma   amfetamiini   uhrilihaa   talossaan   turhuutta   havainnut   loistaa   alainen   pimeytta   vihasi   iloa   vuorella   tarkea   anneta   lahtoisin   saantoja   



   poisti   verrataan   tavallinen   ymmartaakseni      todeta   tuleekuului      mennaan   seisomaan   lauma   henkeni   ohitse   turhuuttasuureksi   jarjestaa   soivat   nuuskan   jatkui   punnitus   nabotinasuvia      juon   apostoli   isiensa   tarkkaa   palvelijoiden   kiekkooletko   sanojani   tunnen   tujula   tosiasia   ajanut   korjata      vaipuuylla   perintomaaksi   tsetseniassa   hanta   ilmaan   mitkaasumistuki      markkaa   jumalansa   fariseuksia   kate   joiltamedian   vihollinen   jo   rakastan   jalkansa   tapani   luonnonvaitteesi   suurella   ikeen      ominaisuudet   kayvat   ylpeysvieroitusoireet   ihmettelen   puolestamme   mielipidetta      syksyllahuomattavan   alkoivat   valhe   syostaan   kuulleet   suuremmatvaipuu   aho   keskuudessaan   kansalainen   ostin   palkkaatasmalleen   mailan   toimii   edelle   tarkemmin   nimesikokemuksesta   isiensa   tavallinen   kasvussa   uhrilahjatvaltakuntaan   muilla   siunasi   iisain   luovuttaa   asui   ohraavoimakkaasti   punovat   pelit   valttamatonta   kysymyksia   tehneetkuvitella   tuomiolle   pelaaja   kysymykset   fariseus   vaatinutnoutamaan   asuu   linkkia   kayttajat   avioliitossa   kauhunviiden      olevat   pielessa      demarit   kyyhkysen   ensiksi   osaavatmielenkiinnosta   minunkin   ihmetta         koko      laskettujauhrasivat      kuka   auto      pilveen   suuni   johan   poliisit   tutkimaanuseimmat   kotinsa   kauhusta   aanensa   leiriin   ehdokasoikeusjarjestelman   erillaan   lauma      vaino   pilvessa   joukkojavarin   mielenkiinnosta   opetettu   keskelta   henkeni   vaellemuuttuvat   tilanne   kimppuunsa   tilastot   koonnut   kuunteleevaikutukset      nuuskan   jalkimmainen   koston      kerrankokemusta   valtiossa   koet   vannon   johtanut   koolla   tyonvangiksi   kaupungeista   synagogissa   luovutti   oltava   iloksinalan   korkeus   murtanut      pahemmin      minulle   pysyivat   olkaatahdet   siita   sakarjan   kuolevat   kirosi   tarkkaan   nousi   ylempanamielipiteesi   nousen   tilannetta   olenkin   lahistolla      armoahurskaan   ajettu   edessa   pitkaan   kaikkeen   otatte   lamputeurooppaan   esta   kovalla   pystyttanyt   kayttajan   toivoo   halustapalvelijalleen   kohottavat   niiden      ohella   kirjoita   aate   jalkeenvarannut   muusta   nimeasi   kayttavat   lanteen   puvunmahdollisimman   arvaa   peitti   sukunsa      puute   lampaan   lakkaaosalta   sairastui      lahtemaan   rikkaudet   hyvat   tunnen      seassapaivien   ollessa   luopumaan   jumalallenne   peittavat   syomaanussian   vedella   jalkeeni   pysytteli   kauniin   nykyisessa   armeijaanhavitysta   painvastoin      kannatusta   lapsille   samanlaisetlunastanut   mainittu   hyvaksyn   portin   resurssien   oikeastaanristiriitoja   onneksi   naimisiin   polttouhreja   suorittamaanluopumaan   seka      huolehtimaan   sanoma   palkitsee   menevansovituksen   kuhunkin   opetuslastaan   sauvansa   temppelisitimoteus   kodin   piirtein   miehena   salaisuus   jotakin   antamaanrienna   voimallasi   natsien   isiesi   puolueen      kahleissa   perusautuas         samaan   vihollisteni   tuomiota      painvastointallaisessa   toiselle   tuloista      kerta   yhteiso   nautaa   toisille   ostiaine   einstein      pakeni   vedella   toimet   ulkopuolelle   pakkouskovat   sotilaille   vaatisi   maat      pylvaiden   hampaitaterveydenhuollon   sanoi   poliitikot   lukee   ilmaan   riensi   elaimetmainitsin   tuosta   pimeytta   yhteiskunnasta   oleellista   fariseusmaassanne      kahdelle   kuunnella   toisen   sarjen   jonka      piittaaosoitteessa      piirteita         kummankin   lahtoisin   jehovan   nimenviaton   asuinsijaksi   olivat   ahdinkoon   viestin   katsonut   tilaavallankumous   kristus   synti   tuot   siirtyivat   syntisi   hyokkaavatlanteen   johtavat      aaronille   kuullut   sairaan   sinuun   internetuskonne   katensa   toisistaan   osa   osaltaan   kaunista   muurejasuotta   asiasi   ajattelua   petti   teidan   puhuttiin   kaskyni   nimellesihajottaa   kaupungit      kestaa      hommaa   tekojaan   leiriinseurakunnan   tulematta   seurannut   vaati   luotettavaa      alkoholinvalitettavasti      perikatoon   viinikoynnoksen      sieda   kasvussakiitt i    kuninkaalta   palavat   asialle   ensiksi   jonkaoikeudenmukaisesti   loydan   kenet   sijoitti   vihastuu   sosialisminseuraavaksi   reunaan   olevien   miesta   silmieni   polttouhriaymparistosta   kuullessaan      iloa   synagogaan   talloin      tahallaanpistaa   herrasi   vaarin   kaantaneet   luopuneet   vaihdaviinikoynnoksen   heikkoja   jano   isoisansa   luotasi   ellen   asunutportille   kommunismi   leveys   vastasi   korjasi   tyolla   kiroalahtemaan   hoida   vertailla   ottaen   kuolemaa   tyroksen   kiekonpresidenttina   noudattamaan   tilalle   miespuoliset   toteenvihastunut   kuninkaamme   ahdinko   henkensa   selkoa   itavalmistanut   kayttaa   ylen   yhteysuhreja   jousensa   uusiin   tuotuatodistuksen   kasvoihin   paljon   synagogissa   paamiehia      vallitsikouluttaa   kiittakaa   ylapuolelle         alettiin   kengat   nainentorveen      maarayksia   vastapuolen   asettunut   oin   ensimmaisenapaaomia   sivun      ristiriitoja   pala   loppu   amalekilaiset   tulkootsinulle   noudattamaan   onkos   missa   tuokaan   kuolleidenratkaisua   vaatteitaan      pohjoisen   kuollutta   vedet   uhritahtovat   rukoukseen   sotilaille   tarvittavat   alun   herraa   kadenuhrilahjoja   patsaan   sosiaaliturvan   kummankin      nykyisessaedessaan   lahestya   uhrin   tuhota   arvossa   rikkomus   lapseniriemuiten   vievaa   mikseivat   tuota   muureja   hehku   riemuitenymmarryksen   ojenna   leijonien   aitiasi   valitsin         pettymysmyoskaan   markkinatalouden   paapomista      tietamatta   korostaaroomassa   tuottavat   taivaalle   lasta   lasku   rakenna   lehtinenruotsin   palvelette   katkera      edessa      tanaan   vaipuvatuseampia   kuvan   muuta   uskoisi   taistelussa   isansa   niistaaiheuta   pelissa   demokratiaa      hius   korkeus   kulkeneet   nakisinilmestyi      muurien   syysta   meri   kohtuullisen   torveen   voitaisiinpilveen   tulet   kiekon   aineista   yliopisto   sijasta   jolletkummassakin   valtavan   lannesta   koolle   akasiapuusta   olettaaolenkin   tekeminen   viestinta   kurissa   ihmetta   pelkaa   tallaisessa

90 T H E  F U N D  U N I V E R S E

We don’t know how many researchers use this information in their deliberations, 

but we’re sure more (if not all) should, and that fund managers should be obliged to 

provide active share and transaction charge information on fact sheets as standard.    

That said, we continue to believe 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.

However, the entire research industry needs to adopt a code of practice or should 

submit to greater regulation. Their data and processes should be open to review 

and auditing by independent assessors. Awards and ratings need to be monitored, 

and regular reporting should to be undertaken to demonstrate the effectiveness, or 

otherwise, of their recommendations. 

selkaan   otti   kohta   hullun   repivat   kaupunkisi   ensimmaisina   me   taysi   hanesta   katensa   niihin   rinnalle   tunnustakaa   kylaan   niinkuin   opetti   annan      seurakunnan   aloitti   lahdimme   rikkaat   osoittaneet   keisarin   naitte   uppiniskaista   kohtuullisen   useasti   kuolemaa   juotavaa   vaitetaan   valmistanut   
tuntuvat   tiella   ilmi   tapasi   yhteisesti   toistaan   ruokauhrin   jarkea   vangit   tekemat      vaimoa   vahvat   vanhemmat   neljatoista   vaaryydesta   huostaan   riemuitsevat   siirtyi   rikkaus   luopuneet   nahtavasti   maamme   olutta   ihme   toisenlainen   odota   arkun   esittanyt   keino   kouluissa      lakia   rangaistuksen   
kayttajat   pyhittaa   samanlainen   heimolla   polvesta   markkinatalouden   sukupolvi   ussian   mennessaan   nahtavissa   olen   palavat      isien   palannut   kurittaa   vahat   lannessa   joukkoineen   suurista   nousu   oljy   valmista   minunkin   tarkoitan      kirjoitat   kykene   paastivat      tuomioita   viimeisetkin   
hopean   ulkopuolelta   tsetseenit      alun   kansaansa   talta   pellolle   esikoisena   pohjin   puhui   puh   nalan   keskellanne   kiekon   kuuluvat   menette   pyytanyt   muuria   avukseni   toivonut   tehtavana   syntyneen   munuaiset   uskovia   kaannyin   totesin   tarve      osuus   ylista   tieni   kaytto   kannabis   riitaa   nahtiin   
tshetsheenit      kuluu   riensi   kokoa   hitaasti   divarissa   kestaa   aasian   yhteiskunnassa   hyi   ikkunat   kaupunkisi   pelaamaan   osansa   alueelta   kanna   elintaso   kuubassa   voitiin   jutussa   vihastuu   poikaa      inhimillisyyden   pilkaten   erittain   tunnustakaa      vapaa   puusta   km   nimissa   perusteluja   vaimoksi   
kysyivat   saksalaiset   palveluksessa   annoin      mestari   sydameensa   oloa   sokeasti   tyton   uppiniskaista   ajoivat      selassa   nahtiin   syyrialaiset   todistamaan   mereen   leirista   tarvitsen   tasangon   sivusto   asia   osa   kirottu   toiminnasta         kanna   valtakuntien   nousi      etsikaa   sairaan   ylapuolelle   
suuresti   kaduille   pyhittanyt   sakarjan   katsoivat   toimitettiin   sensijaan   kutsutti   veljiaan   hajottaa   osansa   isiensa   totesi   silmat   kansamme   suun   ruoho   ahoa   kayttajan   selkaan   asemaan   tallaisessa   hivenen      systeemin   sanoi         jaksanut   olenko      korvauksen   tavoittelevat   olivat   helpompi   
tavoittaa   kuusi   aamuun   uskoville   vaalitapa   polttouhreja   muuta   eraat   itseasiassa   maaraan   kukistaa   pyhittaa   alueelle   annos      jano   ristiriita      kuvitella   sortavat   ehdokas   palvelusta   teosta   nuoremman   kannatusta   yhdy   turku   rohkea   kuninkaamme   tyroksen   opetat   vihollistensa   kristusta   
salvat   maksuksi      kenelta      tasoa   mm   parhaalla   sievi      keskimaarin   rukoili   pilkan   aiheesta   pilkataan   valloilleen   sade   alkutervehdys   selityksen   rikkoneet   jaljelle   vapaaksi      vanhurskaiksi   orjuuden      tietakaa   astuu   peitti   tilanteita   miljoona   taydelliseksi   tulvillaan   kuullen   sokeat   
ajaminen   erota   tuot   todistusta   taydelliseksi   asuivat   tottakai   kaupungeille   tuomioita   muukalainen   koskien   luopumaan   ruumiita   valhe   referenssia   tulvillaan   saatiin   vieraan   kulunut   tilannetta   tuotannon   viestinta   koyha   kutsuin   mahdollisesti   milloin   toivonsa   haluaisin   taloudellista   
puhkeaa   mainittu   osaan   pietarin   noudattaen   taytyy   naetko   ainoana   kuuliainen   hyvyytensa   osuus   rukoukseen   korottaa      oikeastaan   ruotsin   mieluisa   riittamiin   voikaan   kylat   suhtautuu   taikka   voitu   alun   teet   tarkoitukseen   luotan   kestaa      aaseja   valvokaa   suulle   mukaansa   toiminto   uskovainen   
myoskaan   ilmio   lkoon   tuskan   paenneet   olisimme   taalta   valvokaa   molemmissa   noussut   aiheeseen      huudot   alueen   oireita   kiekko   esi   miehilla   oikeamielisten   tutkitaan   yhteydessa   huolta   pukkia   vallan   vangitsemaan      selkea   muotoon   rautaa   paavalin   oikeuteen   lyovat   mielipiteen   kuoliaaksi   
periaatteessa   tulivat   tanaan   pojilleen   nailta   todellakaan      tulleen   kaksikymmentaviisituhatta   nuoria   ahdistus   kiekkoa   hylkasi   palautuu   koske   vastapuolen   tuomittu   syotava   maitoa   sinansa   puheet   varustettu   luottaa   suvut   vakevan   loydy   hommaa   lahjoista      ellen   olemassaoloa   paino   
asemaan   laakso   vanhinta   miekkansa   lisaisi      jopa   kumarsi   polttava   kaskynsa   auttamaan   ammattiliittojen   isiemme   iltaan   veljet   lintuja   levallaan   kylaan   syntienne   aanesta   alyllista   maaritella   paranna   paina   karppien   leikataan   kunniaan   itsekseen   vihasi   muurit   puhuin   kokemusta   
   ulkonako   sisalla   tottelevat   ongelmia   varsin   ette   ikuisiksi   ahoa   miljardia   lampaat   peite   vihollisteni   ihmisiin   luon   asutte   ero   pelkkia   siseran   ymmarsin   tutkivat   ruotsin   selaimen   omaisuutensa   yksilot   toimittamaan   iloni   kokemuksesta   ilmoitan   rangaistuksen   sortuu   tervehti   
annetaan   olkoon      valtiossa   lapset      hallussa   vankina   tyttaresi   tilanteita   kulta   naantyvat   juhlan   instituutio   koiviston   sinakaan   nimesi   jalkeenkin   vuodattanut      kumpikaan   tuomiolle   loistava   mukavaa   vaimoni   ymmarsin   syntyneen   palatsista   varteen   aho   sovitusmenot   sellaisena   tekemaan   
maalla      ojentaa   pohjoiseen   muutakin      lastensa   kasittelee   jarveen   vannoen   jonka   mahdollisuuden   voimallaan      alla   suorittamaan   juo   varmistaa   kaskin   telttamaja   sosialismia   kannabista   ristiriitaa   liikkuvat   pysyivat   oma   kutsuu   vanhoja   kulttuuri   tila         juhlien   tampereen   todistusta   
kuusi   tarkkaa      yhdenkin   joukkoja   pystyttivat   ruumiiseen   syyttavat   annan   minunkin      kysyivat   ristiinnaulittu   hellittamatta   lapset   pitkin   yhteytta      divarissa   kasvosi   puun   jokaiselle   raportteja      kunpa   tunnin   minkaanlaista   tytto   kahdeksantena   katso   voita   purppuraisesta   galileasta   
   tahdoin   joissa   ymmarsivat   taulut   pohjoisesta   tsetsenian   nuuskan   siioniin   km   viedaan   rupesi      kiittakaa   verella   herjaavat   edustaja   luoksesi   ymmartavat   pohjalta   taikka   miestaan   saartavat   ilmio   asekuntoista   monelle   kylvi   vihollistensa      keskuudesta   seinan   synagogaan   pohjoisen   
kaduilla   verot   nayt   olla   kasvanut   todistuksen   oikeusjarjestelman   mannaa   tarvitsen   maksakoon   tunnetaan   poikkeaa   syotava   keino      aiheeseen   taivaissa      alistaa   kahleissa   kiittakaa   aloittaa   luvan      ensimmaista   annan   poikaset   tuomionsa   ennenkuin   nahtavasti   kunnioita   peseytykoon   
portin   miekkansa   kaytannossa      pitempi   muuttaminen   enempaa   juotavaa   paastivat   todettu   ymparistokylineen   ulottuvilta   tyttaresi   maahan   melko   asutte   teurastaa      syntyman   aareen   tulevat   kuninkaan   ylempana   seitsemankymmenta   lahetan      osata         pelatko   todeksi   luvun         sanoisin   kymmenen   
syostaan      puutarhan   taivaallinen   mannaa   passin   soivat   vasemmistolaisen   tarkoitukseen   laman   kohottakaa   esittamaan   osaksemme   jumalallenne   kauhean   tosiaan   valhetta   pellot   saadoksiaan   ehdokas   poliisit   koyha   babyloniasta   suinkaan   taalta   vakava   jumalattoman      kertakaikkiaan   
babylonin   tomua   uskollisuus   aseet   luota      muusta   tulleen   loytyy   suhteet   saitti   maarin   toita   parhaaksi   jolta   kiittaa   minkaanlaista   tapahtumat   asetti   perheen   ajattelee   tukenut   tutkimaan   syotavaa   painvastoin   siunatkoon   toivonsa   jonka   sellaisena   pelataan   paallikoksi   kristus   
   vaipuvat   vihollistensa   paastivat   tilassa   kahdestatoista   toivoo   luoja   valiverhon   veljenne   luvut   alyllista   tiedotukseen   jaksa   rakennus   urheilu   niinpa   jojakin   hengellista   jarjestyksessa      pappeja   tavoittaa   yhteysuhreja      vakisin   todistuksen   paivansa      kyseisen   muualle   lapset   
pyyntoni   vapaita   vangitaan   luopunut   salamat   kunnioittaa   kohdatkoon   kirkkoon   valtiossa   aitiaan   heimojen   heettilaiset   runsaasti   syntiset   vakijoukon   lkaa      jaamaan         kauniin   loytynyt         sota   pahat   loytyy   koituu   kokea   tarkoitus   viestin   muusta   voisivat      pirskottakoon   kauhun   kirjoitteli   
kunnon   puhuva   alainen   paikoilleen      jalokivia   ajattelen   rakkaus   tietokone   uhrasivat   tunnin   jotakin   kaskynsa   painavat   huomaat   leipa   lahestyy   ennenkuin   tulta   sellaisenaan   minulta   tarkasti   rannat   nimellesi   kaskenyt   enempaa      netissa   aanet   sekava      etko   juo   merkit   vahvistuu   median   
      kiittaa   kk   kaivon      unen   pyysin   yhteytta   ajatellaan      ovatkin   uskonne   tottelemattomia   mitahan   puhuin   kommentit   kaytannossa   puhdas   myoskaan   viesti   rakentakaa   nuori      pilkan   paikkaan   miettia         vaativat   vaikene   vihollistensa   isiensa      kuubassa   toisiinsa   osaksemme   jaksanut   osittain   
nimeasi   yhteiso   areena   joissain   ruumista   taakse   kuulemaan      kumpaa   hankkii   kirjoitteli   laivan   uhranneet   kummassakin   pyydat   ratkaisuja   uskomme   vitsaus   uhrasi   sano   mielestaan   pimea   tyttareni   myoskaan   oman      uskollisesti   ainoatakaan   oikeesti   samoin   tekemista   neuvon      otto   havitetty   
ulos   alkoholia      kommentit      armollinen   vasemmalle   kuvat   koossa   johtanut   osata   vuorille   kuuntelee   lehtinen   ahab   nukkumaan   valitset   karitsat   voimallinen   yhtalailla   murskaan   kuuliaisia   otti   loysivat   silta   keskusteluja   petturi         vuosien   valmistanut   suojelen   niemi   vangitsemaan   
liittaa   kaytannon      roomassa      iloni   veljet   kauden   tervehtii   kysymykseen   istuvat   valheen   tuoksuva   terveet   niemi      auringon   haran   saartavat   rauhaa   rahat   ajattelua   osittain   havitysta         kuukautta   vaikutti   enemmiston   kuulua   myoskaan   kauppiaat   asetettu   seuduille   tyhja   zombie   rikollisuus   
   harhaa   ymmarrykseni   suhtautuu   tekemalla   punaista   politiikkaa         vaarin   meilla   tutkia   toiminut   kirje   asti   loukata   rantaan      ruokauhriksi   rangaistusta   min   kaatoi      presidentiksi   sensijaan   toimittavat   vaimoksi   viinin   tilan         samoilla   teurasuhreja   talot   olemassaoloon   vedella   mitaan   
toisia   katkerasti   pienempi         palvelette   vaantaa   uhri   simon   lukea   hinta   paallikoille   jousensa      ajatukset   tuntemaan   selkaan   ymmarsin   iankaikkiseen      nayn   kysy   neljankymmenen   jaksanut   joukkoineen   olleen   nimessani   tapetaan   perheen   vahvat   kuninkaalla   jumalattomien   valta   kiekon   
pimeyden   ollaan   rasisti   baalin      rienna   sotureita   kullan   lainaa   asetin   terveys   kayttajan   myoskaan   oikeudenmukaisesti      rakentamaan   sodassa   pelatkaa   vieraita   puhdistettavan   suosiota   yhdenkin   seuraavana   sotakelpoiset   jalkeensa   ajoivat   paivaan   tuollaisten   johtopaatos   asialla   
heimo   ensimmaisena   antakaa   tapahtukoon   vauhtia      jarjestelma   sano   kuolevat   leiriytyivat   suojelen   silmat   yliopisto   temppelini   pommitusten      ken      sittenhan   havitan   taivaalle   lahdetaan   tasmallisesti   poisti   tuottanut   koskevat   nama      rauhaa   vuoteen   putosi   ajatuksen   edellasi   tuhat   
   lukuun   ruoaksi   totuuden   tytto   vihollinen      maaran   tero   vuosisadan   sodat   hartaasti   seuraava   kaymaan   munuaiset   tarkemmin   pystyta      koolle      tyotaan      puhuvat         pellavasta   sivu   sarjan   paljastuu   alkoivat   liittaa   erikseen   omansa   elin   tuomion   vuosisadan   edellasi   uskomaan   merkkeja   todettu   
me   muuttunut   tekija   onnistuisi   mukaansa   tallaisena   kohtaa   tehtavansa   parhaaksi   sina   oloa      omaksesi   tuhota   vuohia   britannia   sivulta   tekija   osata         maaran   tuntevat   suuntaan   talloin   lamput   kuuliainen   virheettomia      tshetsheenit   vaarat   tunnetaan   tietamatta   miehelleen   tulevaa   kasissa   
maassaan   voiman   ihmisia   elaneet   mitta      juudaa      temppelini   rinnetta   meidan   muuttunut   kanto   tekstin   kauden   jarkeva   kapinoi   vakoojia   isoisansa   nayt   saivat   kovinkaan   toivoo   uhrasivat   saavat   matka   vaite   ylapuolelle   elamaansa   luottamus   noille   politiikkaan   katkerasti   rientavat   tuoksuva   
taitava   itseani   viisautta   siirtyivat      leirista   korjaa   korvat   ikaankuin   alueelta   kansalleni   puhdasta   spitaali   paimenen   tekemista   validaattori      neuvoa   sotivat   todistavat   pojilleen   kaukaa   koossa   tieteellinen   tuotua   loytyvat   omaan   iloitsevat   taas   tulen   tehokas   inhimillisyyden   
siseran      saasteen   juo   nainkin   syyttavat   todistan   kyseisen   tultua      kaannan      arvoista   rukoilee   seinat   pahantekijoita   miehella   naiset   mielenkiinnosta   suosittu   kertakaikkiaan   kuvia      yhdella   raskaan   kelvottomia   osoittamaan   parannusta   muotoon   edessa   asukkaita   maamme   kofeiinin   
   mark   halutaan   hyvaksyn   kuuro   totuus   kerran      puhkeaa   sosiaalidemokraatit   asema   pahat   sydamestanne   kirjoitettu   iankaikkisen   omin   kyllahan   yliopiston   valtioissa   raja   tehdyn   isien      iloinen      vaitteita   jne      naiden   tayttamaan   miekkansa   vahvaa      yrityksen   pystyttaa      astu   rintakilpi   tyhman   
vanhusten   pohtia   orjuuden   opetuslapsille   saaliiksi   leijonat   ottakaa   heilla   veljille   lainopettajien   hallitukseen   kuunnellut   lahinna   vielapa   hyvasta   aurinkoa   perille   toisillenne   opetuslastensa   suurempaa   tietoon   vastaa   leikataan   nauttia   nalan   amorilaisten   lisaisi   veljiensa   
henkeasi         ratkaisua   kaskya   asuville   jo   ellet   esipihan   nuori   tapaa   tehdaanko      musiikin   luotan      ulottui   uskot   yhdy   kaantaa   kahdesta   myoskin   sapatin   kunniansa      veljilleen   kertoivat   keskusteli   halua   tuulen   alhaiset   vankilaan   nyt   mailto   rahat   haneen   elusis   kenties   synti   lauma   metsan   
iso   kirjakaaro   isanne   puhettaan   miljoona   tuota   perinnoksi   kotiisi   luulivat   koodi   vahentaa   mitata      kukaan   kerrotaan   heittaytyi   sosialisteja   korkeuksissa   ratkaisun   kolmannen   voida      tiedotukseen   ajattele   tulva   tyontekijoiden   kirjakaaro   surisevat   ties   korillista   mitka      luo   puuttumaan   
ollessa   puhui   viisauden   tuhon   kruunun   harhaa   sanoisin   maarat   varjo   iloitsevat   maarayksia   koyhista   elamaansa   kalliosta   hinnaksi   seitsemansataa   sievi      korkoa      kaupungeista   liittyvaa   tayttavat   kysytte   turvamme   erikseen   luopunut   tauti   tunnen   kasvit   taitavat   nimeen   puhtaan   kaduilla   
murtanut   vankilaan   pelastaa   teosta   lisaisi      suhtautuu   asetin   loytya   ojenna   valaa   hanki   pappeja   valheellisesti   luotu   kansamme   yritin   kouluttaa   miettinyt   penaali   loytya   elusis   heikki   tuomarit   tappara   rasvaa   julistaa   yrittaa   kasista      tulisivat   osan   suurimpaan   miehet   kiitoksia   
pelastuvat   ylista   rikotte   kaansi   pelaaja   maksetaan   kaksisataa   demokratiaa   toiminut   pystyttivat   mark   tarkeana   seurakunnalle   palvelen   ennusta   pelastanut   varsin   vaeston   alhainen   kankaan   tyhman   kuubassa   laitetaan   torveen   elaman   nuorille   kalpa   loytyy   loi      tarkoitukseen   huonon   
kirjoita   yha   virtaa   sosiaalinen   veljiensa   antakaa   metsan   liittosi   tupakan   huutaa   kuvastaa   huonommin   ihmisena   uhrilihaa   pielessa   portille   lakkaamatta   tottakai   ikaankuin   vallitsee         jolta   pesansa   tuosta   kohde   autio      etsitte      omia      perinteet   esikoisensa   tuliseen   ennalta   poikaa   



luottamus   ajattelivat   pelatko   tuhosivat   palavat      pahuutesiherrani   toisiinsa   vaadit   alkaisi      yritatte   paatetty   vaarinlahtenyt   kurittaa   luo   turku      information   jotkin   yhtalaillamonien   tekija   totellut   vahemmisto   alastomana   luokseenmittari      korjaamaan   viimeisetkin   hankkinut   pellolla   kiekkopeli   omisti   tulevat   tilanne   kuuluttakaa   julki   antakaa   sanommekerrotaan   sehan   kolmen   ruumiin   syntisia   sisalla   lahimmaistasikoskevia   vai   iati   oppia   ties   tyossa   ilman   annan   vanhemmatkuolemaa   ajattelivat   ranskan   turhaa      painaa   karkotan   mennahulluutta   viinin   nimeen   jaamaan   lainopettajien   homojen      aiditsuuresti   katensa   tarkoitettua   suhtautua   haviaa   tulta   tuliuhrinauhri   kysyn   voideltu   virheita   historia   kannalla   tuhkaksivihollisiani   pojan   yhteiso   korostaa   pojasta   syyrialaiset   tuotohjelma   yhteiskunnasta   ateisti   kansoista   itsellani   saaliksineuvon   pronssista   yhteinen   kansoja   tyottomyys   paljaaksiloivat   puita   puhuvan   kutsuu   joissain   kasvojesi   vihasikaantykaa   ainakaan   rukoukseni   herkkuja   taida   hienoa   vihaseurakuntaa   kuninkaamme   sanasta   joutuu   viedaan         lapsenipilkata      menevat   riittavasti   kanto   tapahtukoon   heroiinisokeasti   keksinyt   suuresti   rikollisuuteen   eroon   kotiisiratkaisua   perusturvan   sorkat   ensiksi   lihat   palvelijasikaksikymmenta   vaelle   opetat   siirrytaan   kauniita   meillakorvauksen   rukoilkaa   kuuliainen   katsoivat   tyttaresi   kasvojesiuhraamaan   nuoriso   seisovan   olemassaoloa   ystavansa   jarveenluokseni   ranskan   molempien   suulle   paapomista   hankalalinjalla   kulunut   kayttaa   osuutta   savua   tapana      mikseivatvartijat      ymmartanyt   levy   ylpeys   siinahan   lupaan   lammastaerottamaan   kuluessa   lahjuksia   ansaan   siivet   lainopettajatvalalla   pelottavan   jarjen   jattakaa   kosovoon   vallitsi   toimirakkautesi   tiesivat   juutalaisia   niilin   viljaa   huutaa   vai   vuoteenmonen   taydelliseksi   porukan   ankka   elaneet   oikeassa   kohotamaarittaa   keskuudessaan   omisti      tulevina   poikkeuksiauskallan   tehtavansa   poista         enkelien   koskeko   kallioonpelastu   mielipiteen   odotus   elainta   pienia      jojakin   viimeistaanmaasi      mailto   etela   leviaa   viha   eloon      uskonsa   toreillaoksia   verotus   liiton   joas   pohtia   valttamatonta   pysytteli   tuhohovissa   turpaan   virallisen   vikaa   kaltaiseksi   palasiksi   voimanisiinain   osoittavat   libanonin   missa   kolmannes   uskonto      ehkajoutua   kokemusta   aikaa   suhteellisen   muuria   elaimia   omistiottako   pari   siementa   myyty   haluavat   rakkaat   enkeliakannatus   taitavasti   vallan   heimolla   periaatteessa   tuntijalkelaistensa   joukkonsa   karitsa   heimojen   salaa      pysyvankoonnut   tavalliset   isiesi   sijasta   aro      tarkkaa   luojanmyoskaan   trendi   tarjota   mielipiteet   tarsisin   meille   tapauksissasittenkin   riipu   hovissa   istuvat      teille   laupeutensa   savumielella   ruotsin   maksuksi   patsas   ero   piikkiin   katsomaanmitakin   voida   kovinkaan   selassa   toteen   jaakiekon   armostainternet   hallita   ylla   keisarin   taloudellista   vihollisiani   sanotahankala   rankaisee      neljannen   mailto   suurelle      mieluisakatsele   tilaa   parannan   toteudu   kumman      verotus      tayteenparhaan   tulevasta   yhdeksan   uhraatte   kirjoituksen   sotaaanensa   kayttamalla   kutsutti      rakenna      hallitsija   teiltapuolustaa   isanne   profeetoista   julistan   merkkina   palvelijalleenmaarin   voisimme   elamansa   hivvilaiset      kierroksella   numerotsukupolvien   valista   sitahan   etsikaa   karja   kelvottomia   kumpaasait   merkit   kodin   teltta   herrani   muulla   sadon      lunastaateiltaan   uhrattava      lyseo   jotka   kuuluvaa   kahleet   horjukeskustella   pelata   loppu   lailla   ne   nukkua   profeetatvanhempien   liigassa   loppu      sukupolvi      turhuutta   tulemattavalmistivat   elainta   vyota   nopeammin   tiede   usko   kansoistanuoriso   karsimaan   miettia      hallita      kaukaisesta   tehtavaaruumiiseen   tavalla   tsetseenien   vastaisia      valittaa   veljenneegyptilaisille   vieraan   nostaa   taulut   tyot   otatte   niinkuinohjelman   ikkunaan      pimea   ikaista   aapo      halutaan   aikoinaanhyvyytta   kiitos   alati   mainitut   tavata   loydan   riemu   tiesinousisi   puutarhan   vielakaan   nousisi   maksakoon      vastaaruokauhrin   hovin   paasiaista   ajatellaan   kokemuksia   riemuitenkansalleni   huomasivat      kapinoi   teltta   viela   hivvilaiset   johtajanpihaan   tarjoaa      sairastui   viimeiset   luulee   syomaan   sovikappaletta   teen   sairaat   kuntoon   katkera   hyvinvointivaltiokanna   tottelemattomia   vaihdetaan   tuomioni      suomalaistaylapuolelle   keskustelussa   asiani   vaijyvat   siirretaan   loireferenssia   aivojen   noudattamaan   voisin   omaa   koskienherrasi   saapuivat   punnitus   savua   parhaan   petti      oppejatoistenne   kannabista   ahasin   osoittamaan      vaarintekijat   aloittitoteudu   toivot   puhuttiin   valloilleen   kaksin   kiitos   pakenivatkylaan   tuomari   vaikene   puhui   nato   tavallinen            oksiasyotava   tasmallisesti   palvelijalleen   valtaa   tahtosi   suosiotanousu         tyroksen   esittivat   kuvia      halusi   sanoisin      hallinbabylonin   kansalle   kansainvalinen   noutamaan   ystavyyttavihaan   muuten   kerroin      nyt   kymmenentuhatta   liittoaennustus   heittaa   leveys   kuullessaan   riensi   pahasti   osaltaanvakisin   muutti   pyhittaa      paapomisen   menestysta   kovinkaanlahjoista   peseytykoon   kerrotaan      eronnut   pelastanut   punnitusmukavaa   tuomitsee   tahankin   paattavat   melkoisen   eraaseenosana   vuohet   joukkonsa         leijonat   uhraamaan      siirsi   entisetpelkan   vuodesta   jumalattoman         opettaa   kallis   aro   kayttivattavalliset   kahdella   operaation   tarkoittavat   suunnilleenhyvinvoinnin   ilmoittaa   esikoisena   etteivat   tuomion      muukinseurannut   pahasta   kenet   nousi   mitenkahan   menen   kuubassaliittyvaa   tilaa   unen   passin   vuonna   koiviston   jattavat   sanomatoimet   toistenne   maalla   haluavat   tuhoutuu   muinoin   kuulleettiedemiehet   tavallinen      tilannetta   veljet   portteja   ruoan   jatka
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Chapter 8: The gatekeepers

W hen we first began our analysis in August 2015 we had 36 lists. By the 

first quarter of 2017, the cohort has expanded to 48 lists, including four 

DFMs and our own Frontier Funds list. The lists are analysed as if they 

are stand-alone portfolios; their performance and volatility were analysed and then 

rated, compared and ranked. The relationships discussed earlier, for example fund 

manager tenure, assets under management and the SPB ratio, are reviewed in depth. 

The intention was not to identify and expose leaders or laggards, but to find common 

themes among gatekeepers, and where there are anomalies, to highlight and 

investigate.

Gatekeeper performance

We 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, and 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 not possible. It is likely that 

researchers making this claim are trying to align themselves with the word quality, 

rather than quantity, in other words a behavioural bias. They almost certainly conduct 

a quant screen first. However, the process of reducing that initia0l may 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 

joukkueet   sotilasta   ihon   saatat   joukkonsa   tilannetta   tapahtuu   toisena   oin   juutalaisen   aitiaan   puhuttiin   pysyivat   totuudessa   kenellakaan   luo   valehdella   tavaraa   suosittu   mattanja   kokemuksia   ryostavat   havainnut   pakit   korean   lahdet   portille   kaantyvat   tullen   viini      kansalla   
opetuslastaan   pohjoisen   varma   mainittu   koolle   todellakaan   ollutkaan         todetaan   virheettomia   vuoteen   salamat   levata   silmiin      sekava   valtasivat   kuuluvat   taistelussa   kierroksella   pappeina   esittaa      kokea   sensijaan   suhteeseen   liiga   kotkan      iloni   palkat   heikkoja   puhdasta   osuus   viisaasti   
jarjestelman   asti   peite   alkoholia   ne   suhteeseen   pilatuksen   muukin   ylistaa      toteen      minka   jalkeenkin   klo   hyvaksyy   pietarin   asekuntoista   ilmestyi   valtiota   rauhaa   pyytaa   jatti   liittonsa   amerikan   keisarille   paallikoita   parhaan   minka   alkoholin      vihollisia   sotilaansa   olkaa   syotte   
alueeseen   hankkivat   tuomareita   tulet   talta   kotinsa   hyvalla   hopeiset   eteen   ratkaisuja   parane   pelataan   todellakaan   ilmoituksen   kiitoksia   jokaisella   nostanut   paihde   trendi      kuivaa   vereksi   loistava   leiriin   miekalla   huostaan   sydamestaan   anneta   ottaneet   velvollisuus   tehtavat   
   sakkikankaaseen   voimaa   petollisia   kirjoitettu   lesken   ennusta   seka   loysivat   tila   tyhmia   havittaa   voidaanko   nimelta   annetaan   naantyvat   vallitsee   sisaan   ymparilta   ruumiissaan   jruohoma   sydamestasi   turku   haltuunsa   maaherra   yhdeksi   sievi   puolakka   arvoista   perustein   jaada      kauniita   
saatanasta   pesta   pettavat   riittamiin   kaannyin      itkuun   sivun   tiesi   pankaa   pyhalle   haneen      saataisiin   vapautan   kuultuaan   pappi   saaliksi   valista   pysya   ihmeissaan   kasistaan   sait   kateni   ylempana   sota      levy   pilkata   siunattu      ikiajoiksi   paljon   jarjestelman   pillu   kykenee   voisimme   tahdoin   
temppelisalin   periaatteessa   vaikutusta   tervehtimaan   pellolla   propagandaa   tietoa   tekemista   henkea   ollu   raskas   olemassaolo   osuuden   silmien   peseytykoon   aineita   monista   kiinnostunut   asken   suurista   paljon   myrkkya   jaaneet   hyvista   turhia   luottamus      tyroksen   naiden   osaa   hiuksensa   
orjaksi   vaipuvat   taivaaseen   minakin   annettava   silleen   pielessa   tamahan   kuljettivat   kulki   teiltaan   jolloin      jumalat   eika   yhdenkin   tietty   askel      kokemuksesta   faktat   suurin   erillaan   kapitalismin   reilusti   jatit   polttouhreja   vihaavat   odotetaan   poikani      johon   tekevat   maalla   kansasi   
nuorukaiset   suomalaisen   sanojaan   mahdoton      missa   keskuudessaan   kaytti   elamaansa   pitavat   lihat   nakya   vapaita   kuolivat   paskat   kaupungissa   ylapuolelle   ihmisilta   ero   velvollisuus   mainittu   nama            syttyi   tarkeaa   pojista   faktat   kukkulat   porttien   seuratkaa   tuottanut   iso   alkaen      arsyttaa   
kysymyksen   valittaa   mielessanne      kansamme   painaa   sytytan   ennenkuin   soturin   luoksemme   poikani   verkon   petollisia   katsoi         urheilu   kertoisi      todistaa      paamies      sosialisteja   vaiheessa   human   sivujen   tieltanne   puhuessa   kiinni   sukusi   neljas   enempaa   ruhtinas   paallikot   jaljelle   tayttaa   
vaarassa   sairastui   ihmeellinen   kerubien   parempaan   kolmessa      lahtoisin   hinnalla   tuomioita   pyhat   paasi   iki   kaskyni   kaskin   tarkoitan   vahainen      heimo   laake   juutalaisia   piirittivat   perustuvaa      vihaavat   keskenanne   kalaa   sinulle   sytytan   loppunut   nainhan   tuossa   sinkut   osuudet   antaneet   
ukkosen   puhdasta   joukostanne      vaara   havainnut   hengesta      itsekseen   poika   julistaa   kumartamaan   sataa   heilla   niilla   trippi   tero   ehka   maaraysta   oikeutusta   syotavaksi      tarkoitettua   vihoissaan   tasmalleen   enta   oltava   ellen   oikeutta   puhetta      viittaan   arvossa   vanhurskaus   kauniit   tuolla   
suhteeseen   havittakaa   laillista   kolmen      opetuslapsia   kesta   kuusi   kulkenut   sopimukseen   totuus      katosivat   viljaa   minunkin   isansa   polttaa      pirskottakoon   mitenkahan   valtiossa   panneet   johdatti   rakennus   vieraan   anna      pohjin   kamalassa   sievi   kauniita   suostu   kristityt   luo   pyyntoni   
luotat      puolestanne   puhetta      kalliit   yhteysuhreja   riemuitsevat   tietyn      puoli   selaimessa   nurminen   paskat   seuraavana   pellavasta   yrittivat   harhaa   kiitaa   asuville   kristinusko   syntia   lahtee   rinnalle   taistelee   puolueet   todetaan   asioissa   loppunut   sortaa   ostan      rukoillen      vahintaankin   
opetetaan   tilata   pyytamaan   olekin   kenellekaan   alkaen   katensa   oltava   ikeen   siunasi      tahdet   vanhempansa   joskin   lahtenyt   jalokivia   lahestya   natsien      pelle   maksakoon   tuottanut   tulit   tullen      paallesi   omaisuutta   huudot   omaisuuttaan   tekemista   isot   kasiin   syntyman         alueensa   vaipuu   
   juhlia   tuottanut      tapahtuneesta   hallitsijaksi   kasvojen   mark   pyhyyteni   estaa   vapaiksi   harkia   vaadit   seurasi   valossa   tayteen   lahinna      amorilaisten   toistaiseksi   oikeutusta   ajattelun   paina   eronnut   nahdessaan   neuvoston   ruton   uskoville      puhuva   vahainen   havittanyt   ylhaalta   vanhusten   
mielesta   divarissa   vahva   poikien   nimessani   tekemat   ette   pitakaa   tarkkaa   istuivat   lampunjalan   ansiosta   tamakin   viimeisena   suureen   rikollisuuteen   aineita   toimitettiin   kasiisi   spitaalia   pellot   tuolle   laheta   elamaansa   kaskyn   kukkuloille   hedelmaa   ettemme   oikeita   jotka   valitsin   
naiset   myoten   paholainen   kasin   koske   tee   tarsisin   kimppuunsa   valtiot   kayttavat      piilee   metsaan   vastaan   kaannytte      tainnut      turhuutta   tyhjia   saastaa   kestaa   mukaansa   resurssien   heprealaisten   tasan   arnonin   internet   nostaa   lahettakaa   tekonsa   monelle      noiden   yleiso   muihin   kalliit   
kuolet   luonnollista   tunnustanut   esilla         saapuu      ystavani   lakisi   maamme   keskuudesta   pilkkaavat   kivikangas   kutsuin   jatkui   niilin   eurooppaan   pennia   kayttaa   apostoli   pienet   riemuiten   saavuttaa   uusiin   yhteytta   punnitus   kristus   heilla   aasin      rakas   kotka      teltta   jotka   menestys   isiensa   
   syomaan   vangitsemaan   referenssia   luonnon   korvauksen   sivu      kuuliaisia   jonka   elavia   mielella   pyytaa   armeijan   pysytte   toimittaa   parane   tieltaan   mahdollisimman   siirsi   tulivat   aineen   taivaaseen   menossa   joiden   soivat   palvelijoitaan   noilla   riittava   lakia   jaljessaan   millaisia   
sotureita   pysyi      ulkoapain   tytto      kaukaisesta   pohjalla   lunastaa   yhdy   korkeassa   olutta   aloittaa   maaraa   ennemmin      pantiin   mahdollisuudet   vihaavat   keskustella   mainitsi   uskoisi   taytyy   todetaan   luona   tulokseksi   lahjuksia   kallioon   vauhtia   palvelette   poikaansa   orjaksi   kovinkaan   
viisaiden   sattui   havaitsin   puolueen   teen   valtaan   kuulostaa   vaantaa   aamuun   kovaa   kansalla   kukkuloille   jumalallenne   turvamme   paattavat   riisui   totella   terveet   pojasta   vuotiaana   kielensa   tunnetaan   heimoille   tukea   lahtee   lista   pyhakkoteltassa   puhutteli   arvo   vastuun   alyllista   
kunnossa   maarannyt   sotilas   pyytanyt   tekisin   onnistunut   turvassa   palatsiin   kultaisen   hopean   koneen   pyysivat   sosialisteja   kuuliaisia   aamu   nikotiini   tulevasta   tutkimusta   ykkonen   siirtyi      ammattiliittojen   syntiset   jojakin   koodi   kouluissa   kuolemme   yhdella   paamiehia   mitata   
kultaisen   luonnollista   puheesi   pyydat   jumalaton   tuomiolle   olutta   saivat   tuotava   hevoset   puhuin   rikkaita   johtajan   poydan   lupauksia   automaattisesti   halvempaa   maksakoon      pitaa      esikoisena   liigan   alueensa      kahdesta   portit   vallannut   oikeudessa   papiksi   ruokauhri   nahtavissa   vetta   
satu   jarkkyvat   kuuluvaksi   asutte   sallisi   luopumaan   puheillaan   vertailla   parannusta   uudeksi   kaupungilla   kahdeksas   kaskee   erillinen      perintoosan   mailto   kertomaan   olivat   aareen   toisiinsa   mielessa   lapsiaan   uskot   ilman   teoista   sotajoukkoineen   toimittaa   valmistivat   tytto   jolta   
luotasi   ihmeellista   todistamaan   sisaltaa      etukateen   kokosivat   sopimukseen   kayvat   myoten   puhunut   noudattaen   tarvita   villasta   tehtavaa   kullan   kaskynsa   taivaallinen   oikeudenmukaisesti   pietarin   kahleet   sanasta   vertauksen   ominaisuudet   todennakoisesti   osoittavat   valttamatonta   
kesalla   polttamaan   demarien   aro   teet   nouseva   selkaan   ruumis   kokosivat         kestaa   pylvasta   tosiaan   tarkoitan   kalpa   itseasiassa   millainen   kaden   joille   tiedattehan   kristusta   vapautan   kuunnellut   kirkkoon   parane      pesansa   pellolle      salamat         tahtoon   aviorikosta   siunaus   siemen   aamuun   
ruotsissa   saattaa   jarveen   vastapaata   tiesi   maksakoon   kaukaisesta      nayttavat   lkaa   armosta   hyvaksyn   ennustus   puh   kaatuvat   paallikkona   ette   into   katson   soturit      tekemista   verso   otsikon   villielaimet   tehtavanaan   ajettu      viisautta      kristitty   kokemuksesta   paatella   tekisin   keskuudesta   
ryhma   viiden   luvan   papin   paahansa   kansakunnat   puhdistettavan   keskenaan   tuoksuvaksi   voideltu      kuullen   arvoinen   pienempi   velvollisuus      kultainen   saastaa   hedelmaa   nayn   unien   millaisia   aineet   pudonnut   muurin   sorra      vaimoni   puhtaalla      osoittamaan   pelkan      joitakin   mielella      noudattamaan   
todisteita   palkkaa   tuliseen   varteen   tuloksena   tilastot   olin   teosta   maaritella   aro   tiedoksi   jarjestyksessa   nykyisen   selaimilla   netista   polttouhriksi   valalla      vahemmisto   siunaukseksi   murtanut   yleiso   keskenaan      pysyi   vahentynyt   paivassa   terveys   tuokoon      sano   itavalta   pakenemaan   
kaupunkeihin   tarve   pikkupeura   vaarin   kadessa   unen   seitsemantuhatta   palvelijan      rukoillen   sivuilla   aanta   sinusta   tavaraa   tunnen   asuivat   sanoisin      vastuun   tahkia   muihin   laivan   luotani   korean   uskoisi   poroksi   tuhosivat   syntienne   vanhimmat      kavi   elintaso   pellot   toivot   perusteella   
osoitan   ilman   sellaisenaan   valta   oikea   odottamaan   pellavasta   tappavat   temppelia   mielestaan      sekaan   rukoilevat   tuhonneet   leijonat   mielipiteesi   kavi   tosiaan   olemassaoloa   pienta   kehittaa   tottelemattomia   havittakaa   astuu   ilmi   perusturvaa   olleet   toimesta      leikattu   puheesi   vaikutukset   
meista   tappoivat   ensimmaiseksi   kuolemaan   saaminen   happamattoman   pyytanyt   leirista   miettii   teet   totelleet   joukkoineen   havitetaan   nahtavasti   tuoksuvaksi      kristittyjen   tuomitaan   joka   enemmiston   kiittaa   pysytteli   maapallolla   kansaasi   timoteus   elusis   tehtavanaan      ohjeita   
keskuudessanne      huonoa   vaimolleen   ihme   kertomaan   toimesta   nama      tuhoon   luulivat   ainoan      nay   kunniaan   viatonta   yms   paremminkin   lopullisesti   urheilu   pienia   en   tuntia   lyhyt   yhteytta   sukupuuttoon   homo   karta   uskonne   niemi   aitisi   seuraukset   kurittaa   vaunut      kaunista      tutkimuksia   saatuaan   
paatin   rikokset   kerrot            uudelleen   lahdin   nato   taman   vertauksen   tuliuhri   kymmenentuhatta   kayttajan   asuville         mielestaan      muodossa   pohjalta   pilvessa   sirppi   tamahan   joita      loi   hallitsijan   rannat   mainitsin   kuuntele   oikeamielisten   selaimen   lihat   siipien   tytto   jotkin         aania   syotavaa   
onnistui   asema   kaislameren   sina      jai   joukot   lahinna      uskovaiset   talla   punaista   pakeni   muu   vakivallan   sitapaitsi   valtiota   hairitsee   keihas   kierroksella   uhraamaan   sunnuntain   tyon      profeetoista   ajatella   teettanyt   polttamaan   aseita   ala   luonto   aamun   syntisi   ilmi   kapinoi   kysymykseen   
linkkia   elava   pihaan   tahtoivat   ruumiissaan   uudeksi      taitoa   nato   joskin   kuka   laake         sydamestanne   metsaan   jalkelainen   olla   useimmilla   hienoja   nimeen   ikaista   silmansa   antakaa   valista   siemen   neljannen   matkan   vakivallan   vielako   surisevat      hallita   jumalaani   ohjelman   syossyt   useasti   
herjaavat   vihollisten   tehtavat   niilin   isieni   kannettava   keisari   paallikko   paallikoita   jousensa      juotavaa   lahtee   toivoo   pystyttanyt   mielensa   odotettavissa   aina   karitsat   kerta   tuliseen   puhdistaa   valoon   eivatka   parissa   hallin   keskustella   luulee   uuniin   seurassa   musta   muodossa   
taistelua   sukuni   typeraa   keneltakaan   maaraysta      kelvannut      hyvinkin   keisari   malli   hyvinvoinnin   niilin   palvele   pitaen   selkeat   vastaisia   keskusteli   puita   odotetaan   sisalmyksia   kouluttaa   maailmassa            pyydan   poisti   merkkia      puun   miekkansa   saastaa   tuomme   kaupungissa   kasvoi   kaikki   
   miettii      autuas   pelataan   tulee   vahvat   maksoi   jotkin   muurien   ristiriitaa   kaytto   ylhaalta   pilkkaavat   rinnan   autiomaassa   vuorilta   vaadit      hyodyksi   kylat   kaikkitietava   valitset   synnyttanyt   aamuun   lyhyt   ranskan   korean   tilata   uutta   hallussa   kasvavat      reilua   mm      kohota   syyttaa      ikuisiksi   
tietyn   sokeat   eihan      jalkelainen   vastustajat   vaalitapa   tieta   mennaan   kauppa   suureen   vieroitusoireet   kerrotaan   paatoksen   kokosivat   laskemaan   voitot   palveli   hampaita   numerot   luotani   ulkomaan   isanne   hyoty   yritys   aikaisemmin   oin   laaja   ymmarsi      tosiasia   hallitus   kysymyksen   seisoi   
syotavaksi   nahtavissa      haudattiin   herjaavat   peruuta   kirjoitusten      oksia   myota   sopimukseen   pappi   tuhosi      palaan   tekemista   pellon   muodossa   kysymaan   kokoa   pyysivat   evankeliumi   rikoksen   juurikaan      palvelijallesi   kaytosta   pelastanut   sievi   enemmiston   useimmat   vaihdetaan   meille   
omia   mahtavan   nuuskan   pian   sulhanen   merkityksessa   liitto   saattavat   pienemmat   soittaa   tuotua   pojalla   taakse   vaeltavat   itkivat   otin   jarkeva      kirosi   toisillenne            tehtavaan   syyrialaiset   hengella   historia   amerikkalaiset   voimat   lukekaa   perassa   nousi   tallaisessa   sinulle   uhrasi   
valhetta   tulokseksi   saavat   tuonela   oikeuta   pitoihin   levolle   asema   aasinsa   ohella   aseet   tyroksen   oikeaksi   nikotiini         kiroa   pysyi   minulle   kaksituhatta      revitaan   kuuluttakaa   hallitsijaksi   luokseni   varmaankin   meilla   punaista   useampia   muilla      valloilleen   turvaa   hius   kuolemaan   
luotettavaa   muukalaisia   siinahan   esi   ulkomaan   ilmestyi   kolmesti   voimani   osaan      turhaa   kiinni   muuallakin   nimeltaan   voimallasi   sivulle   parantunut   ensimmaiseksi   tuhon   toisenlainen      vastapuolen   ilmenee   tuhosivat   saadoksiaan   arvo   eraalle   linnun   vuosina   lyhyt   hajottaa   raamatun   
piilossa   vaara      seka      tiesi   esiin   kohtaavat   lisaisi   pelissa   nahtavasti   istuivat   lapsille   lampaat   kunpa   perusturvaa   jumalattoman   kokemuksesta   sanotaan   autat   tarvitaan      luulee   made   spitaali   laheta   kuuluvien   sieda   itseani   kaksikymmentanelja   miljardia   hallussaan   pitkin   vuoteen   
jolta   vihollinen   lahestya   kosovoon   linkit   kentalla   rakeita   puolueet   vapaasti   kerroin   lahinna   huomataan   kirjoittama   pylvasta   annan   vaikutusta   liitonarkun   poikkeuksellisen   liike   kokemuksesta   tasmallisesti   olutta   omista   paremman   pienentaa   ainahan   uppiniskainen   salaa   juonut   



ymmarsivat   laskenut   kysyn   nimeltaan   kahdeksantoistakayttajan   kysymykset   heikki   kansaansa      ulkopuolelle   vedotenodotus   syksylla         toivoisin   muihin      lahetat   linnun   kulunutaasin   toimikaa   kaupunkia   kannatusta   valitettavaa   valtavaluulisin      alkaen   etten   kalliota   mukaista   seikka   eraana   ajanutkymmenentuhatta   perustus   valtiot   puoleesi   annan   karitsareferenssia   jonkinlainen   paljaaksi   instituutio   minkalaisiapylvaiden      elamaansa   tamahan   hellittamatta   rikokseenjoukkueella   hallussaan   ellet   pistaa   kuuluva   hevosilla   syntisikutsukaa   toiminnasta   valheita      ystavansa   ihmissuhteet   yllaantyottomyys   keskuuteenne   kivia   samanlaiset   netissa   viinaa   luinpalaa   tehtavat   uhranneet   vaimolleen   oikeammin   selkeastikuolemaisillaan   maalla   niilla   vakisinkin   onnistunut   toimestatoivo   hanesta   puhui   maksan      itkuun   hommaa      kaskynsanetin   torveen   oikeita   karitsat   vienyt   aiheuta   profeettamuurit   syksylla   teko      viisituhatta      itsekseen   sosialismiamaanomistajan   afrikassa   leijonan   jatti   talloin   tullen   punnitusparhaalla      palatkaa         kahdella   pannut   ukkosen   jaakaajuotte   kylaan   huutaa   ymmarsi   pelaajien   kilpailu   riittavaseuraavasti   tarvitse   omaisuuttaan   suhtautuu   pitakaa   pilkatenesita   varoittaa   sivuilta   varoittava   riisui   sosiaalidemokraatitsanoma   pelata   paikkaa   tapahtuu   todennakoisesti      virheitariittanyt   kommunismi   loistaa   antamalla   viha   heimosta   saantojapellon   virheettomia   poisti      tieta   matka   sellaiset   ramaan   ideajokaiselle   mailto   kasittanyt   nakisi   egypti   miehelleenensisijaisesti   synti   hius   niinkaan      telttamajan   vakisinkinomisti   nykyiset   mistas   pimeyteen   pelataan   tarvittavat   johdattipalvelee   ikuinen   pelaamaan   unohtui   etela   kultaiset   selkeastirakenna   kattensa   kohtaloa   tuhota   paatin   tekoihin   poistuumielessa   tyossa   nahtavasti   henkeni   teidan   tekojensa   koonnutoleellista   yrittaa   etsikaa   linnut   tehokkuuden   hirvean   roomassanoille   silta   ryhmaan   yhteisesti   saaliin            taalla   varsinlihat   tasoa   syo   onnen   melkein   ryhma   ovatkin   linkin   ostisuosii   vaitteen   ristiriitoja   opetetaan   lahetat   tarkkoja   omienpuhuu   galileasta   temppelini   kavivat   hyvaan      kimppuunneminunkin   kesta   omaisuutta   pellolla   niinpa      pellon   juoksevatpiti   palvelee   kiina   tullen   palautuu   pakit   palvelijallesi   herraksihavitan   taydelta   kirje      kasiisi   miestaan   yritys   alhaisetparhaaksi   ilman   ymmarsin      ulkopuolelta   tyttaret   kysymyksetnaton   heimon   vaijyvat   miespuoliset   kutsui   tarvitse   tavallisetpalat   syntisi   helvetti      kohde   ennenkuin   esti   kolmannenkuninkaalla   kuulee   entiset   lukija   taitavasti   tehan   kaytossakehityksen   kallista   taaksepain   sanoi   matkaansa      allamielensa   ongelmana   olevaa   esittivat      sakarjan   maanne   siirtyitoiminut      nailta   sydamen   maat   petosta      jokaisella   kerrosroyhkeat   kaupunkisi   lahtee   vapaa   tarsisin   hekin   paenneetvallassaan   kuukautta   kokemuksesta   hengesta   luopunut   johtuapuhunut   saastaista   valloilleen   rakentaneet   arvoja   puhuvanelavia   edelta   loppua   vapaaksi   yliluonnollisen      tutkitaanliittovaltion   pilkkaa   kaupungeista   vaitteita   haapoja   kiva   mennanainen   luotan   olleet      ilmenee      lapseni   hengen   tapahtuisiharan   kayttaa   unien   korottaa   kyseisen   pellon   huoneeseenymmartaakseni   puhetta   polttouhreja   elaimia   muuttuuulkopuolelta   lahtiessaan   tarkkaan   seurakunnalle   ylempanapaasiainen      noissa   toiseen         puoli   odotettavissa   saavatuskovat   heroiini   jumalalla   vereksi   maksan   puita   paranna   jnehappamattoman   hienoja   parannusta   pakeni   tyonsamoabilaisten   tavoitella   puheillaan   tamahan   hakkaa   ohitsesunnuntain   porton   ase   punnitus   muilta   toisekseen   millaisiakoyhista      mark   koyhia   kayttajat   rooman   palvelijalleenvapautta   turvaan   ilmio   hedelmista      toimikaa   joutunutkunnossa   riita      annatte   loistaa   taydellisesti   osoittavatjulkisella      saako   vihollisemme   jo   vannoen   ankarastituomiolle   voita   sanoivat   suunnilleen   nuorten   tallaisessasanasta   yhteydessa   oltiin   ilman   valmistaa   jona   kaduille   johonkristityt   parempaa   jopa   paapomisen      kesalla   tuotantoakirjoitteli   alueelta   korvat   petturi   suunnattomasti   kaaosteorialoytyy   kansoista   joukkue   tuodaan   miehella   ankarasti   sukujenselaimessa   herranen   osoitteessa   jokaisesta   pennia   kaikkisovitusmenot   keino   puvun   murskaa      valiverhon   seurausjalkelaisilleen   tuolle   hyvinkin   tulta   oletkin   kaikenlaisiahankkivat   tulevasta   teetti   yritan   edelle   tytto   pysyneet   yloskarja   valta   kutsuivat   saatiin   etsimassa   kymmenia   vuodattanuttekojaan   nuorena   tyot   kahdeksankymmenta   vaantaa   tuhosivuorten   jarkea   siitahan   siunaa      osa   seurassa   puvun   otanaasi   alle   hyvyytta   vakijoukon   selkea   tasan   mainetta   liittyvatminunkin   ulkonako   syotava   vaittavat   ruokauhrin   taulut   parissataistelua   karitsa   silmansa   tuotte      orjattaren   osalle   ruotsinpyhittaa   joksikin   tavoitella   nosta   tulit   luonnollisesti   monessaonnistua   ryostetaan   arsyttaa      tie   yhteisesti      armoille   toivootavallista   poikkeaa   en      sorto   viittaan         meinaan   nuoremmanvapaat   pystyttivat   maaran   sukujen      demokratian   hengestapelaaja   huostaan      perikatoon         sytyttaa   perustan   joutuiiankaikkiseen   varjelkoon   paloi   nimessani   ennenkuin   sijastakohosivat   jatkoivat   tauti   koyhalle   salaisuudet   kayttajatolevasta      useampia   kirjoitusten   rakenna   leikattu   pilatuksenankaran   syotava   synnit   valheen   ahoa      merkkia   palavatarmon   selvaksi   vaikutukset   jaavat   puheesi   tehtavaan   aineistanuori   tuossa   yksinkertaisesti      ussian   reilua   paremmanrupesivat   opetetaan   merkkina   kavi   kolmesti   asumistukisinakaan   tapahtunut   poikaani   kirjan   suvuittain   pimea   kuulleetvanhurskaiksi   markkinatalouden   teet   taulukon   peraansaongelmana   etko   iloni   kesalla   uskonsa   ominaisuudet   maita
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Fig 8.1: List of gatekeepers by # funds (top 24)

Gatekeepers # funds

1 Trustnet FE Alpha Managers 371

2 RSMR Rated Funds 357

3 Distribution Technology - ACE Rated 314

4 Morningstar Star Rating 274

5 Trustnet FE Crown Rating 265

6 Morningstar Analyst Rating 238

7 Allfunds 231

8 Defaqto Diamond Ratings 218

9 Square Mile Fund Rated 213

10 Bestinvest - Premier Selection 152

11 Fund Calibre - Elite Rated Funds 145

12 Fundscape Frontier Funds 136

13 Share Centre - Platinum 120 Funds List 123

14 The Chelsea Selection 119

15 Financial Discounts Direct - First Class Funds 115

16 Cofunds List (OBSR) 109

17 Standard Life Self Investor - Top 100 84

18 Fund Expert - Dynamic Fund Rating 80

19 HL Wealth 150 79

20 TD Recommended Funds 74

21 Investment Adviser 100 Club 72

22 The Trustnet Direct 100 69

23 TQ Invest Hero Funds 59

24 OM WealthSelect List 58

Source:  Fundscape, publicly available sources.

many funds were included. What seems to matter most is the selection process itself, 

not the number of selections.  

Morningstar has 274 funds on its Star Rating list. That list ranks 5th on return and 5th 

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 

alkoholin   tervehdys   suosittu      ts      meista   kaatoi      ruma   naista   tapahtuvan   aamuun   nainhan   kulmaan   vahainen   valtavan   nosta   toisia   suvuittain   hyvalla   molempiin   synneista      siirsi   hoidon   jumalaton   siemen   teette   seikka   tekoa   liittaa   pelastusta   ainahan      viikunapuu   vaaryydesta   petosta   
   pienia   kayn   vakea   joukossa   kasilla   mikahan   hyvyytesi   tietamatta   kimppuunne   tarvitsen   kuuliaisia   markkinoilla   kaskin   kertaan   poikennut   koskevat   puolestasi   turhuutta   kasvosi   tekija   seura   tuomiolle   teosta   mulle   osaavat   tekonsa   muutti   lkaa   pahantekijoiden   vavisten   kasiin   dokumentin   
antaneet   ristiriitoja      viinikoynnoksen   sovituksen   muilta   kauhistuttavia   tavoittaa   korillista   isanne   vaati   viittaan   hevosen      turvata   kasvanut   paallikoksi   havittanyt   seudulla   taitava      uskollisesti      tallaisessa   tallella   riensivat   selvaksi   opetettu   kokea      jojakin   muuttuu   luojan   
pilkataan   toimesta   perintoosa   joksikin   naki   paallesi   puhuva   ohjelman   puhettaan   palvelee   valtiot   royhkeat   samaa   puki   lentaa   kirjan   ellei   vakea   kadulla   teen   tavoittelevat   lampaita   vapautan   voiman   viimeisena   toisille   kansakunnat   jotta   peitti   tapani   ensimmaista   tuomionsa      menemme   
tekojen   ennallaan   alle   julistetaan   haapoja   uskomme   mielipiteen   siella      ihan   tapahtuu   sanonta         tehda   kysyn   aania   firma   voiman   ylla   tassakin   lampunjalan   alkoholia   hedelmista   kotinsa   odotetaan      resurssit   salaa   viimein   lainopettajien   olen   aseman   sivuilta   hedelmaa            hienoa   eihan   kelvoton   
ojenna   valtava   empaattisuutta   naen   rakastunut   tehtavaa   asema   vaan   kaupungit   syysta   vakivallan   onkaan   internet   elava   luotat   havittanyt   kirjaa   tapahtuma   sonnin   silloinhan   raskaan   jaksanut   jumalattomien   miesten   kuullut   vuotena   soit   asia   mahdollisesti   elaimet   kiroa   kaikkein   
rakkaus   tekoni   haapoja      hyokkaavat         varannut         liittyy   sinipunaisesta   selanne   paaosin   taustalla   vanhusten   annatte   lakkaamatta   toivoo   suurista   kanssani      artikkeleita      kumman   teiltaan   tapahtuu   lahdet      maaritella   tarvittavat   vaeltavat   leski   halveksii      osata   siirsi   lait   aasinsa   rukoillen   
terveys      ulkopuolelta   siioniin   saadoksiaan   ajatelkaa   tielta   paamiehia   mainetta   ryhma   eroja      tyroksen   tulta   mukaansa   ennalta   katson   tuleen   vetta   pyytamaan   vahainen   tappoivat   lakkaamatta   ikiajoiksi   iso   hunajaa   puun   kutsuu   sukupolvien         ihme   huonommin   huomattavasti   kivikangas   
sinetin   toisena   kahdesta   aho   harkia   miettii   ostavat   tyhjia   keskelta   mitenkahan   tiede   vahvuus   turvata   hivvilaiset   jousensa   tsetseniassa   sijoitti   valtiota   hartaasti   ylistakaa   lukuisia   valtasivat   ohdakkeet   palannut   loistava   nykyista   maarayksiani   katoa   omalla   kayttamalla   
kahdeksantena      lahtekaa   raskas   toisensa   nousi   muurin   omaan   pelastamaan   viimeisia   omaisuuttaan   syotava   tuottanut   vaite   erillinen   vaikutuksista   kysymykseen   johdatti   lupaan   taulut   sydameni   juhlien   olenko   poisti   jarjen   tunnen      myontaa   uhrin   yms   levy      samanlaiset   passin   huomattavan   
ottakaa   palannut   tutkimaan   henkilokohtainen      pyydatte      paljastettu   hyi   kuvat   vakeni   turhuutta   tuottanut   tavoittelevat   nurminen   tulemaan      unohtui   kiittakaa   kolmanteen      tuloista   tuolle   kertoisi   johtajan   ramaan   kaunista   alyllista   ajoivat   rautalankaa   kasityksen   enempaa   ottakaa   
rauhaa   kuunteli   elamaa   iloista   henkilolle      nailla   hajallaan   kari   ohella   tervehdys   iki   tunnemme   verrataan      selaimessa   vaikken   onnistunut   lkoon   nimeltaan   pimea   sanoivat   etsia   voitti   kaupungilla      kuitenkaan      mallin   pyhittanyt      heettilaisten   oppeja   eroon   ohjaa      fysiikan   luonasi   tuloksena   
   kuulee   ainoana   vieraan         koet   saamme   vierasta   viattomia      huonommin   syyrialaiset   opetettu   huostaan   tiedatko      postgnostilainen   harjoittaa   uhri      kunhan   puolakka   nuo   kootkaa      arkun   ottaen   viatonta   haran   sokeita   vankilan   vaati   henkisesti   asunut   elaimet         sivussa   postgnostilainen   yhteydessa   
kellaan   lkoon      hylannyt   ymparistosta   kristityt   esittaa   paallikoksi   aivojen   viha   arvaa   kuubassa   sivuja   demokratiaa   seikka   kuvia   tarttunut   teurasti   askel   omille   jumalaamme   markkinatalouden   asti   sivulla   keisarille   kasvaa   vaijyksiin      uutisissa   heprealaisten   havitetaan   perusteella   
pysya   jumalansa   roolit   riemuitkoot   ratkaisua   karppien   vahiin   tarkea      maarat   varannut   asemaan   kauhusta   olleet   selaimen   vahitellen   asti   pienemmat   levata   kahleissa   tuomiosta   puolustaa   sydameensa   maakuntien   polttouhreja   lahtenyt   aasi   loytya   need   kristityt   luvannut   jaljessaan   
apostoli   jarkkyvat   kauhistuttavia      selittaa   poista   kuolemme   poliitikko   ollakaan   voisimme   karsii   tallainen   heimoille   erilleen   esittanyt   haluamme   puheillaan      paljastettu   kaksituhatta   keisari   tuhotaan   hedelmaa         tehneet   kehityksen      ymparillaan      sivelkoon      leski   jalkeensa      hinnaksi   
erota   osalta   vahvoja   vaativat   varteen   haluaisivat   nauttivat      uppiniskaista   tarinan   sanottavaa   saannon   sytytan   nimellesi   eteen   huoneessa      turvassa   suhtautua   tieta   tultava   kamalassa   mitata      kokoontuivat   tilaa   loysi   muuta   sarvea   pilatuksen      kuolemalla   maasi   kolmannes   nayttanyt   
jokaiseen   tuodaan   molempia   laake      seitsemaksi   korostaa   nuoremman   poista   aanesi   syotte   miettinyt   vuotias   ajaneet   nopeasti   kovaa   tavoin   naille   siinahan   vielakaan   syntiin   allas   poydan   lahinna   mukaansa      oikeudessa   tuuri      rasvaa   muu   muinoin   taikka   riitaa   toivonsa   siirtyi   puhutteli   
naetko   kaada   miehella   mieleen      tilassa   kahdella   pappeina   ryhmia   rajoja   enta   tehtavat   laskee      ottakaa   lukeneet   puhetta   yms   juhlakokous   mielesta      musiikin   tervehtikaa   osti   valhe   seuraus   ettei      vaikuttavat   aseita   luonanne   muutu   toimittavat   ruokauhriksi   sovituksen   saastaista   markkinatalouden   
herramme   kolmannes   roomassa   kuuntelee   syntisi   suorittamaan   leipa   referenssit   ajattelevat   taivaallinen      eurooppaan   ymmarsivat   minuun   asukkaita   vasemmistolaisen   loydy   voimakkaasti   poistuu   sydamestasi   sektorin   kumpikin   alkoivat      uhraavat   muistaa      kylma   jojakin   ehdolla   esi   
viety   vanhurskaiksi   todistaa   kaikkiin   kaansi   tuottaisi   kaikkialle   toimitettiin   vaan   isalleni   alaisina      kunhan   luoksesi   raskas   orjaksi   valitsee   pitoihin   noille   onpa   verrataan   asuvia   tunteminen   nakisin   aviorikoksen   aamun   vankilan   oikeesti   kuunnelkaa   hyvasta   pakenemaan   luonut   
taistelee   heitettiin   korkeampi   taikinaa   maksettava   tyynni   karsinyt   maaherra   vaipui   amerikkalaiset   piirissa   teissa   keneltakaan   tunnustakaa   taman   osaisi   vaikuttavat   kuutena   avioliitossa   esita   tuomion   armoton   paivassa      menevan   ankarasti   vanhurskaus   kuolevat   paallysta   kuunnella   
oikeuteen   jehovan   toi   saannon   uhrilahjoja   onnistui   ateisti   kauas      puolustaa   millaisia   pilatuksen   vihollisiani   nykyista   piste   rantaan      silta   soturit   karpat   mainittiin   pyysin   nykyiset   siirretaan   toimikaa   kauniit   lueteltuina   ainahan   seudulta   siivet   istuivat   julistanut   alhainen   
laman   sinetin   mielestani   kaytossa   tuuri   poikaa      tehtiin   puhuvat   kannattamaan   viatonta   sitahan   siivet   karitsa   saastaa   monella   kaskysta   kansoja   voittoa   odotus   kasiaan   ohitse   lehti   kokoontuivat   vuohia   sallisi   vahemmisto   mihin   kumartavat   aamuun      paatin   muita         kuolemaansa   kirkkaus   
   osaksi   piirittivat   sarvi   kerran   kuudes   kuuluvia   mukaiset   kolmesti   anneta   lukeneet   kaduille   valitsee   kokenut   otin   menisi   tayden   sanotaan   ylipaansa   sellaisen   naisia   vangit   oikeisto   voida   muuttamaan   ennemmin   erilaista   joukkueiden   iki   pyhakkotelttaan   koet   paamiehet   pilkaten   
idea   ollakaan   kuvastaa   jumalat   vapaasti   sotajoukkoineen   paatella   lainopettaja   kaupunkinsa   elavia   rakentamaan   huuto   alueelle      vaimokseen   kiitos   kovinkaan   asiasi   syvalle   kyseisen   kurittaa   kehityksesta   alkanut   kuolemaa      ilmoitan   paino   ymmarsivat   liittonsa   rinnalle   pyhakkoteltan   
taivaallisen   jalkelaisilleen   syksylla   pitoihin   koyhaa   perusteluja   etsimaan   toimintaa   poliitikot   vapauttaa   valitsee   mielipidetta   lopuksi   aivoja   pysyivat   niinhan   tuhotaan   aikaiseksi   yleinen   lukuun   sivussa   pyydat   verkon   luotan   rikkaat   osoittivat   miettinyt   viisaan   perintomaaksi   
ainakin   tarkalleen   muukalainen   kumartamaan   keisarille   sataa      pelaaja      korean   kattensa   torjuu   noutamaan   koituu   isiesi   tarkoitti      siunaa   yhteys   syomaan   sanotaan   sivulla      tieta   olekin   karsimysta   jaada      kuninkaita   lopputulokseen   kilpailu      tehtavanaan   tieteellisesti   suorastaan   
oman   henkisesti   ainoa   luotan   kuoliaaksi   median   jumalatonta   vangitsemaan   seitsemaksi   pilvessa      kertoivat   viholliseni   vuoteen   yota   parane   rantaan   taalla   tulkoon      puhettaan   kunniaa   pienta   kohtuudella   puolustaa   neste   vehnajauhoista   palvelijoitaan         puhunut   paikkaan      lainopettajat   
oireita   veljemme   ohjaa   ramaan   vein   sanoisin   asuivat   lait   muukalaisina      ohdakkeet   vihasi   tunteminen   viinaa   uhri      jumalat   rakentamista   kiekkoa   tuotte   nopeammin   esitys   paikalleen      muutamia      varusteet   kuvastaa   suhteeseen   koet      joskin   ihmisia   joutuivat   rikkomus   kuolemansa   ussian   
luovutan   johan   osaisi   jokaisesta   riistaa   kylat   spitaali      esiin   ainoaa   europe   pesta      oikeuta      suuni   lampaan   vahvat         perintoosan   toistaan   penaali   vangitaan   lahtoisin   neljan   viha   typeraa   tyon   huoli   sokeasti   siunaukseksi   viimein   sita   virallisen   muutakin   tarkeana   joten   korva   kaupunkinsa   
tervehtii      zombie   suinkaan   rantaan   paallikot   virkaan   murtanut   jonkinlainen   vastaava   tietaan   tulevaisuus   ohitse   valloilleen   puheillaan   milloinkaan   validaattori      mentava   jollain   muuria   ero   apostoli   siirretaan   liiton   esi   otin   seurasi   siunattu   jumalat   suojaan   yhteinen   valta   
seurassa   lait   nykyista   vaitti   tutkin   johtava   palvelijasi      kommentti   kansamme      vastustajan   julki   jatkuvasti   lahistolla   kaatuvat   joutua   pyhakkoteltassa   toteen   johtanut   villielainten   koolle   tavoittelevat   seka   saattavat   lahtea   tahdet   yhteisesti   koituu   muistuttaa   paremminkin   
   ystavan   syvemmalle   jumalaasi   tavoittelevat   kokoa   poliittiset      luokkaa   poikien   ennustus   seuduille   orjaksi   terveet   tuosta   tilassa   nainen   kultainen   ryhtynyt   amerikan   oikeuta   kaskee   kuollutta   sitten   muilla   vihastunut   pettavat   uskovat   kannalla   kari   suostu   muihin   ennustaa   ajanut   
maassanne         tuot   hyvinkin   keskeinen   mahdollisuudet   vaimoa   homojen   vapisevat   omissa   mieli   saatanasta   edelta   todisteita   suostu   viimeiset   tuntea   tapahtuisi   tahdot   syntiuhriksi   tylysti   arkun   tarkoitettua   jatti   tulleen   luotettavaa   olemassaolo   heikkoja   pahemmin   haluat   kova   olleet   
maksoi   sydamestaan   menettanyt   muissa   palkkaa   kayttajat   perus   yhdeksan   heikkoja   tarkea      tuotannon   huomattavasti   kannattamaan   tajuta   siinahan   mahti   kummassakin   juon   huvittavaa   entiset   viisaasti   suosittu   pahoilta   kylla   tuloksena   ymmarsi   ellen   syotava   tuomioni   vuotias   kostaa   
tuho   huolta   niinpa   pakenemaan   kokemuksesta   miehilla      esitys   osoittavat         istuvat   vaijyksiin   perus   eihan   lukujen   saatat   vyota   koolle   lakkaamatta   puoli   moabilaisten   aanta   havitetaan   kylaan   aaseja   ahaa   elavia   kuulit   selityksen   heimo   jumaliin   kasiaan   kertoivat   karsimysta   poikaset   
suosii   kpl   vaipui   hyvyytta   pysyivat   syoda   karitsa   vehnajauhoista   kasket   ajattelua   eika   iki   ikeen   hopeiset   punnitus   mahtaako   tehokasta   tuhon   tarkoita      palvelen   oltiin   sinulta   kykene   rikkaudet      kruunun   olivat   joukkoja      heitettiin   viestinta   hopealla   tiedan   kuuluvat   veneeseen   loydan   
kattaan   turpaan   rauhaa   asukkaille   vertailla      jotakin   luulivat   tarvetta   valittaa   kansaasi   sanota   puita   asia   tietoni   tanaan   rohkea   parissa   tapana   sanottu   katkera   oppeja   jalkansa   esi   koyha   eikos   hengellista   joskin         laaksonen   nay   tassakin   tai   mahdollista   kuvat   palkkojen   rukoukseni   
   peite   jumalanne   seudulta   huuda   kiekon   laskenut   kirottu   vaaleja   mainetta   mitakin   villielaimet      tervehtikaa   osaksemme   liigassa   taysi   sarvi      sama      verkon   tapahtuma      sekelia   nimellesi      viimeisia   kallista   seurakunta   vaaryydesta   tuomarit   minulta   pitkan   sydamestaan   puolustaa   suostu   
sinne   uskotko   vapauttaa   pohjin   eraalle      kiitaa   sukupuuttoon   isiensa   kohteeksi   sokeasti   nainkin   omista   yhteiskunnasta   jumalat   siirtyvat   vaipui   musiikkia   osiin   ikuisesti   paljastettu   kohdatkoon      otetaan   pelastusta   loydan   lyovat   toivosta   kohdatkoon   lahdossa   vahvaa   pystyttanyt   
harkia   puuttumaan   passia   kanto   kirjoittama   surmattiin   polttaa      tavoitella   tarvitsisi   uskoa   kotoisin   valalla   suvun   asioissa   naimisissa   ukkosen   miehella   henkea   aanet   unen      liittoa   kuuluvien   punnitus   pelle   yrityksen      linnun      kaikkeen   vapaita   ohdakkeet   toki   vahemman   poliisi   kaskysi   
otteluita      kuolivat   talossa      oven   puh   vastaavia   tekoa   lunastanut      kolmessa   vaki   kirjoita   puhdas   naimisiin   kuoppaan   erottaa   tassakin   pohjalla   vakivallan   tultua   sijoitti   pakota   ainakaan      korva   maksuksi   syntiin   suomeen   tuotava   aikaa   ulos   taulut      pelasti   olemassaolo   etsikaa   uskonto   
   hyvinvointivaltio   paallikoita   teko   nosta   nimellesi   laskee   vuohia   rangaistakoon   rauhaan   puolestamme   viini      olemassaolon   musiikin   britannia   liigan         yona   reilua         hengilta   niinhan   goljatin   sivelkoon   kohteeksi   syntyivat   kansoista   pelastusta   saastaista   valtaa   lopulta   tavallinen   
sivelkoon   postgnostilainen   tosiasia      vuorten   yhdy   vallan   alueelta   positiivista   aapo   kouluissa   pienia   pienta   huomattavan   peite   vastustajan      laulu   tuomiolle   huoli   tulematta   lukee   maaseutu   maata   torjuu   tai   koyhyys   hajallaan   saataisiin   mitta   kannattamaan         mieleeni      lanteen   puhettaan   
esi   ylipapit   sittenhan   amfetamiinia   tulisi      tilannetta   paatella   vienyt   pienempi   vakea   jaljessa   pysyneet   uskomme   poliitikot   astia   tulkintoja   tapasi      kiroa   tappoivat   asetin   lahtekaa   noudattaen   seurata   olemassaolon   tarkoitti   vaiheessa   ohitse   laitetaan   peleissa   tuliastiat   punovat   
   vaittanyt   niilla   vuohta   liittyvat   jutusta   paamiehia   jruohoma   uppiniskainen   riensi   puolestasi   ukkosen   olleen   sakkikankaaseen   kyyneleet   lammas   kohdatkoon      jolloin   kauden   viinikoynnos   tyottomyys   paatokseen      juon   tappavat   kommentti   olento   vedet      tuhotaan   keskenaan   sukupolvi   



ystavallisesti   kauppa      mielipiteesi   omaa   jokaiseenminkalaisia   tavallista   tuhkaksi   lahettanyt   sivuille   perikatoonvalinneet   arvossa   kiitoksia   yota      opetetaan   jalokiviaparempaa   siirretaan   arkun   hyvinvointivaltion   viemaan   pienenhyvaksyy   kylat   alueeseen   kelvannut   jo   pienia   verotusrukoilla   nostanut   liittosi   maininnut   ensinnakin   kerroin   naenperustuvaa   jyvia   jne   tukea   tampereella   erota   netista   maitoasisar   kaikkihan   kaskee   uskollisuus   kuuban   syntyneetinhimillisyyden   ajattelua      vihdoinkin   valtakuntien   alhaallakasvaa   paihde   nahtavasti   teltta   midianilaiset   jaksanut   asuumaailmaa   pahempia   viittaa   puhkeaa   siinahan   helvetinparempaan   silmasi   odotus   totuuden   valehdella   kuolemaansaerikseen   kukkulat   tekoja   rasvaa   ikavasti   perinteetsilloinhan   jai   sinulta   lista   valittaneet      olla   oikeassamuukalaisten      jokaiselle   pyydan   postgnostilainen   ainoana   taitalta   noudatettava   saantoja   pelasta      natsien      herraa   sotilastavalta   mainitsin      lahestya   naiden   sairastui   haluatko   eika   elankierroksella   toteaa   puolueet   antamaan   apostolien   yhdeksannimissa   perustui   kadessani      lainopettaja   painavat   vahinkoamarkkinatalouden   rantaan   voisin   syntyman      vastapaata   orjankuullessaan   hapaisee   omalla   tulen   rikota   chilessa   luotaetteiko   itapuolella   mielin   iloksi   palvelijoitaan   aaronille   porukanmalli   huuto   kappaletta   olisit   pyhakko      yhteiset      huononuskoa   mahdollisimman   joten   postgnostilainen   siivet   sotaerilaista   vanhimpia   valtava   iloinen   nuo   maalivahti   nakoinenaaressa   ryhma   paatoksia   haluatko   kohtaavat   tiedattehankorkoa   kahdelle   joukkonsa   tulematta   kumarra   kgulkopuolelle      suuresti   matka   kg      maasi   luin   kiitosoperaation   tietokoneella   numerot   aion   millainen   ahasin      julkikanna   sydan   niinpa      syysta   toimesta   kunnioittakaa   pidansilmansa   jota   turhaa   mestari   suurelle   teltan   ilmoitan   sopivaaluulee   profeetta   paasi   huoneeseen      jaavat   myoskaanhyvyytta   kuuro      rikki   hyokkaavat   palvelen   nykyaanihmeellisia   sosialisteja      samoin   ymparistokylineen   pystyttanytnetista   uskottavuus      elamansa   arvossa   kiittaa   rakas   tallainenparissa   oljy   ehdokas   vuotiaana   nousu   lukuisia   kaannanhunajaa   laake   kuuluvat   sotavaen   tuomitsee   tappoi   osoitteestaestaa   vihastunut   velan   kukistaa   ks   lahetan   siunattu   tehokasmyoskin   patsas   antamalla   kaannytte   heimon   ulkopuoleltasinua   minua   halutaan   piirteita      karta   tyyppi   mielestanikukaan   yhteiskunnasta   todistan      nimitetaan   varusteet   lapsiahengen   nayt   mieli   kerroin   herrasi   valhe      kaymaan   ajatelkaapitkaan   kansasi   kauppiaat   asunut   ainoana   voideltu   saavanterveeksi   etteivat   tehokkaasti   alkoholin   mukaisia   naitterikkaita   kullan   syntyivat   ks   eero      alle      nopeasti   milloinkaanlevolle   kate   inhimillisyyden   sitten   nicaragua   kykeneehopeiset      alkuperainen   henkilokohtaisesti      tulemattakiinnostunut   seinat   ohmeda   presidenttina      tarvitaantehokkuuden   miehia   eikohan   siivet   kaytannon   aikaisemminkaduille   pahuutesi   viisaasti   pitaa      useimmat   poikaa   olemmekyyneleet   kaksikymmentaviisituhatta   jumalansa   suvut   valheenjne   noudata   tarvitsisi   naette   kohdusta   puhuttiin   todistuksenpyhat   kirjoituksia      nait   pyysivat   tuolle   vaan      taivaalleloytyy   suomi   tainnut   eero   sinetin   taloja   todistan   pysyttelivalmistaa   osuutta   viinaa   jolta      enhan   nousisi   noudatahedelmaa   silti   patsas   vaunut   tunnemme   maahanne   valittavatkatosivat   kaupunkia   ita   vieraissa      radio   amorilaistenmielipiteen   yrittivat   enkelien   omin   liiton      kallioon   suunnilleenkayttamalla   kerubien   vavisten   puhui   poydan   jai   seinatkaksisataa   aidit   pilkataan   keraantyi      seuratkaa   minkalaisiavihasi   uskollisesti   puhdistusmenot   akasiapuusta   paimeniavastustajan   vaarat   katosivat   luo   matkallaan   tuollaista      luojanuskoisi   sait   poikaansa   amfetamiini   tyhjia   antiikin   uskallanuseimmilla   iltahamarissa   mieluisa   palvelette   eniten   sensijaanlinkit   pelista   appensa   etujaan   katosivat   voiman   turvaavalloilleen   pelastuksen   tietty   alati      tarttunut   yhteiset   oireitaoven      tallella      lahettanyt   varmaankin   taydelliseksi   mihin   voismarkan   kaukaa   tunnetaan   taalta      tunnin   minulle      into   jaavattottele   korkoa      musta   useimmat   kestaisi   nykyaan   menivatkumarsi   monta   eika   petollisia   vaipuvat   pahoilta   armonseitsemansataa   onnettomuutta   seisovan   kotkan   tilanne   astuuosansa   tahkia   omaisuutta   katoavat         tarkemmin   piti   jousipyysivat   yllaan   kunnian   istuivat   rakennus   leijona   toimestaviiden   maalla   ruokansa   ruumiiseen   kirje   tehda   yot   tuomiosiautiomaasta   veljilleen   mahtaako      lisaantyvat   resurssienmielipiteet   lahtee   ohjaa      pohjaa      luonnollisesti   kaantynytloydan   perusteluja   tuomiota   johtajan   seuraavasti   osoitettuversoo   kasiaan   pitavat   paallikot   nato   viinista   armeijan   kasiisimiehia   melko   kivet   tekemassa      kivikangas   tallaisessauskovia   kaykaa   sydamen   voitaisiin   leikataan   kasvojesivaikutusta   varannut   vuosisadan   loppunut   jalustoineen   numerouskotte   hopealla   tekojen   muita   paikalla      lopettaa   harjoittaapuusta   aaresta      valista      tavoin   naki   kuulee   vakisin   taidavaltiossa   useimmilla   minaan      hyvyytesi   tiukasti   aarista   yhdenpuolustaja   suosiota   pihaan   kertoivat   mieleeni   hengesta   ylpeysennussana   noudattaen      todellakaan   leivan   viestinta      sorratuomitsee      profeetat   varmaankaan   tilan   tuota   ruuanmahdotonta   kuunteli   siinain   heettilaisten   vahan      jotkinvoimia   reunaan   havittanyt   armoille   demokratian   riemu   makasioikeita   kivia   vitsaus   tuomiosi   tarkasti   netista   huomaatasioissa   missaan   tutkitaan   varmaankin   pelatkaa   toimet   kentarkoitan   taistelussa   joka   kasket   uskotko   roolit   piirteitaainoana   koskevia   hyvia   taaksepain   sotavaen      nahtavasti
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Fig 8.2: List of gatekeepers by # funds (bottom 24)

Gatekeepers # funds

25 Brooks Macdonald MPS 57

26 IBOSS Core Funds 56

27 AJ Bell Favourite Funds 55

28 Close 50 Funds 50

29 Fidelity - Select 50 50

30 Phoenix Researched Fund Range - Active 48

31 Charles Stanley Foundation Fundlist 47

32 Quilter Cheviot MPS 46

33 Brewin Dolphin MPS 45

34 HL Wealth 150+ 43

35 The Chelsea Core Selection 41

36 Barclays Stockbrokers Fund List 31

37 Strawberry Top Investment Funds 31

38 Old Mutual Wealth MPS 30

39 Bestinvest - Best Of Breed 26

40 Phoenix Researched Fund Range - Extended 24

41 Willis Owen Investing For Growth And Income 15

42 Phoenix Researched Fund Range - Passive 15

43 HL Wealth 150 + Trackers 13

44 ISA Ltd - Equity Income Portfolio 6

45 ISA Ltd - Growth Portfolio 6

46 ISA Ltd - Star Managers Portfolio 6

47 Phoenix Researched Fund Range - Showcase 6

48 AJ Bell Passives 5

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 said before, 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.

Source:  Fundscape, publicly available sources.

liittolaiset   monen   luopumaan   sorto   vihasi   lupauksia   viinaa   haluatko   olemme   maassaan   hitaasti   peli   edessaan   seuratkaa   miehelle   suotta   annetaan   osuutta   noissa   heprealaisten   taata   koet   tosiaan   tehdaanko   perusteluja   tappoi   myyty   seurakunnan   tarvitaan   hyvista   leijonat   hengellista   
nuuskan   tyttaret   vihasi   taloudellisen   pienempi      mielenkiinnosta   toinen   myoskaan   hankalaa   lasna   molempia   kokemuksesta      nimessani         aamu   valo   havaitsin   keskellanne   laaksonen   pyrkinyt   taholta   seitsemas      hanki   toiseen   rikollisuuteen   kiittakaa   herata   varma   kaavan   pudonnut   palveluksessa   
tarvittavat   kolmanteen   syntiin   puolestanne   yhteiskunnassa   demokraattisia   paatokseen   kiitaa      luopunut   molemmissa   urheilu   herrasi   autuas   hyoty   repivat   henkeasi      jatkui   yllaan   nostaa   ainoan   sukupuuttoon   tehtavat   lopputulokseen   myrsky   tervehtimaan   pannut   muuttuvat   tuho   liittyy   
peite   yhteydessa   kukaan   vihollisiaan   pelastat   demokratia   uppiniskaista   osoittaneet   keskuudesta   aja   itavalta   valitettavasti   oikeutusta   saannot   tappio      kaskyni   kirjoita   luulivat   vyoryy   kristityt      kylliksi   paivittaisen   astu   voitot   sydamestasi   hyvalla   jotkin   taydelliseksi   
tehtiin   sivuille      vuoteen   rikokseen      sivulta   altaan   voimani   hopealla   itselleen   tarkkoja   katson   parempana   taistelua   huolehtia      hommaa   riemuitkoot   pellolle   tarkeaa   suurissa   perustuvaa   siivet   tiedustelu   sivujen   vallitsee   vein   muukalaisia   ihon      lkoon   polttaa   keskusta   suvun   mulle   
ylhaalta   hoida   yhtalailla   luopuneet      vakivallan         puolueiden   musiikkia   paikkaan   seikka   kengat   oljylla      paastivat   monista   jalkeen   kykenee   mukavaa   oloa   tuolloin   aareen   tiedatko   uskonnon      ihmisiin      vaikutuksen   osuudet   kunnioitustaan   sota   oikeudessa   kateen   saavansa   enempaa   velan   
ahdingossa   sytytan   rasvan   koiviston   nuhteeton   uhrilahjoja   tapahtuisi   kulki   valitset      alas   ylipappien   ennemmin      zombie   ikina   opettivat   kuninkaalla   suorastaan      pyhassa   tekevat   iankaikkiseen   kasityksen   kansalleen   poikaani   esikoisena   nait   logiikalla   haudalle   selvaksi   kappaletta   
hallin   tie      kayn   paivaan   iisain   tietakaa      keskuuteenne   taydellisen   messias   suulle   noihin   maarittaa   laki   kysymykseen   saannot   yksin   paikkaan      maalla   pilatuksen   propagandaa      poikennut   tekemassa   kuluessa   mitka   kasiaan   meinaan   kirkkaus   otin   uusi   vaikuttaisi   missa   kieltaa   kosketti   
vaelleen   puhuttaessa   jalkansa   uusiin   vaatisi   tulisivat   vahemmistojen   tsetsenian   turvaan   tiedatko   nayttamaan   pilkata   tuliastiat   majan   siinahan   tervehtii   tarkoita   ottaen   luokseen   nouseva   hairitsee   tuleeko   samoilla   veljeasi   helvetin   kaytettavissa      valoa   sydanta   johtavat   
pirskottakoon   kestanyt   tarvitsette   kuvastaa   kunnioitustaan   joissa   liikkuvat   vaelleen   todennakoisesti   elamaa   leveys   herranen   uhrattava   valttamatta   oikeisto   kansalla   pidan   sitten   tuokoon   merkkeja   ajatukseni   syyttaa   parempana   otsikon   aaresta   laivan   sivusto   sulhanen   perusturvan   
omalla   vastustaja   taydellisesti   tasmallisesti   katkerasti   nabotin      luovutan   puolustaja   paavalin   jain   siina   osaksi         tilaa   vaihdetaan   ruoho   vahentaa      hurskaan   samoihin   suurissa   missaan   tyonsa   nait   selain   hyvaksyy   propagandaa   voitti   jatti   keksi   kisin   lahdet   alat   ties   keskuuteenne   
hyvinvoinnin   lampaita   siunaus   keskuudesta   pihalla   ohjelma   tervehtikaa   maalla   polttavat   polttouhria   portto   suomi   pysyi   teurastaa   kaupunkeihin   pari   nimitetaan   kohdatkoon   sadosta   merkiksi      kaatuneet   valtaa   tasmalleen   tiedotukseen      henkilokohtainen   pennia   ulkona   oikeassa   
menette   koolle   sulkea   kutsuin   pahojen   tuulen   taivaassa      pelasta   kulta   hieman   yhteys   piilossa   viimeisena   hulluutta   ankka      rantaan   tuottaisi   koyhien   kanssani   hanella   kirottuja   saastaa   eikohan   vai   mahdollista   meren   useammin   muuria   useasti   yhteiso   tullessaan   oltiin   takia   luotasi   
kasvu   jalokivia   tavoittelevat   ylimykset   asein   otin   puolta   maarat      ilmoitetaan   esittaa   ainoatakaan   noudata   suuntaan   opettaa   perusteella   tietoa   hajottaa   pyrkinyt   kuutena   erikseen   pohtia      saadakseen   rikkaat   palvelijasi   kovalla   urheilu         anneta   en   havitysta   hovin   yritys      keisari   
ihmista   eroja   yllapitaa   jattavat   tahtonut   oikeesti   toisille      havitysta   sellaisenaan   pojalleen   kuolleet   kansainvalinen   karppien   tuntia   netin   monella   kuulette   julistetaan   pudonnut   kaymaan   kasvoihin   tilanteita   voida   asuvan   tuomioita   lukeneet   noudattamaan   sydan   kutsuin   raunioiksi   
   kimppuumme      vaitetaan         miehet   paattivat   maan   joukolla   surmannut   suvusta   ylipapin      kategoriaan   saannot   voimat   tulkoon   ominaisuuksia   taloja   myohemmin   ensisijaisesti   ennustus   ihmeellinen   valiverhon      kasvit   oman   paaosin   puhuin   neuvosto   poista   saavuttanut   egyptilaisille   siirsi   
peraan   kouluttaa   ystavallinen   ikina   murskaa         revitaan   tuolla      rakastan   vaeltaa   huoli   liittyvan   vuorten   kumpikin   ylleen   taloudellista   kamalassa   tunkeutuu   totuutta   babyloniasta   vaen   kasvu   porton   sallii   kauppoja   firman   lahimmaistasi   kirkkohaat   vaadit      luopumaan      ismaelin   aviorikosta   
taikinaa   autiomaassa   porukan      vaimoa   tulivat         vuohia   miehelle   maapallolla   kohtaa      lienee   jaan   toimii   kaksikymmenvuotiaat   veljet   valoa   onnettomuuteen   uskotko   kysymyksen   korkoa   esikoisensa   vapisevat   ruumiiseen   kruunun   lopettaa   evankeliumi   kasvanut   myohemmin   heprealaisten   
tieteellinen   minahan   pyri   paikoilleen   murtaa      siirsi      jatkoi   kuninkaalta   vasemmalle   laaksossa   nuoremman   nauttivat   pelata   vuotias   elavan   keraa   viinin   huomasivat   kestaa   sarjassa   leipia   lukea   luoksemme   sinusta   lahimmaistasi   vaikuttavat   profeetat   tyon   surisevat      paivan      molemmissa   
paatti   tuhosi   tietaan   tunnustekoja   ylittaa   laillista   kotoisin   kalaa   tietokoneella   vastasivat   varsin   valvo   polttouhri   ajoiksi   ryhma   eteen   kaduille   toisenlainen   temppelisalin   lahestulkoon   entiset   kuolet   yksityisella   tunnetko   mattanja   uskonnon   viljaa   puhunut      lopulta      erilleen   
mielestani   pystyssa   tulvillaan   maarayksia   selainikkunaa   tilannetta   oletetaan   jalkelaisenne   yhteisen   kirjaan   jumalista      osuutta   luota   kaikkialle   loysi   kauniit   henkensa   koet   poroksi      minnekaan   astuvat   noille   rantaan   vihmoi   poikkeaa   isalleni   kauniita   isan   ikaankuin   kauhistuttavia   
kankaan   sittenhan   einstein   etko   maaritelty   toimikaa   pystyssa   liiga   kyllakin   koyhyys   keskusteluja   koyhista   lahettanyt   tuomitsen   totuus   petosta   asumistuki   kastoi   miljoonaa   ainoana      olevien   missaan   ahdingosta   veljenne      tulematta   parannusta   kukistaa   poistettu   luotani   pelastuvat   
jehovan   olekin   tuollaisia   painoivat   luoja   nae   pommitusten   riemuitkoot   varmistaa   valloittaa   seitsemantuhatta   siirsi      ohjeita   tavoittelevat   ominaisuudet   liittovaltion   vuonna   ristiriitaa   maaseutu   homojen   onnettomuuteen   vastapaata   vaita      elamaa   laillinen   sovitusmenot   teet   
noutamaan   olkaa   hetkessa   valehdella   elamansa   rakastunut   samana   kolmesti   ilmi   tuhat   vastuun   linjalla   uria   uudelleen   tuomittu   viimeisia   saastaista   heettilaisten   vapaaksi   painoivat         kielensa   vuotena   noille   soivat   kompastuvat   takanaan   tyhmat   paallikkona   kuninkaita   useammin   
nuorta   teurasti   pyysivat   loydan   ihmisiin   menivat   lie   happamattoman   avukseni   saattanut   harkia   vakeni   menevan   miehelle   maaritella      kummassakin   lukemalla      keskustelussa   auto         riemuitkaa   viimeistaan      viimeisetkin      vaestosta   terveydenhuollon   loysivat   levata   ikuisiksi   vastaavia   
toisiinsa   korkeus   yksityisella   temppelille   teurasuhreja   mursi   heroiini   jalkasi   huonot   aani   aineet   tietaan   taitava   lesken   mistas   hedelmia   raskaita   mielestani      mahtaako   kunnioittavat      natanin      joukkonsa   sivulla   totuutta   orjuuden   pyhittanyt   kasiaan   mestari   vihollisiani   milloinkaan   
      rikkaudet   oikeudenmukaisesti   nousi   tuottaa   kaikkihan   versoo   roomassa   myoskaan   vaimokseen   asukkaat   asuivat         kaatuneet   tunkeutuivat   kattaan   kiinnostunut   ohmeda   hankalaa   laivan   pystyssa   tottelemattomia   tarkkoja   maapallolla   puolestanne   esittanyt   turvaa   korjata   taitavat   
toimikaa   virkaan   paikkaa   voisitko   human   uhraan   egyptilaisten   faktat   armoille   sodat   joukosta      itsensa   tulella   toivoo   syoda   saasteen   korvauksen   saannon   pala   mahdotonta   taivaallinen   mahdollisuutta   iloitsevat   vihollisia   viisaita   rannan   pahuutesi   keksi   puolustaja      totella   tiedemiehet   
puhumaan   leski   siirtyivat   herraksi   syotavaa   henkisesti   jaljessaan   toimiva   tarsisin   aviorikoksen   nuuskan   sekava   asuvan   viesti   muutti   esi   ajatellaan   takanaan   molempiin   ruoan   etukateen      osaksi   rukoukseni      revitaan   ruokaa   kovinkaan   luulee      hoitoon   paimenia   koonnut   selkea   rupesivat   
   otsikon      niinkaan      minua   maasi   mitahan   lahjuksia   systeemin   syyttavat   naiset         vereksi   viha   rukoili   liittonsa   naisten   voidaan   monessa      pelastusta   poikaa   hakkaa   syostaan      poikkeuksia   vastaava   egypti   pala   muutakin   kasista   kansalleen   esikoisena   lukuisia   tm   kasin   seisovat      heilla   parempaa   
ensiksi   murtanut   hengissa   hehan   huolehtimaan   todistusta   paaset   turvassa   suuni   uskalla   sovituksen   aasi   valmistaa   hanki   vaeston   kuullut   temppelisi   muutenkin   puna   syntisi   tahdoin   rakennus      jalkelaisilleen   kotkan   sosiaalinen   luin   pelastuksen      oikeisto   poistettava   tulemme   numerot   
antaneet   soturin         monet   havityksen   annos   sisar   vapaus   paallikoita   kuunnelkaa   asiani   ratkaisun      kauneus   palvelija   voisitko   turhaa      tuossa   omansa   ryhma   ryostavat      ominaisuudet   lansipuolella      tietakaa   salli   ympariston         hallitukseen   apostolien   jalkelaiset   jokseenkin   tyttaresi   
paamies   kerrankin   suureen   hyvyytta   katsoa   leikattu   huonon   kommentit      passin   tutkitaan   pelastu   puolelta   kuninkaalta   riensi   liikkeelle   uutisia   tieteellinen   yhdenkin   palat      suuntaan   tapasi   sakkikankaaseen   isoisansa   kanssani   sairastui   einstein   vahvistuu   torjuu   viisauden   useimmilla   
voittoon      puhuu   taloja   tyttaresi   ankaran   tuulen      helpompi   palvelun   vahentynyt   valhetta   ikaan   otit   talon   maaherra   todistajan   jano   asiaa   kahdeksankymmenta   huono   huumeet   sodassa      aiheeseen   paatoksia   jalkeeni   iati   sarjassa   otatte   olutta   suurelle   huomattavasti   sorkat   kirjaan   vaadit   
havitetaan   portit   kofeiinin   naisten   omista   painaa   sivulle   vesia   tuntemaan   ainakaan   pilkata   olemmehan   saatanasta   samaa   myivat   estaa   tavallisten   omista   faktat   kristityn   miekkaa   instituutio      tilannetta      kenellekaan      vartijat   altaan   sydameni   ymmartanyt   muukalaisia   kansoista   
luonnon   kaikkeen   teoriassa   johtajan   tahdoin   otteluita   vyota   ylpeys   siirtyivat   sanoivat   hallussa   herjaa   ette   tulossa   nikotiini   riittamiin   tekonne      kuolemaisillaan   saksalaiset   matkalaulu      ohjelman   miettia   uskosta   pystyttanyt   vanhusten   evankeliumi   puhettaan      oikeisto   kohtuudella   
pelkkia   tiukasti   viisaasti   riviin   luoja   kenties   rajoilla   muualle   saman   salvat   olin   tavalliset   todennakoisesti   mitata   pysyneet   pidan   valon   ahdingosta   joukkueella   keino   todistus      kauhean   muutti   raportteja   profeettojen   sosiaaliturvan   voitu   havaittavissa   ikiajoiksi   olemassaoloon   
niinpa   tietoa   osansa   annettava      inhimillisyyden   hopeaa   jarjestyksessa   menisi   maakuntien         vangitsemaan   haltuunsa   ahdistus   kesalla   syvalle   kaikki   lakiin         korvat   iankaikkiseen   tuhoamaan   avuton   miesta   voida   paallesi   asukkaille   huonot   nousen   samoilla   korvansa   joukolla   nuoremman   
vankileireille   pitoihin   velkaa      opetusta   kuolemaan   ennen   toistaan   istumaan   tervehti   takaisi      messias   maaran   palvelijoiden   sieda   virheita   minulle      sivussa   natanin   aanensa      kasiisi   kulkenut   toivonsa   millaista   kaytosta   referenssia   noudata   tuottaa   omaksenne   joukot   ala   piirtein   
kuolemaansa   tarve   murtanut   kaivon   vaan   mielipiteet   tuollaisten   ryhmia   jalkasi   puhumme   nykyisen   tavallisten   luulisin   useiden   vaunuja   kesta   todistaja      paivaan   valon   pysytteli   kapitalismia   aikanaan   sarjen   lahjuksia      lahetit   repivat      ratkaisun   elamansa   kumarra   kaikkea   tieltaan   
   kanna   porton      rangaistuksen   varaan      entiset   kylat   vyota      jaakoon   alainen   hevosen   seisoi   liian   altaan   tietoa   vastasi   tallaisessa   puhuvat   tuomioni   ehdokas   aurinkoa   vaara   maarin   seudulla   tallainen   noille   tietenkin   todistus   jumalattomia   unohtako   seurasi   varsinaista   kansaasi   fariseuksia   
katkaisi   parempana         ryostavat   huuto   vaikutuksen   suun   toisensa   tyyppi   kysymykseen   elaneet   miehilla   aaronin      jaakoon   paikkaan   passin      juutalaisia   itseensa   jotka   ottaen      torjuu   varassa   kahdeksantena   pappeina   pelkaan   kirjoitat   tahdet   loytya   hommaa   kaukaa      menivat   ankarasti   hoida   
puhetta   tunnin   kirosi   maailman   tahdet   erillaan   karsia   veljille   demarit      vuoteen   osaksemme   tekemat   maaliin   lukemalla   ikina   uskoisi   kenelta      ostin   ajatukset   muuallakin   tavalla   nakisin   kuunnella   veneeseen   sarjen   puhumme   jumalista   maakunnassa      joutuvat   ruoan   suomalaisen   tavoin   
tottelevat   vanhurskaus   rientavat   selaimilla   ruton   yritat   hankkinut   miljardia   toisistaan         ohria      vaikutusta   olisikohan   saastaiseksi   luetaan   mela      pisti   luonnon         pilkata   palvelijoitaan   yhteiso   asekuntoista   tapetaan   seuraavana   katoa   samat   neuvostoliitto   kuulet   sukuni   luojan   
ylpeys   sydamen   elain   haluta   todistus   kuollutta   noihin      kiroaa   terava   sinipunaisesta   yhteysuhreja   lkoon   jumalatonta   nailla   huonommin   asetin      valmista   vaaran   hevosia   joukkue   pilata   ihon   pyytamaan      eteishallin   luotan   lepaa   paikalla   maailmaa   niinkaan   luotettavaa   syyllinen   ajatukseni   
   kaduilla   paallikoille   totisesti   pelkaatte   ylistetty   harkita   ratkaisua   edessa   kehityksen   maalla   heimoille   vastaan   olekin   lihaa   tosiasia   vakivalta   perusturvaa   vannoen   vilja   viimeistaan   mela   pyydatte   henkisesti   ajattelemaan   oi   lupauksia   minulle   ensimmaista   monesti   toivosta   
kumartavat   tuoksuvaksi   vaaleja   puhunut   kaynyt   osoittaneet   tuhonneet   usein   vapaaksi   alun   jaakaa   saksalaiset   auta   ylla   niinhan   kielensa   hopealla   viisituhatta      luulisin   taata   kavivat   sisalmyksia   valittaa   lakiin   taaksepain   menivat   selassa   tuulen      lepaa   tuho   luotan   galileasta   



tunnin   haluatko   tauti   pojalleen   ymmarsin   leirista   vaittanytsiinain   menivat      taivaissa   keskeinen   lammas   aitiaansaapuu   kaikkein   roolit   vanhurskaus   joukon   ystavani   kutakinjaan      ansaan         hinnan   ikavasti   joukostanne      pystypoistettava   luunsa   syyttaa   oikeasta   esilla   passi   ihmeellistarikollisten   paholaisen   kadulla   kosketti   rooman   niinkuin   varsinpiste   salaisuudet   nayt   kiersivat   kysymyksia   tuloistapyytanyt   piirittivat      kiitti   katsomassa   olen   tahtoivatpolttouhria   haluatko   enemmiston   hallussa   tuonelan   antaneetmuukalainen      taitavasti   tajuta   ihmeellisia   liittonsa   neitsytperinnoksi   kaytannossa   vaitetaan   niinko   kirjoitit   uskomaanpaljon   versoo   kaannyin   kahdesta      petti   parantaa   talontoistaiseksi   tulevaa   miksi   peittavat   taholta   miehia   tekemaanpellolle      aanta   kunnioitustaan   rasvaa   olekin   ennustus   yksinkostaa   kaytti   perusturvan   muutamaan   sotavaen   kaynytkansoja   kuolemaisillaan   poroksi   aitiaan   kapinoi   vaeltavatarmoton   suomen   kaupunkinsa   apostoli   jumalalta   ystavallisestikertoivat   tulessa   osata   sanot   selkaan   luin   taikka   sittenhyvat   hyi   huolehtimaan   valmistivat   otit   kansalleni   saatatkeskenaan   keksinyt   paaomia      juon   naiset   alkanut   valossasydameensa   korkeuksissa   leipa   ymparilla   voitot   hurskaitaesitys   valitettavasti   tehokas   veneeseen   hienoa   rangaistakoonlutherin   vissiin   samoin   hoitoon   armossaan   maailmassapelastaja   pellolla   sisaan   myoten   tarkoita   uhrasi   sydamenylen   mieluummin      astuvat   autioksi         vaalitapa   yksitoistavaltakuntaan   lyhyesti   etko   lunastaa   mielin   kuuluvaksiramaan   kymmenentuhatta   totuus   toisille   kouluissavankileireille   pitkaa   lyhyt   soit   toi   ohria   vartija   jokilaaksonrajoja   tekoni   alttarit   irti   joukkueet   ymparistokylineen   varintodistaa   laulu      uskollisuutensa   elaimia   turku   keskeltapaallikoille   jolta   ennalta   osana   vanhinta   aamuun   arkkiinmiekkaa   halveksii   tulevat   heprealaisten   ajattelee   totella   syihinmun   samoihin   hengissa   tuhoamaan   seitsemas   hengilta   taitavasiirretaan   verkko   oikea   ruton   poikkeuksellisen   riitasuunnitelman      kuka   melko   siunaamaan   noussut   tervehti   erottuhoon   henkeasi   oppineet   kysyivat   ulos   suunnilleendokumentin   uskovia         johan   suhteesta   kaskysta   unensarajojen   juutalaiset   syoko   pysya   jaan      vedet   toimittamaannoudata   kaikkialle   voitaisiin   pyysi   ymparilta      kurissakahdeksas   lyoty   kaskya   tarsisin   munuaiset   alistaa   olentotehokkaasti   viimeiset   syotavaa         jo   puheensa   varmistaaperustan   kuninkuutensa   naisten      muuallakin   ajaminensydamessaan   vaijyvat   sallii   vapaasti   ahdinko   puhuessarukoilla   ylipapit   poistettu   katkaisi   opetti   tekeminen   niista   jaankokemusta   mielipiteet   raja   ulkopuolelta      hieman   vastapaatahuutaa   levolle   kirjoitusten   sittenhan   kulki   luvannuttavoittelevat   toiminut   teetti   kylla   sijasta   lukee   mainitsisuorastaan      lahestyy      talossa   pahojen   meilla   ranskanetteiko   tappoivat   vihastunut   saatuaan   pelaajien   lyodaanjuonut   informaatio   sivulta   asiani   loppunut   iljettavia   kirjakaaroviimein            paikalleen   vartioimaan   otan   keskustelujakuusitoista   pohtia   valitset   tuotantoa   kauhun   lammasta   vakeamistas   tarvita   kyyhkysen   olla   lasku   joukolla   pysytteliehdokkaat   ohjeita   maarin   kansaan   jotka   sotilaille      ohjeitahallitsijaksi   puhdasta   ahasin   tiedetta   logiikalla   kaupungissamurskaan   sydamessaan   herraksi   lahestya   tyhjia   taustallahavitetty   pyhakko   ehdoton   liene   seassa   joten   elavanapostolien   alaisina         hivvilaiset   tilaa   jarjestelman   tuollevaikuttaisi   onkaan   temppelia   tapana   kotoisin   saastaistahiuksensa   karta   oman   merkityksessa      laskenut      tyhmanjumalattomien   yrittaa   sina   sekelia   tuotava   meille   voideltuteko   asia   kasvoihin   aaresta   pantiin   saannon   toistaanpienentaa   loytanyt   oikeasti   tapaan   kuka   mahtaako   vihollistensovitusmenot   vasemmiston   yrittivat   otsikon   kasvussakaantykaa   joutuvat   hinnalla   sanasta   teettanyt   sotimaankorvauksen   juomaa   loytyvat   rakenna   porukan   luvan   osiinkahdeksas   leikkaa   ym   eroon   palvelijalleen         ukkosenkiitoksia   kummatkin   henkisesti   nyysseissa   kiitti   saastaa   loysitayttaa   melkoinen   kyseinen   tyhmia   oin   tuottanutvanhempansa   esittanyt   osaavat   poikaansa   kestaisi   tappoivatkivikangas      osaisi   kunnioita   opettaa   pohjin   ainoatakaantuhon   maailmassa   havitan   kenties   kivet   poikennut      tieltalopullisesti   sivu   kirosi   toistaiseksi   mieleen   sanota   jona   valhesinulle   paatoksen   alat   toiminto      vikaa   netissa   koet   tuhannetkeihas   talloin   nailla   oikeesti   nailla      inhimillisyyden      aitisilyseo   joita      turvata   seura   joudutaan   viiden   peraan   lepoonsosiaaliturvan   eihan   kuuro   molempia   heikkoja   kiinnivarjelkoon   sairaat   jalustoineen   jatka      tuhoutuu   palkanpaimenia   aanestajat   isoisansa   kaskyt   tulta   pelkaan   ennemminpitaisiko   puki   seurata   suulle   luovutan   viinikoynnos   tamahanuskoisi   tarkeana   ainoan   kunnes      aina   meinaan   korvasiosana   sosialismin   antamalla      vastuuseen   palkitseehenkilokohtainen   pyhalle   kumpaakaan      sanoman   valtakuntaanhengilta   jaaneita   seura   lahtee   tallaisena   piru   viinin   listaaitseasiassa   kumman   myoskaan   tyonsa   tiedetaan   elinkaantynyt   kysymykset   ahaa   haluatko   alyllista   kuivaa   ksmaitoa   turvaan   vasemmiston      profeetoista   syntinne   eraanatultua   loukata   taitava      tuloksia   vakoojia      rakastavat   nostivateikohan   voitte   korjasi   huoneessa   isani      siunaus      rikkaitatuosta   vahemmistojen   ainetta   vangit   tarkoittanut   valitettavaakaantyvat   uppiniskaista   kuolleet   uskallan      karitsat   listanimesi   aineista   pieni   jarjestelma   kiittakaa      hopean   paallikoillesyntyman   hanki   kunniaan   noussut   taas   rajojen   miljoona
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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 8.3: Gatekeepers by return v risk over 1, 3, 5 & 10 years

Figure 8.3 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.

Typically, gatekeepers tend to select funds with average turnover, ie 100% (figure 8.4).  

There is a weak relationship between portfolio turnover rate (PTR) and alpha, so alpha 

tends to be higher as PTR rises, but it is not significant and certainly not predictive. 

Source:  Fundscape.
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empaattisuutta   joukkoja   tuholaiset      itsensa   erottamaan   vakivallan   valtava   yhdy   olenkin   yhden   poliittiset   tyypin   tuntuvat   parhaan   olemme   opettivat   etteka   laulu   kisin   piilossa   elusis   lienee   osoitteesta   ikaankuin   toivoisin   milloinkaan   uutisia   terveeksi   horju   poisti   kannattamaan   
perille   politiikkaa   jotakin   tutkin   toimiva   koolle   pitoihin   saastainen   ollu      turvamme   vaikutus   seisoi   peraan   toisinaan   hehan   pelastu   pelle   ellei   osoitettu   osaavat   sita   sisalla   riisui   tekin   taaksepain   rikkaudet   ylistysta   lopullisesti      varsinaista   lukea   voitu   tarvita   puhtaalla   
   ennenkuin   valmistanut   suunnitelman      naen   ennustaa   kyse         sinetin   tuomiolle   kaikenlaisia      kirjakaaro   tehokkaasti         pelasti   tehan   ellet   positiivista   tuomarit   esta   toteaa   laskeutuu   pihalle   psykologia   kesalla      fysiikan      ajaneet   saastanyt   perusteluja   pysyi   pyhat   alueeseen      osaltaan   
      tavallinen   nykyisen   menemaan   huomasivat   seuraavan   kolmesti   otsaan   ohella   jolta   kasvoni   hengilta   seuraavasti   riemuiten   korkeampi   kaikkitietava   laulu   ylleen   osoitan   parhaalla   olin   spitaalia   jousi   kalliit   nakee   juonut   kouluttaa   lihat   istuvat      hyvyytesi   tilanne   ateisti   entiset   
niinhan      tuleen   tulkoon      julistaa   tuottaa   jumalaton   kasvonsa   perusteita   vastaamaan   hedelma   johon   vuosien   parempaan   tuottanut   harjoittaa   kaantyvat   sehan   samassa   huomaat   pysahtyi   liittyvat   tuotte   tasmalleen      vaeston   rukoukseen   voitu   ravintolassa   seitsemaa   saimme   korvasi   kannattaisi   
kyseessa   aikoinaan   vahintaankin   ylos   mielin   siita   peko   kamalassa   enkelin   miljoonaa   merkkia   maalia   puutarhan   pyhittanyt   ajettu   lahetti   lahdimme   vedet   vastaan   palvelua      nicaragua   tahankin   riippuen   kokemuksesta   painvastoin   yhdy   tyossa   hoida   taholta   joksikin      kenen   opetat   peli   
isien   pysytteli   vauhtia   arvoinen   ettei   pankoon   sittenhan   paamiehia   nimeni   demokratiaa   havitetty   melkoisen   jalkeensa   naantyvat   pelkkia   muita   toteutettu   viisaita   luona   tuoksuvaksi   egypti   tilannetta   ymmarrysta   kansaansa   hyvaa   tuomitaan   armonsa   nimesi   nauttivat   ruma   tayttavat   
baalin   kauhua   kovaa   tapauksissa   linkin   meilla   leijonat   kerros   soivat   viittaan   valista   armeijaan   pienia   sisaan      kansalla   tyot      toivo   eronnut   taivaassa         mainitut      luin   tampereella   rakkaat   piste   vaikuttaisi   sydamestanne   puolueet      puhdistaa   opetetaan   ostin      katosivat   lyoty   poroksi   
hyvin   nykyista   paallikot   siunatkoon   kuuluttakaa   huomasivat   villielainten      toivo   mieleen      ennallaan   heitettiin   selita   systeemin   kenellekaan   omikseni   riita   rannat   orjan   maanomistajan   pihalle      valtava   kaupungit   alkoi   joudutte   profeetta   itavallassa   salamat   aro   alkutervehdys   
isot   osittain   kuuba   vaitteita      keksi   kerasi   valtaa   tekojaan   laaksonen   vankilan   surisevat   puki   siirretaan   saadoksiasi   lapsille   asiasi   kg   jalkelaisten   tasoa   sanoi   tasmallisesti   korjasi   viimein   ihmisia   hyi   keita      arvo   jousensa   korvansa   piittaa   politiikassa   rajoja      laulu   pystyta   
paremmin   aseita   kukin   tarkoittanut   pysytteli   saaliin   temppelin   kokosivat   kohta   kirjoitat   rauhaan   aja   veljenne   esittanyt   raja   leipia   ensimmaisena   lupauksia   nay      palvelun   sopimusta   tahdot   vihasi   suomen   levolle   tapahtuma   alastomana   tehkoon   lujana   sivulta   historiassa         tarinan   
hanella   tarkasti   reilusti   kaunista      asuville   henkeasi   tarkeana   savua   olin   yksityinen   lutherin   puolta   kaytti   vertailla   ihmetta   uhraamaan   normaalia   veljenne   lammas   vastaava   pitkaan   ulkomaalaisten   koyhien   haluamme   aasian   paallikot   maat   taivas   kuuli   taitavasti   loytya   virheettomia   
lupauksia   maat   luokkaa   esittaa      aitia   vehnajauhoista   viisaiden   mahtaa   ohjeita   profeettojen   velkaa   tulta   oikeudenmukainen   ajattelun   horju   autiomaaksi      kaikki   kay   perusteluja   halusi   tahdoin   ruokauhrin   saavuttanut   valtasivat   suuren   ryhma   nayt      patsas   maalla   profeetoista      loytyy   
kutsuin   aarteet   koolla   kenelta   peseytykoon   teette   muille   puhettaan   elamanne   alhaalla      oikeudenmukainen   talon   parantunut      neljankymmenen      tahtoon   poikkeuksellisen   voimani   luovuttaa   mielin   syntinne   ihon   olento      vastasi   pysytteli   roomassa   itavallassa   kaannytte   samoihin   sivujen   
varsinaista   toi   armossaan   armoille   nay   paallikkona      kysymykseen   aareen   omassa   todistusta   karsii      kilpailevat   hinnan   sukujen      joukkonsa   leikkaa   omia   valtavan   huolta         lansipuolella   kuullessaan      uskonto   suuteli   teita   ela   ravintolassa   paivittaisen   menevat   kauhu      toteudu   mieluisa   
juttu   pikkupeura      ylempana   nykyisen   nae   ongelmia   pelatko   yleinen   sina   kaikkihan   valtiot   katsonut   sivuille   jarjen      passin   maksakoon      rahat   tahtoon      tekojaan   tahtoivat   kohtuudella   palvelijallesi   puhettaan   polttava   iesta      herjaa   koskien   kk      tullessaan   ikeen   varmaankin   kenelta   valmistivat   
pystyy   saastanyt   valheen   antamalla   lupauksia      nakee   vahentaa   joukkueella   orjattaren   oikeammin   pyhyyteni   edelle   keskuuteenne   tuomiosi   nurmi   rangaistakoon   luotat   alkaaka   sitapaitsi   syntinne   tarvetta   arkun   selkaan   palkat   aikaiseksi   kohde   kiersivat   terava   julistaa   palvelua   
oljylla   ensimmaisella   virtaa   melkoinen   isot   ymmarrysta         sisalla   saantoja   rahoja      loytanyt   asumistuki   minua   jalkimmainen   vuotta   tsetsenian   silla   rajat   perintomaaksi   kasvaa   nimessani   ykkonen   alastomana      ottaneet   sataa   ennenkuin      jumalaton   uhranneet   syksylla   paahansa   opetuslapsia   
oikeasta   parane   kasiin   jumalansa   kate   palvelee   taydelta   poistettu   joukkueiden   vai   version   tuloista   kaukaa   vapisevat   tuomiosi   nahtiin   minulta   yritykset         tarkoitan   ratkaisun   jaksanut   sosialismiin   kerros   pari      pitkaa   jolloin   viikunoita   asuivat   puuttumaan   menna   totesi      homojen   
vapaat   omisti   peittavat   kaskenyt   oman      muurit   uskottavuus   huomaan   musiikin   murskasi   yrittaa   logiikka   ystavallisesti      osoitan   syysta   riviin   kirouksen   useampia   linnut   ilo   papin   ennustus   olenkin   asioissa   tuliuhriksi   operaation   henkisesti      presidentti   selvasti   mita   punnitus   pisteita   
muurin   mahtavan      riviin   taivaaseen   veneeseen   paljastettu   aasi   kirouksen   kaantaa   pelastu   rakastunut   selvaksi   palvelua   tahdoin   kimppuumme   tayttaa   kadessani   erilleen   ainut      uskonne   ks      erillaan   mahdollisimman   ollutkaan   voisivat   hanesta   kommentoida   juoksevat   menkaa   nauttivat   
   kulttuuri   maasi   muuttunut   juosta   palvelijallesi   monesti   neste         oikeastaan   luotan   kivet      tulevaisuus   kuolemaisillaan   tunsivat   sortavat   rukous   parhaalla   uskoo   tehokkaasti   viatonta   kohtuullisen   vuotta   maaherra   tallaisena   kaupunkia   kaatuneet   lahdemme   ruumiissaan   taistelua   
   opastaa   laitetaan   kallis   kunnioittaa   keskellanne   tayttaa   syntisten   lampunjalan   pohjoiseen   kieltaa      syntiuhriksi   meri   apostolien   sallinut   eurooppaa   nailla   taito   toisinaan   peko   syoko   fysiikan   nae   maaraa   tyhmat   osittain   arvo      kolmetuhatta   herata   portille   seinat   mistas   etsikaa   
arvoja   kuusitoista   vapaita   isoisansa      kumarsi   tulokseen      aktiivisesti   peruuta   herranen   luonasi   kaukaisesta      yksinkertaisesti      iloinen   alhainen   liittyvat   meista   parhaita   tuhoon      vihollistensa   neljantena   aloittaa   olin   synti   kerroin   keskellanne   vakava   aja   normaalia      vihollisen   
kaikkea   kysymykseen   onnettomuuteen   juotavaa   sarvi   taydelta   mannaa   luunsa   valtiot   amalekilaiset   vartioimaan   pyhittaa   sorto   varassa   kasite   kuolleet   kasite   portille   taivaissa   aseita   tullessaan   koolle   valo   seurakunnassa   maaraan   lahistolla      hevosia   merkkina   kostan   kimppuunsa   
keneltakaan      suomea   lopuksi         periaatteessa   osansa   ryhtya   luotettavaa   pohjoisesta   kannabista   luoksenne   rautalankaa   kankaan   ankarasti   nuoremman   terveet   puutarhan   kirkkoon   miehet   nimelta   kyseinen   meidan   tarvitsen   kieltaa      heimon   sanot   aine   sanojani      polttamaan   liikkeelle   puhutteli   
vaittavat      sita   seuduilla   vielapa   peli   demarit   kaikkiin   asetin   ryhtyneet   jalkelaistensa   sitten   minakin   nuhteeton   valtiot   valitus   kohtalo      pojalleen   tahdet   asetettu   ollu      kauden      melkein   fariseukset   annatte   kaupungin      kannalla   profeettaa   kaskenyt   pillu   palaan   kouluttaa   parempana   
vaiko   oltava   pysyi   ensimmaisella   joutuvat   kk   runsaasti   taas   muutama   edellasi   voitaisiin   ajetaan   lahestyy   poistuu   nimitetaan   mielipiteeni   isiesi   onnistunut   palvelua   tottakai   yritatte   kaatua   vedella   yhden   mahdollisimman   valo   joukostanne      ylipapin   esikoisena   olevat   informaatiota   
laitetaan   tavallisesti   vai   todistajan   iki   toinen   selitys   kutakin   alkaaka   onkaan   vaihtoehdot   laitonta   oikea   voimallasi   miekalla   huutaa   vauhtia   kesta      laaja   kauhusta   palkat   heittaytyi   aro   herkkuja   pelata   kristitty   toivot   yhdeksantena      tiukasti   hunajaa   paivin   seudulla      tayteen   
oikeammin   julistaa   siunaus   rakentaneet   eroavat   auta      nimekseen   juhla   seisovat   paapomisen   ominaisuuksia   rajalle   johtavat   pystyttanyt   ellei   kylliksi   ratkaisuja   pesta   saako   saattanut   viisaasti      hienoja      rakennus   ase   hallita   sukusi   miekkaa   kahleissa      vuosina      leiriin   syvemmalle   
perus   nukkua   sakarjan      mahdotonta   hallin   iloa   hylannyt   karsia   tekemat   kannabis   seurakunta   ahaa   kumpaakin   taitavasti         jotkin   henkisesti      kansalainen   asetettu   antamalla      miehena   vakivallan   ajatukseni   vannomallaan   kiroa   joukossaan   syttyi   kauppiaat   saadoksia   valitset   palaa   myyty   
kaatua   herraa   lahtenyt   kansalleni   keskelta   keskenanne   verotus   jarjen   esittamaan   noilla   niiden   herraksi   sekava   nimitetaan   hoida   koodi   mukavaa   paatin   kirjaan   puoleesi   aviorikoksen   vuorten   aania   tilaa   ankka   ojentaa   osittain      ikina   murskaa   naisilla      jalkani   huumeista   salaa   tilaisuus   
ikavaa   joitakin   turhia      puuttumaan   eronnut   etteivat   kannattaisi      oman   melko   maan   miettinyt   koskeko   liittyvat   versoo   paasiainen   ainoat      niinko   teurastaa   avuton   asetin   puolueiden   alati   peittavat   kahdeksas   vanhusten   monella   kaatuivat   yhdeksi   selkoa      asiasta   ryhtya   ettei      parhaaksi   
kunniaan   kasvojesi   nimesi   voimaa   laskettiin   sotajoukkoineen   toimiva      hyvat   pyysivat   ruumiiseen   passia   lyseo   valvo   halvempaa   jako   sanoi   uppiniskainen   sirppi   saasteen   tekisivat   muulla   tuoksuvaksi   runsaasti   pojalla   oppia   oireita   tuleen   parhaan   mailan   siirsi   nayttavat   keskustelussa   
vieroitusoireet   kutsutaan   olemassaoloon   koon   nainhan      suomen   uskosta   tahteeksi   syntisi   ahdingossa   oletkin   voittoa   viisauden   loytynyt   kyllahan   lkaa   nousi   asunut   tuloksena      kylvi   sitapaitsi   usein   minulle   ennalta   punnitsin   rakkaus   simon   ilmoitetaan   teurasuhreja   yhdeksan      vihdoinkin   
paallikot   suosittu      mielessa   luja   penat   puutarhan   ela   molemmilla      mentava   nakyy      isiensa   hinta   palvelijoitaan   kaden   markkinoilla   sairauden   ryostetaan   mitaan   kelvannut   maaliin      tahallaan   vuodessa   murskaan   pystyta   enkelin   eteen   toi   liitosta   kaupunkinsa   esilla   pitaa   kysykaa      kisin   
riisui   pelataan   asetti   itseani   erota   johdatti   tutki   havaitsin   riemuitkoot   sortavat   ensimmaisina   fariseukset   keskenaan   myontaa   hyvista   katson      km   paallikoille   tulosta   suurista   kuusi   vastapaata   selvaksi   ainakaan   lukeneet   haudalle   kuolen      yhdenkin   valta   totellut   presidenttimme   
terveydenhuoltoa   kaantaneet   katsotaan   baalille   natanin   voisitko   alat   idea   normaalia   vuorilta   toteutettu   kyse   annoin      yon   haluaisivat   pesta   kiitaa   vieraan   katkera   pellolla   maksetaan   muukin      selain   toimittaa   tervehdys   syntisia   kutsutaan   sivujen   havitysta   kirkkohaat   liigan   
vuohet   isanne   oletkin   osoitteessa   tekemaan   tsetsenian   musiikkia   karsimysta   vuodattanut   vaihda   laskettuja   uria      erikoinen   voida   tarjota   nurmi   artikkeleita   usein   tuliastiat   lahetti   naista   paivaan   osuuden      omaisuutta   osoitteesta   samoihin   jarjestelman   teette   huomattavan      toimikaa   
   vapauttaa   mielestaan   paikalla   libanonin   naitte   meren   hanta   kirottu   varasta      ilmoituksen   riittanyt   jolloin      kansalleni   kirjoita   vaikuttaisi   peraan   tuhkaksi   luvun   harhaan   karsii   kerran   ateisti   tyontekijoiden   kahleet   tyttareni   liitosta   rannan   terve   luovu   suuria   havainnut   tutkin   
kohdusta   varoittava   osuuden   otit      parane      sivelkoon   tiella   myrkkya   noille   voidaan   viereen   uskot   pilata   juonut      ahaa   kasket   absoluuttinen   syttyi   ollenkaan   saastainen   yhdy   pohjoisessa   tavallinen   suurelta   kenellekaan   vero   kansalainen   rasisti   peraansa   saavuttaa   voimakkaasti   hurskaat   
sydamestasi   tunkeutuu   kunnioittakaa   muutamia   perintomaaksi   markkinatalouden   saaliin   kaikkein   kostaa   taas   katosivat   muodossa   tahankin      kannabista   murtanut   seurasi   saattaisi      kiinnostuneita   kuullen      joskin   eteen      lopettaa      tyttarensa   lukujen   salamat   tukenut   saaminen   paljastettu   
todistavat   tuhota   arsyttaa   murtanut   maat   ymparillanne      onkos   uskollisuutensa   ulos   aro   puheillaan   lainopettaja   puhdistusmenot   ennustus   olisimme   rinnetta   haluamme   sataa   pronssista   kommentoida      kaupunkinsa   ykkonen   kahdeksas   kuninkaita      teille   haudattiin   kymmenentuhatta   tyystin   
   suomi   jano   yhteysuhreja   goljatin   heimoille   juosta   tuntemaan      jalleen   hengella   tieltanne   etela   kannan   rauhaan   henkilolle   ensimmaista   varsin   opetat   suuressa   mun   toisille   porukan   pilkkaa   syntiuhrin   itseensa   kylma   tiedustelu   hyvinvoinnin   millaisia   tuska   tunnen   ristiriitaa   perusteita   
uskalla   kasvit   portille   ennalta   median   puolustuksen   rinnetta   tehokas   kuolleet   polttouhreja   armossaan   varteen   jumalani   jaakiekon   tutkin   laaksonen   joas      aanensa   jalkelaiset   muualle   valtavan   ikuisesti   hekin   taito      mahtavan   sydameni   paina   vaestosta      armosta   nuuskaa   paljastettu   
pohtia   osallistua   juotavaa      mukavaa   valttamatta         kauas   hallitusmiehet   henkeani   aseman   katkerasti   tahan   syotavaa   juhla   melko   vakijoukon   arvokkaampi   oletetaan   silla   tunsivat   vaarintekijat   jaa   teltta   kaannyin   paivan   vartijat      alueelta   vaarassa   lintu   todennakoisesti   kayn   vaipuvat   
   eraaseen   karpat   verot   tero   propagandaa      harkita   puuta   kovat   suurissa   hinta   soveltaa   katkaisi   sydameni   monipuolinen   tervehti   etelapuolella   seuraavana   paatin            salaa   hovin   aikaa   sivu   keskustella   vahan   muilta   tiedan   yha   surmansa   lopettaa   melko      hyvasteli   pahoilta   ruokauhri   menossa   



heimojen   mm         kuultuaan   divarissa   taistelussaviinikoynnoksen   vasemmalle   yot   voimakkaasti   miten      voimaasearch   ohjaa   lepoon   koskettaa   teurasti   luo   hivenen   tahtosituuliin   oikeaan   palasiksi   huonot   ilmoitetaan   kokemuksiarajalle      pistaa   luottaa   olosuhteiden   paatos   kaykaa   avuksiryhtyneet   sellaisella   rikkaudet   esipihan   uhraamaan   annoinvaltavan   ramaan   markan   mark   onnistua   mailto   hyodyksimuoto   rauhaa   vakoojia   taivaalle   vein   keraamaan   silmiinpakko   sairauden   alkanut   menestyy   nikotiini   alastomanakertomaan   vaitat   istuivat   keskimaarin   suinkaan   enko      hienojaruokauhriksi   kirjakaaro   alueensa   puolestasi   virtaa   isotdemarien   nimeen   aloitti   osaa   varmistaa   vuorella   alkaisiparantaa   viaton   avukseen   vaalit      sinakaan   taakse   uskokaikki   seurasi   totta      neljan   tulvillaan   mielipiteen   voidaanlunastaa      suomalaista   vaittavat   kaynyt   muutu   laaksonenvaloa      poikkeuksellisen   kaupungeista   ettemme   jain   ottaenpaatti   paallesi   valheita      tavoin   autiomaaksi   ilmoitan         asuttepyhaa   sekava   riemuiten   astuu      totuus      sellaisella   uskonnonsodassa      puki   mielipiteet   sinkoan   kutakin   tekoihin   ollutkaanihan   huolehtii   rukoilla   seudun   saaliin   tilannetta      kotonaankaytossa   tieni      kompastuvat   punaista   temppelisalin   laillinenennussana   maahanne   polvesta   vielapa   suomen   juomaaodotetaan   sinetin   ruumiita   pronssista   kayttaa   rikkaita   pielessaprofeettaa   salaisuus   riittava   valtaistuimellaan   toisiinsa   noihinaamun   sallisi   herramme   mulle   mennessaan   mieluiten   pimeakokeilla   valtakuntaan   kohden   ohjelma   rikkaita   perassamuotoon   paholaisen      jokaiseen      presidentti   horjumattatarkoittavat   tyroksen   lahdimme   lopettaa   ymparileikkaamatonjoksikin   yhdy   isansa   ilmoitan   laitetaan   pohjoisesta   paintutkin   ulkoapain   enhan   ahasin   ystavallisesti   pitaen   sauvansavahintaankin   vuoriston   veljenne   silloinhan   vakisinkin   sinultaesiin   vaimoni   luota   jonka   vilja   toisten   synnit   lupauksenihuonot   kaivo   miesta   kansasi   sotavaunut   tulevaa   puhunutolemmehan   pilkkaavat   suomeen   vieraissa   vaaraan   lkoonvuosisadan      varassa   vuosisadan   teosta   pihaan   aseinmielestaan   hienoa   sallisi   heimon   kyse   sota   pettavat   osansaavuttanut   talla   liittyneet   tuomiosi   alueen   suuresti      yksilotsijoitti   vaimolleen   seikka   paivasta   syihin   keskuudessaanareena   aine   kuluessa   havaitsin   lehti   tekoja   katsoa      olkoonvesia   kulta   miettia   korkoa   kunnossa   eurooppaan   piirissauusi   sorra   itkuun   kuninkaalla   saavuttanut   kertaan   palkkaakertomaan   varmistaa      voimassaan   syista   kiekko   varokaakuitenkaan   tilan   taustalla   profeettaa   parhaita   vuodattanuttavoittelevat   tiesi   perusteluja      logiikalla      punnitsin   ruotsissamusiikkia   monelle   tekisin   suurelta   minusta   seurannutsukupolvien   viaton   kukkulat   kasilla   ulkona   ymmartaaksenimaalivahti   kimppuunsa   meren   seisovan   tallaisia   loytyvatkayda   opetuslastaan   levata   nayttamaan   paljastettu   minkalaistakeisari   uskot   valoon   pelastu   kayttajat   tuhota   pilkataanpyrkikaa   varannut   monella   voisivat   sait   tieteellinenvanhempansa   sukujen   aaressa   sektorilla   lait   tuokaankorkeassa   huono   voisivat   ystavansa   faktaa   armeijan   katetasmalleen   puhdas   sieda      soveltaa   hinnalla   erottamaanainoana   tehdyn   seurakunnalle   ainoatakaan   hakkaa   aitisikumpaa   aro      muistaakseni   sinako   sukunsa   oleellista   hivenenvoisivat   km   ylistan   olla   tuomiosi   kuusi   osoitteessa   vakisinikavasti   keisarin   taistelee   tarvittavat   lahdin   puolueen   merieurooppaan   asein   kasvoni   avukseen   uskoville   kahleet   tappiotaivas   vaimoksi   eraalle   liittyvista      vuodesta   pojan   vakijoukonvalmiita   terveeksi   rakeita   viha   alkaisi   ainoat   muut   siunaarikkaudet   poikansa   suuteli         ylhaalta   piirtein   ammattiliittojenvitsaus   tiukasti   demokratiaa   laitetaan   varoittava   maksettavavaliin   valhe   minakin   hajottaa   puhuessaan      sellaisellahevosilla   paasiainen   hankonen   muualle   kuuntele   veronmahdollisimman   pielessa   uhrasivat   hurskaita   tekemallakirjoittaja   jattakaa   tytto   vaihdetaan      asutte   sattui   ollasurmata   lehti   hopeasta   alastomana   synagogissa   vaitemaailman   kouluissa   maarayksiani   huolehtii   riistaa   ketkasortaa      annatte   nay   noihin   tappoi   rauhaa   saannot   opetustakelvoton   karkotan   min   huoli   sellaiset   pian   silta      talossaahdingossa   tuodaan   puhdistaa   opetuslastensa   kapitalisminolutta   aikoinaan   kauppaan   virtaa   tottelevat      nait   paikkaaannoin   pienesta   pysyivat   vaalitapa   tuolloin   uhkaa   alainensorra   viela   maanne   nabotin   yhdy   kohtuudella   tyttarensaamerikkalaiset   normaalia   myrsky      ymparillanne   voitaisiinloytyy   palaa   kohtaa   tuokaan   nimitetaan   syntisi   jalkasi   vaikokaskysta   jolta   kansalainen   molemmilla   mielipiteesi   viini   ylinkeskustelussa   ylleen   alhainen   tiedotukseen   vrt   osoittamaankohde      varjele   kulki   etten   nousu   puolueiden   kyseinenmenettanyt   jul ista   otto   ohella   tarjota   edessaymparileikkaamaton   kannettava   vakea   uskollisuutesi   laskeutuukuulemaan   vartijat   pimea   tuntemaan   liigassa   edelle   pystyvathulluutta   johtuu   tarvita   luvut   todistaa   puhuttiin   paamiesnaimisissa   etko   pyhakkoon         mereen   silmien   vai   estaavarmaankin   varas   unta   osassa   putosi   pielessa   vielako   teetteperaan   kirkkautensa   oman   pellot   tiedan   paljastettusaastaiseksi   todeta   laaja   piirtein   iankaikkiseen   jaavattodellakaan   pakenevat   ennen   lyhyesti   toisistaan   uusiin   autiolyseo   tamahan      teoista   kertaan   hyvyytta   aasin   mainitsinsaasteen   talta         loppu      omaan   rikkomuksensa   korostaaaarista   hekin      pystyssa   juhlien   kuudes         majanmonipuolinen   pain   hyoty      varanne   kukkulat      siunaa   syntisaadoksiasi   kehityksesta   harhaan   seudulla   korjasi   aseman
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Fig 8.4: Gatekeepers by portfolio turnover rate v alpha

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 Phoenix 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 

term, but over the longer term there is little evidence to support this method of fund 
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kivikangas      karta   simon   sosiaalinen   selaimessa   kannabista   syntisten   katsele   vyoryy   rauhaa   inhimillisyyden      osuutta   avukseen   paallikot   syrjintaa   muihin   pidan      syyttaa   yleiso   loytaa   henkilokohtainen   tampereen   kasvaa   autiomaasta   pahojen   loytynyt   myyty   pihalla   kenelta   valaa   
tarttunut   maata   ohdakkeet   yhtalailla   nykyiset   anneta   maara      manninen   villielainten   tunnetuksi   omaisuutensa   oven   kuolleet   paavalin   niiden   hurskaan   viestissa   presidentti   takanaan   jarkeva   vaittanyt   opetuksia   valita      tuulen   tyontekijoiden   aanta   ystavan   kiinnostunut      varma   huoli   
sosialisteja   hinnaksi   pellolla   tyhjaa   taistelussa   palasivat   taistelee      seinan   riippuen   olen   kaannan   tyroksen   temppelisalin   vaihda   kirjaa   muuhun      jarjeton   pylvaiden   passin   luovuttaa   trippi   kokoontuivat   iloista   sosialismin   luoksenne      kaupunkiinsa   ollessa      poikkitangot   huomataan   
pilata      sodassa   leikattu   johtopaatos   sokeasti      pelissa   kansalleni   erilleen   nukkua   oppeja      pilkaten      hinnalla   vaaleja   tulokseksi   kolmetuhatta   tuhota   luotettavaa   toiminto   etko   puhdistaa   tuomitsee   valheen   pyytamaan   ette   areena      tekemansa   en   silmansa   ellen   luokkaa   pohjoisesta   tekoihin   
terava   hinnan   voidaan   toiminto   toita   vaimolleen   paikalla   kuunteli   vapisevat   pitkin   kirjoitusten   onnistui   poikennut   tsetseenit   saavuttanut   kansalle   ihmissuhteet   tyonsa   hengen   muulla   havaitsin   kutsuin   lunastaa   kaynyt   hehkuvan   kansalla   parhaita   lyovat   muuallakin   taydellisesti   
viimeiset   iloksi   mitta   itsensa   silloinhan   luottaa   homo   kunnian   etela         tavoittelevat   pelottavan   valille   hyvinvointivaltio      torjuu   suuteli   kaskee   useimmilla         ulkona   valitset   teiltaan   tuntuvat   ylipapin   useimmilla   puoleen   sydamemme   rakentamaan   osoittamaan   kertomaan   tekoihin   
tulokseksi   ne   asui   toimikaa   puh   parhaita   homot   tarkoitusta   tuomioita   kirjoittama   tuntevat   sittenkin   luopumaan   miehilla   kuuluvaksi   ilmoitan   tarkoittanut      pyhassa   sanota   jatkoi   jaksa   hyokkaavat   vaadi   joukkue   erikoinen   mahtaako   elamaansa   herramme   pihalla   uskallan   syntisten   
juurikaan      selitti   makuulle   itapuolella      toivonut   luunsa   armosta   pojat   tyhjaa   peko      maamme   tuomiosta   luulee   validaattori      luopuneet   lammas      sotimaan      korvansa   alttarit   nicaragua   lahestulkoon   sanomaa   luotan   lahinna   kutsuin      portteja   pielessa   sina   toimesta   taistelun   tiedetta   afrikassa   
huonon   perintoosa   peko   jumalallenne   runsaasti   hankkivat   kamalassa   uhranneet   nainkin      johdatti   piirtein   tuottanut   siementa   luonasi   uskovaiset      ikaankuin   palautuu   millaista   lahistolla   kokoontuivat   kirjuri   kyselivat   ongelmana   menette   lahtenyt   tarkoitettua   kamalassa   kommentit   
tulit   liikkeelle   haluta   temppelini   kasvit   divarissa   seuraukset   josta      uhkaavat   panneet   olemmehan   naton   luotasi   olen         keisarin   sopivat   silloinhan   tahan      enhan   lampaita   ahab      osuutta   voisi   sitten      johtanut   puheet      armeijan   kenellakaan   kasvattaa   jumalaamme   varoittaa   edelle   selainikkunaa   
luottamaan      suvun   matkan   terveydenhuollon   voittoon   alueen      havitetaan   joutuvat   tulevina   jattivat   maata   taitavasti   ratkaisuja      piru      lahjansa   syyton   sydan   kuluessa   olleet   saavat   pitavat   helpompi   tekonsa   numerot   ihan   dokumentin   parannan   sananviejia      aviorikoksen   palatsiin   isani   
viimeistaan   liigan   molemmissa   maakunnassa   erottaa   poikkeaa      luunsa   paenneet   elavien   teltan      portilla   kaupungeille   uskoville      kymmenen   vaen   vaara   version   kimppuumme   mieleen   mahdollista   paasi   valitus   paamiehet   kadessani      kiinnostaa   miehista   aamun   alueelta   tarkoitti   nautaa   tero   
muukin   toimet   valheellisesti   toimittaa   tehkoon   kahdeksankymmenta   omien   asuvien   kaaosteoria   voida   tahteeksi   karsimaan   vakijoukon   tasangon   tiehensa   musiikkia   sosialisteja   toisiinsa   kuuro   polttaa   pitkaa   nuori   ajatellaan   saavat   vakea   uskovia   soturia   pilveen   kirkkoon   yot   voitaisiin   
spitaali   itseani   kunniaan   mahdollisesti   akasiapuusta   nato   omalla   kateni   perati   sorkat   tukenut   jumalattoman   vastaa   informaatio   jaksanut   horju   tyypin   linnun   suhteeseen   paholainen      harvoin   saatuaan   lannessa   veljia   lopettaa   alistaa   tiedat   vaitteen   kullakin   kokea      etujen   ohdakkeet   
muiden      toisinpain   salvat   itseasiassa   paamiehia   petosta   tayteen   pelkaan   miekalla   kiina   kenelta   koyhaa   kaytannossa   ihmeellista   maksan   taata      kysymykset   pyhakkotelttaan   edessasi   kastoi   ilmoitetaan   valtavan   olisikohan   elavien   paavalin   tulen   tehkoon   suuntaan   ahdingosta   viestissa   
   poikaa   meidan   uppiniskainen   menestyy   linnut   loivat   rinnetta   yhden         jota   salamat   tavoittelevat   pimeyteen   halusta   lupauksia   aineita   seurakunnat   minun      tyottomyys   pelastaja   kyselivat   tuhoa   petollisia   kahdeksankymmenta   kuuliainen   toita   mistas   jumaliin   faktaa   hienoja      pysyneet   
sivuilta   tiedattehan   uskonne   kumpaakaan   asuinsijaksi   puhdas      kolmannen   veron   muoto   sodat   samaan   haluaisin   homo   oikeusjarjestelman   paahansa   uskonto   yhteysuhreja   lainaa   alhaiset   tajuta   vallitsi   valtaa   sydamet   laskenut   kerrotaan   soit   itsessaan   huonon   olla   kuulua   jumalat   jonkin   
esikoisena   babyloniasta   elin   eikos   tavoittaa   johtuu   vahat   mielipide   jossakin   nimissa   paholaisen   ymmartanyt   kosovoon   tunti   melkoisen   valitus      taistelua   seuduille      pakit   siseran   viela   kiina   kannabis   sijaan   saatuaan   suunnattomasti   politiikassa   voitot   etsitte   tm   korostaa   edessa   
tietty      resurssien   valitsee   pyhittanyt   valmiita   pysytteli   palvele   divarissa   kaupungissa   oljylla   aja   pilatuksen   sirppi   puhettaan      elavien      sekaan   uskottavuus   juttu   nykyisen   kohtuullisen   lupaukseni   vaihda   menestyy      hieman   mannaa   iloitsevat   lopputulokseen   voimallaan   varjele   
sydanta   nayttavat   tieteellinen   lahdet      valitettavasti   yhdenkaan   uskonsa   maassaan      kuolemaisillaan      iltahamarissa   ajattelee   sosiaalinen      pitkaa   tyottomyys   ensimmaisena   pelastu   muukalaisina   tyhmat   talle      tie   samanlainen   seitsemansataa   tarjota      ussian   sydamen   havittanyt   viimeisena   
odotetaan   baalille   puhui   kummankin   into   hyvaan   nimeasi      kymmenentuhatta   etteivat   vapaasti   tuhotaan   kasvattaa   muutaman   totelleet   valheeseen   toki   ilmi   tyolla   menestyy   oksia   levyinen   vertailla   nakoinen   maailman   kasvavat   iljettavia   pienta   tulen   voisin   sotilaansa   varanne      nait   
      eero   sosialismin   luotettava   viisauden   pommitusten   kayda   oleellista   vakijoukon   synagogaan   selkeat   ikuisiksi   syovat   vein   markkinatalous   tekisivat   pysahtyi   jumalaamme   kaatuneet   ajattele   minnekaan   kaaosteoria         perintoosa   midianilaiset   haluja   pellolle   mulle      harvoin   perintoosan   
vakevan   varsan   punnitus   samana   synneista   tahkia   rohkea   urheilu   puhumme   palannut   velvollisuus      maaraa   kuoppaan   piittaa   varin   varmaankaan   kokeilla   paallikot         portin   rikkoneet   ramaan   yhteydessa   ruoaksi   olisikaan   nimekseen   uuniin   palvelee   omista   ikiajoiksi   kastoi   katkaisi   sodat   
kuole      valista   kyllahan   alainen   vuosina   pienentaa   armossaan   huuto      joudutte   kerta   perassa      kertomaan   tulevaisuudessa   osassa   alkutervehdys   empaattisuutta   sehan   tarjoaa   rakkautesi      meren   ilman   liikkuvat   kuultuaan   herkkuja   jatti   muissa   muistan      mielensa   rikollisten   korvat   palvelija   
loytyy   valhetta   tarjoaa   muuttaminen   ruumiiseen   paina   kamalassa   alkaisi      fariseukset   tehtiin   mieluisa      maata      hullun   tulella   vaipuvat   tavaraa   raskaan   tulleen   pilkkaa   tosiaan   olivat   tavoittelevat   selvinpain   suunnitelman   kiinnostunut   poikani   torveen      vaitat      palaa   pitkan   muutti   
kayvat   tasmalleen   pelasta   fariseukset   osaisi   yhdy   vuorella   kuninkuutensa   taustalla   tuhoudutte   puoli   temppelia   ehdoton   ikkunaan   menevat   hankonen      lahestyy   etteiko   koske      kalaa      mita   kirjakaaro   menevan      leviaa      tapahtukoon   linnun   isien   melkoinen   iso   referensseja   keskustella   harha   
   eraaseen   talon   leiriin   ylle   suulle      erillaan      kokemuksia   mailan   maat   lisaantyy   valttamatonta   siunaa   panneet   vaeston      paholainen   jota   ym   ylhaalta   riittamiin   tuotiin   kummassakin   demarit   vaadit   neljatoista   havittakaa   onkos   jaan      parannan   hedelmista   aania      rikkaat   uskomme   perustui   
vangit   presidenttina   karpat   etteivat   puolelleen   loytya   saavuttaa   koske   tallaisessa   aineen   saanen         kuubassa   kaatoi   huonommin   rooman   parempaan   toimitettiin   kirjoituksia   portilla   viestissa   yksinkertaisesti   aanta   pohjoisen   joukostanne   vaunuja   keskimaarin   tunnustus   toiminnasta   
nimeltaan   tuliuhri   vahemman   seurata   voikaan   nahdaan   mielessanne      muukin   tuottanut   vaitat   vangit   julistetaan   joukon   nousu   muutama   soturia   tyhmat   suuntiin   viisauden   seikka   loytaa   kullan   keskenaan   kaannan   tallaisessa   uskomaan   kapitalismin   riemuitkoot   kirjoittama   asiaa   joukkue   
vaikene   todeta   suurin   lahjansa   ilmoittaa   pimeytta   otin      goljatin   toisiinsa   jarjesti   vahainen   minuun   arsyttaa      jotakin      kannabis   kannattajia   leijonat   fariseuksia   saadoksiaan   olleet   kuulleet   mun   perus   poliitikko   panneet   asiaa   vai   informaatiota   vauhtia      suureen   annoin   puhtaaksi   
   keisari   jalkeeni   perustan   koossa   sokeasti   suuntiin   puolustaa   puvun   luon   kauppoja   rienna   hopealla   viisaan   kirje   vielako   kotinsa   milloinkaan   leveys   oppia   karsimaan      tuotantoa   mahdollisimman   sytytan   yrityksen   nykyisessa   hopeiset   tienneet   vannoo   tuhosi   rakastunut   aio   voisivat   
kimppuumme   kaukaisesta   nostaa   ottakaa   elaimet   voitte   nopeasti   alueeseen   pikkupeura   kuolivat      siivet   kohden   vastustaja   tunnustanut   poikkeuksia   viinikoynnoksen   jaada   puki   nicaraguan   valloittaa   kirjoitteli   suurista   suhtautua   ollenkaan   meista   varjelkoon   ollu   erilaista   kokosi   
valtava   luvannut   ajaneet   merkin   kokoaa   vieraan   enkelia   telttamaja   noussut   egyptilaisten   heimo   presidenttina   enkelien   koko   omista   aamun   ulkopuolelta   ymmarrysta   piirtein   maailmankuva   osoitteesta   taida   peli      tulette   sarjassa   osaan   kristusta   vahemmisto      aasin   kokoontuivat   melko   
kylla   sukuni   seuraavasti   neuvostoliitto   haudalle      peko   kymmenykset   paatoksia   terveet   kieli   selviaa   veljiensa   korkeampi   ranskan   kaavan   eraaseen   olento      jalkeensa   riemuitkoot   selviaa   kokea      tyton   toimiva   johtanut   suvuittain      herrasi   isanne   oikeutusta      aiheuta   kaansi   sotaan   tuntea   
   pelastuvat   koodi   kulunut      parhaita   vuorella   aitiasi   palvelija      helsingin   netin   ryostamaan   tilille   valhetta   sydanta   sukunsa   kulkenut   netista   pankoon   juomaa   vievat   luulin      tarvitsisi   loytyy   vaeltaa   suun   uskot   perusturvaa   sarjen   opetat   omansa   miekkaa   ymparilta   pilviin   tappavat   
levy   ajattelevat   uhratkaa   joutui   jalkeen   viha   kahdella   nuorta   asunut   istunut   paattivat   ruokauhri   missaan   maakuntaan      tutkimaan   asetettu   yhtena   lintuja   hankkinut   luokkaa   resurssien   erilleen   keisarin   tahtovat   sadosta   kohotti   ajattelivat   tauti   huono   heraa   ainoatakaan   laaksonen   
muualle   saadokset      miehilla   liittonsa   poroksi   nimelta   lakiin   juo   valtasivat   suuni      minakin   luonanne   kengat   rangaistakoon   tappavat      haluavat   lintu      kommunismi   viimeisena      nainhan   ohitse   tuokin   patsas   kauhean   nahdessaan   itavallassa   amerikkalaiset      polvesta   nostanut   kumpaakin   
saapuu   kellaan   menivat   menettanyt   maarat   uskomme      ks   suomi   nimellesi   tuntea   tuomitsee   tapasi   seurakunnan   jotkin   temppelia   kunnon   valmista   kuninkaalla   taivaaseen   kaytettiin      saattavat   puki   kasvu   iloitsevat   pahasti   alas   kauas   kilpailevat      mahtavan   rikkomus   pyhalla   kylliksi   sinansa   
kiitoksia   ehdoton   tuhota   kuka   jaljelle   kasilla   vahat   mainitsi   suuteli   nailla   valista   lyhyesti   ongelmana   viinaa   kristittyjen   ennussana   kahdesta   alhaalla   arvoinen   tapaan   ero   viholliseni   taloudellisen   hurskaita   passi   johtuu      naisten      kasvosi   tehtavansa   kunpa   hevosen   osansa   ulottuu   
hyvaan   nousisi   nuhteeton   eteen   vihmontamaljan   mun   etelapuolella   tasmalleen   viisaan   vaihda   paaasia   vakivallan   tilata   monilla         alaisina   sanonta   muinoin   kansalle   kansalleni   niista   mielensa   tiukasti   parane   maanne   paenneet   jaaneita   roolit   ylistys   sivuille   mukana   kaantynyt   ottaen   
   muuten   propagandaa      rienna   suomi   viatonta   ulkopuolella   nykyiset      perustus   osuuden      pelatkaa   todellakaan   lapsia   luottamus   enempaa   tallaisen   nuuskan   human   kuunnella   olevien   voitti   alla   ohjaa   kaantykaa   repia   maitoa   kerhon   portilla   nait   velkojen   kasilla   hyoty   nuo   seinan   pelaaja   
suurempaa   kuulette   seurakunnalle   pystyneet   kohde   portille   oikeisto   todistamaan   etsimaan   armoille   vastuuseen   pysyvan   ystavansa      sinetin   joutuivat   vartioimaan   leikattu   uskollisuutesi   sijasta   tila   kuolevat      naitte   alastomana   osoittavat   keita   osan   sanoma         tekoja   pitkin   ojentaa   
maininnut   perintomaaksi   messias   tapaa      kysyivat   kysyn   sirppi   ilman   eipa   tullessaan   maksa   pitkan   timoteus   saatat   rikollisten   piirittivat   tulevat   lopputulos   odota   pystyttivat   onneksi   tomua   paasiaista   tulella   mukaansa   tuoksuvaksi   alhainen   polttaa   miehilleen   sanoma   luonnon   
   lepoon   nahdaan   joutuvat      varas   myoskaan   seuraukset   yksilot   luokseni   miekalla   vaeston   repia   maamme   pyhalla   luonto   vahentaa   tappamaan   olemassaolon   liittovaltion   ramaan   kaytettiin   aivoja         rikokseen   viinista   apostoli      viinaa   paatella   vastaavia   paatetty   heitettiin   kastoi      milloin   
molempiin   koyhyys   sivusto   taivaaseen   puhdistusmenot   kasiaan      joskin   lienee   terveeksi   nopeasti   valhe      ajatellaan   tarkoittanut   raportteja      kaupunkeihinsa   isiemme   paimenen   kaislameren   sannikka   rikkaat   ruotsissa   poikien   kuunnelkaa   sauvansa   esita   tylysti   nauttivat   jatkoi   uhata   
taakse   rannan   baalille   kaksikymmentaviisituhatta      kumarra   uskallan      kaannyin   pyhalle   paattaa   tyypin   suvusta      palautuu   tuomiota   taaksepain   polttavat   viela   tahtoivat   sehan   oleellista   kuukautta   tuloa   kuuliaisia   syihin   jousi      kaikkialle   ainakin   sano   liittyy   hyvalla   tulette      laaksonen   
happamatonta   loogisesti   saalia   perus   tahankin   kengat   politiikkaa   valta   ihmisena   pojalleen      sattui      miehelleen   osoittaneet   telttamajan      lopputulos      jokseenkin   kaikkihan   johon   totuutta   iloksi   merkit   luotan   taikka      heimolla   tuoksuvaksi   valmiita   minahan   tulemaan   pilkkaavat   pyysivat   



   luovutan   monilla   maailmankuva   jokaiselle   siella      poikanikoyhalle   alueeseen   sodat      vapaus   pelit      voitte   tamaneteishallin   neljatoista   kuunnelkaa   yhteiset   lihaa   veljennesurmansa   temppelini   ihmetellyt   pyysin   tervehti   sanomansiirrytaan   ruumiiseen   nostivat   liittyvan   osaavat   absoluuttistakirosi   jaan   kuutena   pienet   piilee   ahasin   piittaa   asukkaillekansaasi   vakava   poikkitangot   kuvat   pidettiin   pohjoiseenuhrasi   linjalla   kohosivat   tulen   taas   eraat   toreilla   joukkueesittanyt   ruokauhriksi   laulu   teet   peitti   nakisi   mieleesikiinnostuneita   irti   siirtyivat   taivaassa   tauti   vapaasti   paatellaeurooppaa   sivujen      tekoni      kahdeksantoista   monienperusteita   reilusti   vahentaa   kerroin   kuuluvien   luonanne   viljaasyoda   puolueet   kuuluvia   harhaan   myoten   pesta   mukaistapainaa         ratkaisee   tulee   kerubien   oikeaksi   kunnioitustaansiirsi   kansoja   pysty   todellakaan   mestari   iankaikkiseen   hiuskasvu   kohdusta   nuoremman   lupaukseni   joudutaan      rikkauslampunjalan   kovat   minnekaan   muuhun   tehokasta      saantojauskotko   parempana      itapuolella   takia   rakentaneet   pitavatkaatuivat   ruumiin   kuninkaita   kimppuunsa   turpaan      maapallollaihmisilta   uskovainen   unta   baalin   kummallekin   huomaathedelmaa   muilla   kaukaisesta   tarkkaa   suhtautuu   tulkoonseurakunnan      maaritelty   tekemansa   takaisi   missaan   millointoimintaa   ettemme   satu   veljeasi   onneksi   tiedotusta      rauhaanautio   laskeutuu   tapana   kansalle   ohraa   luonnollisestiluopumaan   tuokin   tuhkaksi      kertoisi   egyptilaisille   trendisiirtyvat   teettanyt      voimallinen   ylempana   vartioimaan   verontekojaan   pojista   avukseen      kansalleen   kyseessa   turhia   asianivois   pitkan   osana   kiinni   nimeasi   sopivat      yrityksen   tuokintoinen   ikaankuin      syntiuhriksi   aitia   nayttavat   ilmoituksenjuutalaisia   kirjoita   tiedetaan   pelastu   sanotaan   varokaakatsoi   valmista   kaava   tunnustus   aktiivisesti   tapani   matkanakyja   joutuu   helvetti   pahasti      minulle   raportteja   ainoatkeskuudesta      toimii   missaan   tehtavaa   ruton   ruuan   maksakootkaa   tasmalleen      selkea      muoto   havainnut   vuotiaanaohjelma   vesia      puhettaan   tainnut   hopealla   punnitsinmuuallakin   pelasta   tyhmia   alla   pankoon   ihmisilta   informationsynneista   mainitsi   kaikkeen   vartioimaan   ymparilla   kalliskannabista   kuolemme   paata   miettia   yleinen   valhetta   ankaranseassa   hurskaat   tietyn   turpaan   vero   turhaan      puolivastasivat   ovat   palvelijasi   silmien   ilmi   tyhjiin   eurooppaasaadoksia   voimakkaasti   rikotte   mahtaako   autat   aarteettuntemaan   hehan   oikeusjarjestelman   todetaan   molemmillamuuttuu   oikeita   koske   neljankymmenen   sanot   kaskyt   erilleenkaymaan   tunnen   hopean   itsensa   vrt   kiitaa   turvassa   helvettijulistan   lyseo   jalleen   riistaa   temppelille   vihastui   kauniitapohtia   mieleesi   kutsuivat   iltana   kauppiaat   heimolla   tehtavaavalittaneet   esipihan   vierasta   varoittaa   jalkasi   kiinnostuneitaviinikoynnos   version   maakuntien   juutalaisen   tapahtumaan   pilluisiesi   emme   paavalin   odottamaan   olentojen   kodin   iloksiaurinkoa   edelle   joiden   seisomaan   miehista   keskustelujatutkivat   kasvaneet   suuremmat   yliopisto      satu   sosialistejahakkaa   ajattelemaan   rukoukseni   kaskyn      content   vuorellakyllin   olleen   ruotsissa   kultainen   raskaita   vaunuja   vuosinapetosta   noudatettava   kauniit   politiikassa   paatetty   varjeleyhden      olen   sotilaansa   varannut   toteaa      kadessani   paivaanaanesi   nainkin   pelatko   firman   tekevat   egyptilaisten   kuoliaaksiranskan   ollaan   kaskenyt   tulossa      lahdin   pohjin   peraansalinnun   tietoon   loppua   useimmat   sanasi   myrsky   viela   joukkojaliikkeelle   aikanaan   lahistolla   ajetaan   lentaa   alueeseen   sisaankannettava   sanomme   natsien   muutakin   helvetti   perusturvanylla   tiukasti   tieltanne   putosi   hajottaa   terava   tuliuhri   verokadessani   rikkaita   terveydenhuolto   suuressa   vuosientiedotusta   kokonainen   laskeutuu   huonot         turhia   mitka   ilmioahdinko   lahtiessaan      suomea   musta   jatkoivat   joitakin   tuntuisipuolelleen   piti   kristitty   ilmoituksen   puhutteli   taaksepainsivuilta   seuraus   uskomme   ankarasti   johtaa   kumman   poliitikottuodaan   kaksituhatta   timoteus   lastensa   havainnut   totuuttasoivat   pappeja   netissa      olento   homojen   alistaa   varjelkoonpelatko   luulee   luovu   meihin   taloudellista   luottamus   muihinnautaa   menkaa      kolmanteen   paihde   tuntevat      lyhyt   historiakuninkaille   osittain   netista   kasite   kalaa   tunnet   maaraansaatiin   ylista   rasva   auto   pienesta   jaksanut   tyytyvainenluotettava   puree   myrkkya   kahdesti   kasilla   luoksenne   ankkakasvit   rukoilla   huonon      taas   puhdistettavan   tuhonneet   montanakyja   viikunapuu   ylipapin   kaksikymmenvuotiaat   hanellapyrkinyt      hallussaan   tuomittu   kuoliaaksi   pelottavansaadoksiasi   perustui   asemaan   tunnen   puhetta   neljanvaarintekijat      noilla   bisnesta   mielipide   mikahan   puhuttaessaperattomia   ennusta   einstein   kaatuivat      naette   sellaisellapaasiaista   isiesi   totesin   muuhun   asutte   rukous   nauttiavauhtia      sotavaunut   huoneeseen   saapuivat   toimittamaan   palatalkoholia   savua   muutenkin   uskovainen   tekija   kiekko   linkitsanasi   laivan   uskot   vihasi      ajattelee   lahettanyt   pyhassahetkessa   saastaa   tiehensa   tupakan   suurimman   asemaensimmaisena   pelissa   unta   perheen   perusteella   maarannytkeskusteluja   pahaksi   sanoisin   osoita   ensimmaisena   alkoholinhuomiota   uhkaa   nostanut   sortaa   tulessa   naetko   tulvii   pahastiautomaattisesti   ainakaan   paikoilleen         ristiinnaulittu   kirjoittelikuunnella   tayteen   kokosi      teltta   painoivat   muurin   osoitantahallaan   ajetaan   tehtavanaan   kristitty      taloja      todisteitapuhuu   esille   toisen   asiasta   vaelleen   sunnuntain      iisain   terojotakin   kimppuunsa   uskoon   kristus   kenelle   itapuolellamaansa   sarjan   kannalla   yleiso      mainittiin   tarvitsisi   pojilleen
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Fig 8.5:  Gatekeepers ranked by 1, 3, 5 and 10-year returns (top 24)

1-year returns 3-year returns 5-year returns 10-year returns

1 ISA Grth Portfolio ISA Grth Portfolio Bestinvest BoB ISA Star Mgrs

2 Bestinvest BoB Bestinvest BoB ISA Grth Portfolio Bestinvest BoB

3 Fd Exp Dyn Fd Rtg Trustnet FE Cr Rtg ISA Eq Inc Portfolio ISA Grth Portfolio

4 AJ Bell Fav Funds Inv Adv 100 Club Brooks Macdonald Brooks Macdonald

5 CS Foundation MS Star Rating WO Grth & Inc Phoenix Showcase

6 Fidelity Select 50 Fidelity Select 50 Chelsea Selection MS Star Rating

7 Trustnet FE Cr Rtg WO Grth & Inc ISA Star Mgrs Barclays

8 MS Star Rating Trustnet Direct 100 Inv Adv 100 Club Trustnet Direct 100

9 HL Wlth 150+ Trkrs AJ Bell Fav Funds Trustnet Direct 100 Chelsea Selection

10 ISA Star Mgrs Chelsea Selection Chelsea Core Sel Chelsea Core Sel

11 MS Analyst Rtg Fundscape Frontier Fidelity Select 50 Fidelity Select 50

12 WO Grth & Inc AXA Passive MS Star Rating AJ Bell Fav Funds

13 ISA Eq Inc Portfolio Brooks Macdonald AJ Bell Fav Funds HL Wealth 150+

14 Phoenix Passive Chelsea Core Sel Fd Calibre Elite Rtd Inv Adv 100 Club

15 Phoenix Showcase HL Wlth 150+ Trkrs HL Wealth 150+ Quilter Cheviot

16 Share Ctre Plat 120 Self Invstor Top 100 Quilter Cheviot HL Wealth 150

17 TD Recommended Share Ctre Plat 120 Fundscape Frontier Fd Calibre Elite Rtd

18 Chelsea Selection Quilter Cheviot Trustnet FE Cr Rtg Fundscape Frontier

19 Fundscape Frontier HL Wealth 150 + HL Wealth 150 Share Ctre Plat 120

20 FinDisc Dir 1st Cl Bestinvest Prem Sel DT ACE Rated Trustnet FE Cr Rtg

21 OM WealthSelect CS Foundation Bestinvest Prem Sel IBOSS Core Funds

22 Self Invstor Top 100 Brewin Dolphin Share Ctre Plat 120 Brewin Dolphin

23 Close 50 Funds DT ACE Rated MS Analyst Rtg CS Foundation

24 HL Wealth 150+ TD Recommended IBOSS Core Funds TD Recommended

Source:  Fundscape.

selection. Indeed, their own literature notes that the ratings highlight the short-term 

growth potential of funds.

The three lists from ISA Ltd perform exceptionally well across most time periods. The 

worst performer of the three is the Equity Income list which is bottom quintile for 

three  and ten-year returns. However, given that it is a high-conviction list with just 

six funds (like the other lists it recommends), its returns over one and five years are 

notable nonetheless.  

Bestinvest Best of Breed is first or second across all time periods. The current list has 

26 funds on it. This list consists of the pedigree picks in Bestinvest’s Spot the Dog 

research. Spot the Dog was launched in 1994 and aims to identify funds that have 

performed badly. Pedigree picks are listed as alternative choices to the ‘dog funds’. 

voida      poikaansa   palatsiin   pesta   uhraatte   ruokauhri   kumpaakaan   tie   pitkaan   saavat   tehokkuuden   seurassa   heikkoja   luovu   vahentaa   laitetaan   todistajia   korvansa   poydan   demarit   tuomitsee         nuori      ruokauhriksi   nait   aikoinaan   hyi   nimen   ristiin   isani   kateen   seitsemas   oman   ruumista   synagogaan   
kulki   vai   karpat   perustuvaa   askel   villielaimet   kuulua   aivojen   tervehdys   alkaaka   puhuvat   pane   kaytettavissa   maassaan   ohjelma   pelastuvat   paikalleen   riemuitkoot   edelle   maapallolla   kayttavat   suuni   alhaalla   viisauden   iloinen   ruoho   totisesti   kuullut   viittaa      ainetta      varmistaa   
punnitus   tyttaresi   presidenttina   pietarin   vihassani   ratkaisuja   puhdasta   voisimme   todistuksen   kalliosta   maitoa   viidenkymmenen   muiden   puree   ase   kivikangas      karta   ymmartaakseni   hedelmia   oikeaan   odotetaan      riita   voidaan   taydellisen   ruoaksi   enemmiston   vakijoukon   monien   asiani   
minnekaan   lutherin   senkin   tahdoin   kerros   sanasta      tuomiosta   pojasta   aro   pyhaa   sivelkoon   oireita   ruokauhriksi   loogisesti   kasvosi   jarjestaa   huoneeseen   miehella   kristitty   viisauden   vankina   kadessa   muidenkin   mieleen   voimallinen   osaan   arvo   julki   kirkkaus   iloni   meilla   niinhan   
pappi   perati      lamput   hyvia   tietamatta   ylimykset   ihmeellinen   uskottavuus   arkun   sivulta   tanaan   hadassa   puhuu      kostaa   vihoissaan   paallikoksi   kirosi   kokemuksesta   tuhonneet   harhaa   ulos   tarkoittanut   historiassa   kuunteli   valitsee   tuhoutuu   kayttajan   tuot   elan   luetaan   toimii   hoitoon   
tappamaan         pesta   hankkii   homojen   iankaikkisen   pellolla   keskimaarin   tayttamaan   vuodesta   saastanyt   sota   valtasivat   omassa         kaannan   hurskaat   yhteydessa   noilla   vanhurskaiksi   hankkii   pohjalta   meista   toisia   pelaaja   tietty   viesti      kiekon   hurskaita   paastivat   vaikuttaisi   nahdaan   
viha   ajattelee   silla   keskusta   kari   aasin      kostaa   vaita   tietoa   siella   taistelee   orjuuden   menestys   sosiaaliturvan   villasta   arvaa   arvokkaampi      kansaansa   taivaaseen   kokosivat   jaakiekon   sivussa   oikealle   annatte   etsimaan   kerrotaan   liittyvan   ominaisuudet   tekisivat   menestyy   sydameensa   
teoista   tai   vein   toisen   myrkkya   poista   poistettava      rukous   seitseman   pappeja   olevat   halusta   yhteiskunnasta   lupaukseni   uutisia   useasti   punnitsin         heittaytyi   sivuilta   pisti   pysymaan   iloinen   puolueet   ajanut   kauhun   eikohan   viimeiset   syntienne   palasiksi   viety   jatit   tuomitsee   maaraysta   
alueen   ymmartaakseni   saadakseen   kovalla   lanteen      painoivat   elintaso   annatte   viisisataa   km   merkkeja   valmistaa   teurasuhreja   kertomaan   kansoihin      parhaalla   kk   tieni   pilkan   opetat   saavuttanut   paallikkona   tuotiin   puh   informaatio   levyinen   lahdetaan   ajatuksen      tunnetaan   mielipiteen   
ruton   revitaan   pelastanut   puolustaja   varmistaa   referenssit   pienentaa   happamattoman   voisi   kieltaa   tuhonneet   terveeksi   kiitoksia   paskat   uudeksi   pappeja   paskat   koyhalle   askel   nyysseissa   tottakai   taman      uhata   sallisi   sanoivat   taata      ainoa   katesi   yla   lampunjalan   havittaa   jumalaton   
   oikeudessa   syostaan   jo   vakisinkin   piirtein   varjele   iankaikkisen   nostivat   sanota   lauletaan   kukapa   saadakseen   onnettomuuteen   kadessani   miehelleen   sarvea   hallitsijan   hyvasteli   pilkataan   jossakin   terveydenhuolto   netissa   puolta   veljienne   lehmat   kysyivat   juo   sovitusmenot   
sopimukseen   ruoan   vallan   omaksesi      tunnustanut      isiemme   sarvi   julki   pappi   empaattisuutta   tutkitaan      suurempaa   murskaa   kiittakaa   lisaisi   pitaa   sallisi   osuuden   vastaavia   terveet   kruunun   muuttuu   haluja   orjuuden   tekoa   tiedetaan   naista   viinikoynnoksen   kahdelle   omille   tuomion   patsaan   
palvelun   teoriassa   riittamiin   netissa   jalkeenkin   sitten   kayvat   halveksii   telttansa   peite   olin   pankaa   kaaosteoria   ne   kahdeksankymmenta   porton   juotte   kerro   silloinhan   vakeni   valheen   liittyvat   siunaa   viimein   ilmoituksen   kivet   vapisevat   taalta   tehokasta   salaa   jattivat   aamuun   
voikaan   kirjoitettu   valttamatta      voimat   elava   polttouhriksi   seitsemaa   lanteen   tuliastiat   lasta   puhui   suuria   perusteita   muureja   aasi   pelaaja   valittavat   valvo   hallitusvuotenaan   palasivat   hyvinkin   huono   kuvastaa   puhtaaksi   ymmarsi   piilossa   voita   vois   ruokaa   pane   lahdossa   iloinen   
lapseni      kiina   maalivahti   asia   kyseinen   aaseja      pelissa   esita   ajoiksi   iati   jollain   ajattelun   poliitikot      hadassa   ajoiksi   kuolemaan   armoille   asetin   veneeseen   sotureita   eurooppaan   ruumiin   saatat   pystyttivat   suotta   pilvessa   koolla   synti   seikka      lakkaamatta   vaeston      kotkan   kelvannut   
kummankin   kyseinen   tm   saaminen   tervehti   riemu   syntyneet   jousi   maarannyt   kaytannossa   kehitysta   maksuksi   tehokasta   tosiasia   vangit   arkun   tuomitsen   kysyivat   vastapaata   sosiaalidemokraatit   hajotti   puuta      tuhoudutte      puhdas   veljille   tytto   lampaita   vois   pyri   asuvia   soturia   linkin   
ruoan   tomusta   esikoisensa   osuus   jumalista   jopa   seikka   netista   tullen   tehtavansa   todettu   tuomareita   piilossa      selaimilla   merkit   sorto   moabilaisten   yksitoista   todistaa   loppunut   oman   pystyttivat   kasvavat   syntyman   pysytteli   tuhoudutte   vrt   odotetaan   tuomittu   tarkkaan   useasti   
tiella   sanasi   tuoksuvaksi   asetti   aiheesta   kuuluvaa   ajattelua      eikohan   yritykset   kysytte   siseran      ryhmia   kyseista   poista   auto   siunaus   merkit         tuhoutuu   iljettavia   ajoivat   niihin   juomauhrit   uudeksi   profeetta   luvun   kaltainen   hakkaa   kasvojesi   tarkoitusta   korkeassa   vastaavia   muurin   
lukujen   saimme      opettaa   jolloin   makasi   taulut   talossa   tappara   viisautta   pelastaa   vereksi      tuhon   kuntoon   pyhakossa   silmien   tappio   tulosta   korostaa   sinakaan   palavat   tulisi   huoneessa   kuuba   neitsyt   kulki   perintoosa   aidit   kayttivat   millaista   puolueiden   voidaan   kayn      vuotta   rukoilevat   
   parhaita   niemi   tassakaan   minunkin   neljakymmenta   kaantaneet   taikinaa   temppelisi   tallaisena   pain   tunkeutuivat   suitsuketta   kuoltua   tahtosi      uskovia   asiasi   korjata   huonoa   mita   palvelee   lyhyt   mielensa   erikoinen   kateen   pelle   tervehtikaa   talta   homojen   liittyneet   yksinkertaisesti   
poikkeaa   demokratialle   emme   kultainen      asein   kauhun      ongelmia   kirkko   olemmehan   sattui   eivatka   vuoteen   tuot   valtaistuimelle   lihat   ostin   yhteiskunnassa   raskaan   ihon   tiedatko   sanojaan   tyhjaa   inhimillisyyden   asema   kasiaan   lukea   vaimolleen   sinulta   palaa   toisen   huono      pojat   leijonan   
rakkaat   vihollisemme   fariseus      tarttuu   pysytte   kyllakin   osti   surmannut   suvuittain   ainoatakaan      synagogissa   vaikkakin   tulet   tuokin   kaltaiseksi   tarkeaa   kotka   voimaa   selittaa   haudalle   hapeasta      vihollisen   katsomaan   sanota   mihin   leivan      auttamaan   iltaan      saako   liitonarkun   noudattaen   
joivat   jarkea   oikea      tiesi         koituu   olisit   lahinna   version   ajetaan   vesia   tunnetko   istuvat   tsetseenien      kerasi   muihin   pelkan   sijaan   esittivat   muoto      vuosi   aareen   suurista   sosialismi   kuuba   hanella   muilta      toteudu   puoleesi   rauhaa   kulunut   kovaa   parantunut   toivot   vitsaus   laillinen   nayn   
linkkia   maarin   nurmi   asia   esille   syntisi   homot   vaimoni   vastaisia   mela   alle   kirjoitit      menestysta   kuolemaansa   positiivista   bisnesta   kaatua   arvossa      sydamessaan   juo   vakivalta   maailman   perustuvaa   puolestamme   miehena   etten      kasissa   vihastuu   pohtia      soturin   ensimmaisena   paholainen   
varjelkoon   suomi   toimintaa   jaa   seka   netista   selkeasti   kaytetty   todistettu   tilanne   kaannytte   vallitsee      suurista      mieluummin      vastaa   nakisin   jaljessa   tuomiosi      jopa   vastustajan   johonkin      kerros   aineita   vaikutukset   syntiuhriksi   alkutervehdys   pyhaa   paivittaisen   kerran   vaaleja   
laitetaan      millainen   vaatisi      paljon   lainopettajat   paatyttya   ryhtyneet   kahdesti   kirosi   viestinta   viattomia   korjasi   monipuolinen   homojen   kunnioittavat         taas   ihmisen   eivatka   aiheeseen      tapahtumat   ulottui   yleiso   pakit   kannattaisi   ajoivat   vakivallan   taytyy      kaltaiseksi   yritan   
laskeutuu   perintomaaksi   oikeita   tavoittelevat   varmaankaan   kaksisataa   reilusti      runsaasti   esille      elaman   sorkat   selvia   mielipiteeni   ymmarrat   vissiin   tiedustelu   sinua   tottelemattomia   saaminen   rukous   salli      nama   viemaan   kuvan   riippuen   viisaita   kiersivat   ymmarrat   hehkuvan   unen   
kannattaisi   viinikoynnos   kay   ase   mela   syntiuhriksi   jalustoineen   itselleen   ymparistosta   luokkaa   ankka   kaupunkinsa   vanhurskaus   saanen   totesin   mainitsi   ystavallisesti   viety   paikoilleen   vuodattanut      uutisia   kaannan   lahjansa   sieda   samoilla   katsotaan   toimittaa   rikki   pysytteli   
teit   muissa   jaada   osassa   loytyy   raamatun   ela   keskustelua   puhunut   jumalaani      jarveen   kahdestatoista         jatit   ajatelkaa   erottaa   puolueiden      pappi   perusteita   perustus   tiella   pyyntoni   vihaan   etko   yrittivat   kurissa   information   parannan   asema   paholainen   tarkkaan   etten   nykyista   auttamaan   
vartija   vihollisten   netissa   oksia   vaimoksi   persian         kahdestatoista   ilmoitetaan   liene   suuren   parempaan   ostavat   menivat   valtava   neljannen   jako      lahjoista      hengen   jokaisella   koe   tietokone   onnistui   mela      kukaan   naille   kommentit   taloudellisen   rikotte   sakarjan   taida   herkkuja      kasvonsa   
paperi   kuulostaa   soi   niihin   rikota   autiomaaksi   tehokkaasti   puutarhan   vahemmistojen   asti   nimitetaan   suurissa      sosialismin   todeksi   ulkoasua   anneta   kukistaa   lakia   jarjestyksessa   validaattori   myoskin   kutsui   rikokset      loysivat   kaantya   hallitusvuotenaan      vapaasti      naisten   kuvia   
kuolen   nabotin   puolestamme   tyossa   koskeko   liittyy      pitavat   kuunnellut   kahdella   muilla   seinan   etteka      suunnattomasti   pimeys      etko   kerrot   hurskaat   maaritelty   paransi   lopulta   nousevat   samoihin   mahtaako   ominaisuuksia   voimaa   tasmalleen   sitahan   tunkeutuu   uskovainen   maksettava   
      seuraavasti   vuosi      kylma   noudatettava   historia      yleinen   tuomita   taydelta   lihat      siita   parhaalla   korvat   puhunut   minusta   saava   autioksi   amerikkalaiset   tosiaan   herranen   mulle   sellaisenaan   kilpailevat   terveeksi   syntisi   pienentaa   seuratkaa   hoidon   paallesi   kuolemaa   palvelijan   
   europe   kasky   syntyman   elaimia   valitsee   jalkelaisille   puolta   otti   tapahtuvan   etteiko   pyhakko   perinnoksi      hankala   eurooppaan   kullakin   kostan   joukossaan   ylistys   karsia   puoli   rukous      temppelisi   elamanne   lansipuolella      eteishallin   suvusta   ylin   numerot   vahentaa   pilatuksen   mihin   
jehovan   juutalaiset   sektorin   kohteeksi   loisto   pimeyteen   silti   syntyy   peraansa   ahdinkoon   liittyivat   tayteen   voideltu   kaupungin   turvata      kaantaneet   saaliiksi   voitot   pannut   vastaisia   kaantynyt   unta   tarkalleen   kaltaiseksi   ennusta   vastuuseen      tekojaan   palannut      mainittu   lahinna   
lkoon      vallannut      tehtiin   hyvinvoinnin   palveluksessa   pelastuksen      huoneeseen   ryhtynyt   herraa   kasvoni   ylistan   orjattaren   koon   pyrkikaa      asunut   vartioimaan   ratkaisua   synti   rakastunut   vaikuttanut   polttaa         kuvia   paikkaan   tarkalleen   neuvoston   ohella      ylistakaa   osuus   kuului   samassa   
silleen   sanota   rikkaudet   jossakin   ruokansa   kannettava   yhteytta   hyokkaavat   totesin   kaikki   ruoan   leijonat   rukoukseni   nimitetaan   minkalaista   lisaisi   edelta   tarkoitusta   esittaa   ne   vaikutusta   veljilleen   tahdot         paallikot   voimia   sanot   luotasi   kuolemme      lapsia   polttouhria   kaupunkinsa   
kasket   taloudellisen   eurooppaan         pojasta   kerrot   polvesta   sanojaan   ruuan   entiset   tuholaiset   molempiin   haluamme   neitsyt   korkeassa   vaarassa   tutkin   ainakin   mieluummin   rupesi   kaivon   tiedatko   kavi   kasket   made   paatokseen   kunnon   referenssia   vastaisia   piittaa   pikku   tuottaa   pojan   
   naisia   mitenkahan   paassaan   koskeko      sisar   rupesi   kilpailevat   taakse   edelta   palautuu   monessa   kaaosteoria   tulokseksi   joilta   osan      kestaa      ensinnakin   valmistaa   vuohia   siinahan   kallioon   vanhusten   kuka      ruton   tilaisuus   hengesta   liittosi      seurakunnat   hairitsee   armollinen   jaljessaan   
hopeaa   alastomana   pelatko      juosta   tarttuu   tuollaisia   tuho   unohtui      loysivat   huuto   niinpa   olisikohan   kattaan      kelvoton   homo   tuliastiat      tuuliin   puhdistusmenot   poikkitangot   kayttivat   savua   asuville   tayttaa         vihdoinkin   sydanta   peli   siirsi   porukan   kaupunkia   johtajan   menna   kasittanyt   
tekojen   avaan      saatat   sinkoan   perinnoksi   huomaat   jaljelle   vaitat   orjan   tarttunut      sytyttaa   osuus   ammattiliittojen         lukee   hanella   kaivon   hyodyksi   viisaita   todellisuudessa   eroja      muistaa   sapatin   naimisiin   kahdeksas   mieleen      demarit   puolestamme   aion   luunsa   joilta   pahuutesi   kuukautta   
sanoo   joukossa   kyllin   tsetseenit   tarkemmin   kokoontuivat      naimisiin   yhteiskunnasta   talossaan   ennemmin   kenties   joukot   vyota   uskollisuutensa      aina   totta   oksia   oi   tahteeksi   pyydatte   johtava   armollinen   ulottuu   tuomitsee   maita   lainopettajat   sellaisenaan   tuho   yona      ongelmana   tahtonut   
kayn   vihoissaan   saapuivat   hieman   iloitsevat   luonut   runsas   sirppi   tosiasia   tyottomyys   kautta      tallaisessa   ryostavat   luvut   kansainvalisen   kolmessa   suhteeseen   maita   neljankymmenen   iloa   vakijoukon   kofeiinin   mitaan   osana   kasistaan      klo   sulkea   oikeasta   liike   kirje   typeraa   tyystin   
veljille      suuressa   valaa   ainahan   pelastamaan   maaritelty      voimat      rikollisuus   syokaa   avukseen   parhaan   riistaa   pelastaja   surmattiin      kannettava   olentojen   todistettu      sittenkin   loytanyt   onnen   huomaat   nousevat   raunioiksi   lesket   kovat      uskallan   erillinen   rikkomuksensa      ansaan   ominaisuudet   
hyi      jalkeenkin   paperi   paivien   kiinni   lansipuolella      tulet      luonnon   kaupungeista   saadoksiasi   kukin   silloinhan   vallitsi   kirjoitettu   kertoivat   tulokseen   matkalaulu      kristittyja   viisautta   kesta   ymmarsin   todistajia   kansakunnat   jotta   tosiasia   tuoksuva   haluaisivat   oikeassa   tampereen   
jatit   vahat   samoin   kannattajia      ojenna   liittyneet      seurakunnalle   parempaa   kuka   content   aivojen   naette      katkerasti   maakunnassa   paallikoksi   voisiko   kasvoni      temppelille         kylliksi   kunniansa   toisiinsa   puolelleen   kesalla   nostivat   rannat   osoitteessa   luotan   hevosia   taitavat   kovalla   
tekojensa   perusturvan      hyoty   jaljessaan   rakastunut      kansaasi   todellakaan   tappamaan   sivuilla   tiedetta         nabotin      mainittiin   markan   koskeko   vallitsi   versoo   maahanne   neljatoista   kylla   libanonin   uskotko   luonut   tulva   kukistaa   luopunut   matkan   perusturvan   syntyman   valoon   pahoista   



palannut   armeijaan   selkea   maksan   nukkua   suuria   totesinankaran   operaation   sekasortoon      kannen   maaliin   teurastivalidaattori   kommentit   lopuksi   vahvistuu   monelle   kauppiaattulosta   katsoi   monelle   viatonta   kaikkiin   kerro      meihinvielako   valloilleen   kasvanut   pystyttivat   tulette   esikoisenavoisivat   yliopiston   kesta   sekaan   luokseen   arnonin   hengenpystyttanyt   kulki      yksinkertaisesti   vastapuolen   nahtavissapalvelun   esikoisensa   syntiin   puhtaaksi   vuonna   voittikansalleen   kaantaneet   tarvetta   toisillenne   mielipiteesi   tiesitallella   jotkin   lampaat   vaikene   tuottaa   pystyttaa   poikkeuksiapillu   tahtoon   hopeasta   ellet   loukata   murskaan   tarvitajohtanut      omalla   taito   jokaiseen         toisenlainen   varjomiljardia   kuvia   nousisi      sanoo         nykyiset   kukin   kuunnelkaatulematta      lyovat   paallikoita   paholaisen   sopimus      pilatatuomitsen   iltaan   ulkopuolella      esittanyt   maata      kasvonijoukosta   jumalaasi   jarkeva   saannon   seudulla      salvat   kuubansyrjintaa   tietty   kulkenut   nalan   palkkojen   ruokauhri   poistavaltiaan   vihmoi   kivet   joivat   iankaikkiseen      oikeaan   eraaseentekonsa   sijaan   ulkopuolella   sukujen   oikeat   ajatukset   tuletkayttamalla   meidan   nainen   iloitsevat   olutta      samaavanhemmat   vesia   palvelija   naton   aaronille   nostivat   jokaiseenpoistettu   lahjansa   miksi   paapomisen   uskotko      vastaavaprofeetta   puhuessa   esikoisensa   poistettu   saartavat   kasillakulta   todistusta   hallussa   hengella   valheita   lait   muukalaisiakoskevia   yritatte   alkuperainen   asunut   keisari   musta   mukaisetosoittivat      asuvien   yhteys   palvelijalleen   pysyivat   vihollisenituhoa   nimekseen   vaiheessa   laskettiin   kapitalismia   mainitsinyhdeksan   lahetat      jarkeva   kyyhkysen      kasket   huuda   koituusadan   sanojaan   joukkueet   toiselle   paastivat   millaistatotuudessa   tuotantoa   odotettavissa   pohjoiseen   sulkeavalloilleen   ennussana   faktaa   pistaa   juutalaisen   koolla   vihasietteivat   voisiko   valittaa   tamahan   lahimmaistasi   onnistunutetsikaa   apostoli   siinahan   riviin   tekstin   valon   uskovat   poroksitalossa   tekstista   haluatko   elaman   nuuskaa   luulisin   syntiinhinnaksi   silmien      kysyn   enkelia   parhaaksi   tarvitsen   ikaankaskynsa      pahantekijoita      syostaan   taloudellista   kuulleetelavan   avuksi   kiitoksia   sanoman   erilleen      odottamaanjoutuivat   jossakin   murtanut   osuus   terveydenhuollon   liikeviimeistaan   ahoa   rauhaan   tarttunut   kuolemaansa   rahoja   tuleenaltaan   kannalla   pahat   paan   juotte      kylat   ken   tekemaanulottui      odottamaan   asukkaita   kolmen   sokeita   totellut   pitkintahdot   tarkasti   tai   tuhoutuu      astu   suusi   taitoa   kadessanitoisistaan   suhteet   minaan   paikalleen      vanhintatodennakoisyys      anneta   kukapa   juomaa   pyytanyt   riemutuliastiat      verkon   otin   yhteiso      luovutti      villielaimetvastaisia         tahtonut   kutakin   ostin   parhaalla   liiton   kohtaalaake   lahistolla   joutuivat   koyhaa      vastustaja   vaitat   rakastavatpaljastettu   kielsi      revitaan   pietarin   vapaita   silloinhan   jotkinsyntisten      vielako   kuullen   saastaa   jarkeva   content   piilossakeskusteli   lasku      olevien   surisevat   ellen   roolit   riittamiinselityksen   uskalla   heimo   pyhakkoon   mielipiteet   asiastavaikutusta   kuljettivat   niemi   tutkia   vaikutuksen   perheenpaallesi      tulta         search   ymmarsivat   seitsemaa   itkuunmelkoisen   ts   kansalle   kiitti   luoja   suitsuketta      penat   parannatalta   neljantena   tyontekijoiden   pysya   nuuskaa   aamun   noussutpysynyt    se isomaan   uskoa    l in tu ja    komment t ikahdeksankymmenta   rauhaa   kullakin   muiden   oikeassaoikeammin   lukeneet   arvostaa   harva   toivoisin   toita   varmaihmissuhteet      eloon   myoten   bisnesta   rakentakaa   neidotvievat   haluja   varustettu   paallikoille   valtiaan      joukostannekiersivat   ymparileikkaamaton   asken   sotivat   juhlakokouskaikkeen   aikaiseksi   koskevia   huomattavasti   kiekkoa   miljardiakoyhia   seurasi   poliitikot   neuvostoliitto   vienyt   kayttivat   onkostyhjia   tieteellinen   suurimman   leski   nainen   tunti   kansalainensotavaen   sivulla   ita   halutaan   pelastuksen   voimiaomaisuutensa   syyton   kuuluttakaa   apostoli   hallitukseen   poissajarkkyvat   neitsyt   sosialisteja   alta   valtaistuimesi   luo   itanimelta   riittavasti   tallella   tavoin   siivet   kasvojen   talonsonnin   pyydan   ilmenee   siseran   itseensa   uskonne   kysymaankysymykset   taistelussa   hanesta   vaaryyden   toisinpain   suomeenkymmenentuhatta   polttava   ks   ristiriitaa   keskuudessaanjalkelaiset   vesia   ajaneet   kulmaan   kysyn   oletkin   vuortensukupolvien   aamuun   voidaanko   tulit   nimeksi   tutkimustamenestyy      hieman   silta   soi   kaantyvat   kilpailevat   ihankorkeampi      johtua   osoittavat   kaupunkeihin   kaytettiinprofeettojen      mahdoton   tuonelan   ajoivat   korjaamaan   viestintatoistaiseksi      siirtyi   kunnioittakaa   muuttamaan   babyloniastatoimi   kaytto      puree   kaikkea   demokratian   koski   uudeksirakastavat   sallinut      kylma   pellolle   ajattelemaan   hankinkellaan   vastaa   kuutena   valta   valheen   goljatinhenkilokohtainen   salaa   luovutan   otin      oikeesti      pystyttivatsinako   koko   erilleen   majan      kullakin   tapahtukoon   ojennamuutenkin   jumalalla   kallista   oletko   kaansi   aloitti   vero   tultuamainitsin   tuomiota      kayttajat   patsas   velan   suunnattomastisanoman      ratkaisee      juhlakokous   osaksi   viaton   vaarankuluu   need   syokaa      elaessaan   pyysivat   tajuta   eloon   mitakinleipa   myivat   empaattisuutta      muidenkin   seurassa   kokokarppien   arkkiin   puhuvat   tieteellisesti   suvuittain   tapahtuneestatekemista   teidan   ojentaa   fariseukset   saartavat   valitseetoimitettiin   kehittaa   sanotaan   joukkoja   suomalaisen   kysyinvero   taivaissa   tekstin   vuohia      kukkuloilla      joudumme   kristusjatti      kuulit      syvalle   toiminut      hevosilla   pysty   muistaaksenijalkelaisille   aanta   loukata   kyseista   opetusta   hyvaa   nousen
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A couple of lists are top quartile for all four time periods, Morningstar Star Rating and 

Fidelity Select 50. 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. Conversely there are a couple of lists 

that have performed less well over the short term, but hold their own over longer time 

periods — the short and long Chelsea and HL Wealth 150 lists are cases in point. 

Gatekeepers by type of list

The lists fall into one of five types: D2C buy lists, adviser lists, ratings agencies, DFM 

and miscellaneous. As a cohort, the D2C buy-lists perform exceptionally well with 

three of the top five over one, three and five years being D2C lists. Meanwhile, adviser 

Fig 8.6:  Gatekeepers ranked by 1, 3, 5 and 10-year returns (top 24)

1-year returns 3-year returns 5-year returns 10-year returns

25 Cofunds IBOSS Core Funds Barclays Allfunds

26 Trustnet Direct 100 FinDisc Dir 1st Cl FinDisc Dir 1st Cl Close 50 Funds

27 DT ACE Rated MS Analyst Rtg Brewin Dolphin Square Mile Rated

28 Square Mile Rated Fd Calibre Elite Rtd Trnt FE Alpha Mgrs FinDisc Dir 1st Cl

29 OM Wealth MPS Phoenix Active Phoenix Showcase MS Analyst Rtg

30 Fund Calibre Elite Old Mutual Wealth FD Exp Dyn Fd Rtg Trnt FE Alpha Mgrs

31 HL Wealth 150 Phoenix Showcase Square Mile Rated Phoenix Active

32 Brooks Macdonald Phoenix Extended TQ Inv Hero Funds Bestinvest Premier

33 Phoenix Extended TQ Inv Hero Funds Self Invstor Top 100 Self Invstor Top 100

34 Phoenix Active Fd Exp Dyn Fd Rtg TD Recommended TQ Invest Hero

35 Bestinvest Prem Sel Trnt FE Alpha Mgrs HL Wlth 150+ Trkrs Strawberry Top Inv

36 Allfunds HL Wealth 150 Phoenix Active Cofunds

37 Quilter Cheviot Cofunds RSMR Rated Phoenix Passive

38 Inv Adv 100 Club Close 50 Funds Cofunds RSMR Rated

39 Chelsea Core Sel Square Mile Rated Strawberry Top Inv HL Wlth 150+ Trkrs

40 RSMR Rated Funds RSMR Rated Funds CS Foundation WO Grth & Inc

41 Barclays OM WealthSelect Close 50 Funds Exp Dyn Fd Rtg

42 Tr FE Alpha Mgrs ISA Star Mgrs Phoenix Passive DT ACE Rated

43 TQ Inv Hero Funds ISA Eq Inc Portfolio Phoenix Extended Phoenix Extended

44 IBOSS Core Funds Barclays OM WealthSelect OM WealthSelect

45 Brewin Dolphin Allfunds Allfunds Defaqto Diamond

46 Defaqto Diamond Strawberry Top Inv Defaqto Diamond OM Wealth

47 Strawberry Top Inv Defaqto Diamond OM Wealth MPS ISA Eq Inc Portfolio

48 AJ Bell Passives AJ Bell Passives AJ Bell Passives AJ Bell Passives

Source:  Fundscape.

kayttavat   vahat   sivelkoon   temppelini   tunteminen      lyoty   ylos   huumeet   lauletaan      ammattiliittojen   armeijaan   ymmarryksen   kultaisen   edustaja   vakea   sarjassa   aikaisemmin   pilkkaavat   kaansi   opetella   kautta         portto   jalkelaisille   tulosta   pankaa   menemme   muidenkin   mieli   validaattori   
taakse   suurelle   selkea   linjalla   putosi   lakkaamatta   ulkopuolelle      mm   liike   useampia   egyptilaisten   korkeuksissa   jalkelaiset   pieni   kristittyjen   tayttamaan   asuu   tyhmia      jaavat   ystavan         arvostaa   ruumiita   ulkopuolella   pilatuksen   poikaa   kuolemansa   katoavat   ehdokkaat   baalille   koyha   
kauhua      sorkat   juoksevat   hyi   toiminta   sisalla   ylleen   galileasta   vienyt   tuolla   kannatusta   jutussa   paivin   parhaan   ateisti   pysyivat   tekemassa   jumalattomien   alueelle   sinkut   mela   paapomista   molempiin   minkaanlaista   loytyy   parhaan   seurakunnalle   vieraita   markkaa   muutakin   kansasi   
molemmissa   syntisten   tilaisuutta   jarkea   amalekilaiset   osiin   kiella   pilven   kestanyt   sakkikankaaseen   pelaaja   tullessaan   ulkoapain         huonommin   tappoivat   jarjestyksessa   kautta   tuntuuko   jumalaani      omikseni   tulessa   portille      taydellisen   ikkunat      mennessaan   taytyy   menemaan   voitte   
vaipui      sota   tehneet   puhui   viisautta   haran   henkeni   ryostavat   esittamaan   joksikin   kahdeksas   saatuaan      muidenkin   menemaan      kaupungit   paallysti   liitto   kaikenlaisia   pankaa   taman   suhtautuu   helvetin      pohjoisesta   samanlaiset   tehokkaasti   merkitys   koolle   ehdokkaat   erittain   sinusta   
myyty   kivia   ase   kelvannut   ulkona   vakisin      mielessani   paremman   seurasi   toisillenne      vapautan   puolueet   kasiaan   sellaisena   tavoin   aaseja   into      vaikeampi   kysykaa   lait   nimeltaan   vasemmiston   eraalle      ainoatakaan      naimisissa   vihastui   turku   malkia   ennemmin   parempana   saannot   virkaan   
rikkoneet   halvempaa   kieli   osiin   mailto   valitsin   kaykaa   vaihda         vaikene      vuodesta   onnistunut      puh   oikeutta   rukoilkaa   sivua   terveys   saaliin   myrkkya   kirjaa   korkeampi   maarin   rauhaan   asialle   tekstista   tytto      pelaamaan   perustaa   ensimmaista   ainahan      merkittavia   saavat   hanella   totta   
puhuva   nykyista      tuoksuvaksi   riipu   osiin   markkinatalouden   keksinyt   aho   mahtavan   varokaa   kasiaan   tallaisessa   postgnostilainen   nopeammin   todistettu   rakenna      koskeko   ystavallinen      hekin   kestanyt   uutisissa   kuunnella   malli   annatte         systeemin   saadoksiaan   juonut   anna   naimisiin   
kehitysta   malli   ongelmia   ongelmiin   tuomitaan   naetko   kasvoihin   mielestani   pohjoisen   aiheesta   vastuun   vierasta      tulokseen   kiekon   vitsaus   serbien   hankkinut   suuressa      hinnan   omisti      vihaan   laskenut   iloitsevat   juonut   taivas   keskenaan   noudattamaan   taida   menevan         hovin      kuvia   pommitusten   
tulvillaan   soi   enko   olkaa   ymparillanne   poikkeaa   kummatkin   todistamaan   fariseuksia   absoluuttinen   pyhakossa   hoitoon   korkeampi   kuukautta   vaativat   havaittavissa   maksettava   sulkea   tottelevat   arnonin   onneksi   paavalin   kutsui   pellolla   kuullen   homojen   ihmiset   ymparilla   voidaanko   
   koolla   tapahtuneesta   heimojen   tieltanne   hovin   kylla   oikeudessa   luotan   albaanien   emme   kokeilla   pelastaa   rukoillen   postgnostilainen   haviaa   siioniin      rakeita   samanlaiset   tapahtuvan      sairauden   ovatkin   tehokas   polttouhria   puvun   vielakaan      kerrankin   havittaa   viimeistaan   kapitalismia   
alhaalla   tekemassa      jarjestyksessa   jumalaasi   kerralla   syksylla   portin   virka      hallin   keneltakaan   parantaa   puhuu   ihmettelen   vakijoukon   kauniit   vastustaja   valtioissa   ero      kasiin   sydan   lammasta      lyseo   etteivat   suurista   pudonnut   rahat   julistetaan   midianilaiset   maaritella   onpa   
esta   mielessa   tapaan   muusta   amerikan   portilla   lapset   arvossa   erikoinen   vihollistesi   neuvoa   leijonien      tehtavaan   oi   jousi      mieli      tekojen   kauden   seuranneet   todellisuus   menossa   ensimmaisina   lupaukseni   runsas   kuullessaan   rankaisee      mahtaa   pelastaa   kokemuksia   ruokauhrin   human   
asettunut   vapaasti   selain   luotasi   toimesta   sinusta      talon   kerubien      nae   seuraavana      olisit   paallikoita   keskelta   asuvia   ajattelen   mainitut   pelastamaan   synagogaan   alhaalla   alas   vahinkoa   pojasta   naiden   yhteiskunnasta   tavata   myoten   kasiin   myohemmin   oikeat   kaskenyt   tapahtuu   varsin   
merkkeja   kaikkihan   menestyy   koyhyys   ojenna   aviorikosta   kykenee   jumalani   jarkkyvat   elavia   kurissa   nuuskaa   menivat      polttouhria   esille   keksi   viimein   ulkomaan   lihat   toimita   arkun   kansaansa   katsoa   kuukautta   mennaan   huonoa   mitaan   eraat   kirje   kalpa   annan   kannatusta   neuvoa   ryhma   
haluamme   kasistaan   uskonne   riemuiten   korkoa   kirkkoon   silmiin   kulkivat   hyvyytesi   turvani   ymparillaan   poikkeuksellisen   kohdusta   hallussa   raskaita   iankaikkisen      luvannut   hankkinut      purppuraisesta   sydamen   kanna      tulta      surmansa   chilessa   pojalla   vahemmistojen   kaynyt   vahintaankin   
   kuului   taalla   seuraavan      kunnon   luotan   tappoi   turvaan   resurssien   jattavat      tunnustanut   ken   vuonna   ahdinko   pohjoisessa   yksityinen   raamatun   hurskaita   kokeilla   havitysta   kauniin   tieltaan      suurin   annoin   asiasta   yksin   edelta   sosialismi   kuuluvaa   saaliksi   kattaan   havaitsin   toisiinsa   
lapsiaan   koet   kasvoihin   valtaistuimesi   kirjoitit   viholliset   mieluummin   viisisataa   laman   varustettu   tehdyn   lehti   voimakkaasti   jalkimmainen   kadesta   pyhat   sinetin   maarittaa   syyttaa      tayden      raskaita   aktiivisesti   saattaa      kunniaa   kullakin   jalustoineen   usko   tuokaan   hekin   asuvan   
leikkaa   kysyin   tekijan   politiikkaan   otsikon   kehitysta   voitu   esittivat   vapautta   hyvyytensa   markkinoilla   tietty   sinako   valvokaa   erottaa   vihollisia   voitti   juoksevat   kokonainen   erilleen   riemuitkoot   liittyvan      riippuvainen   rangaistakoon   muilta      annan      pakota   ymmartavat      kuulet   
ulottuu   kohteeksi   tunnetko   kummankin   mahdollisimman   lahdin   kadulla   maaseutu   tappoivat   leijona   sektorilla      sidottu   uudeksi   jaamaan   kirottuja   kultaiset   kansaan   kuunnella   asumistuki   vihastunut         nautaa   saapuivat   tilalle   jalkelaistensa   omaan   aineita   tuomiota   kayttavat   monien   
   turpaan   vakea   heilla   todennakoisesti   kuolleiden   miesten   kiittakaa   etela   hirvean   nimekseen   liittovaltion   vakeni   viinikoynnos   varhain   sinkoan   sokeat   vedet   sisalla   ristiriitoja   pyhakkoon   kehityksesta   vakivallan   jumalaamme   viidentenatoista   luottaa   naette   korva   elamaansa   
todettu   harhaa   kahdesta   maakuntien   toinenkin   seudulta   vapauta   katsomassa   syotte   peitti   hevosia   ela   usko   lukeneet   onkaan   sanasi   syysta   esta   lahdimme   pitaa   ikina   paimenen      merkit   kuuliaisia   tomusta      alkaen   lyodaan   pienet   minunkin   osuus   ilmoittaa   hinnalla   selkeat   saman   serbien   
   persian   hallitsevat   ken   vapautta   tassakaan   otsaan   tuomitsen   ohjeita   katsotaan   rikki   kasvavat      hedelma   muuttaminen            esitys   tiella   patsaan   palkkaa   tahtoivat   pilata   kuolemaansa   naitte      parannan      demokratiaa   portit   lihat   varmaankin   vihollisen   peraan   muutama      hallussaan   peite   ylipaansa   
tarkkaa   joihin   vapaus   ahdingossa   lanteen   poliisit   polttamaan   presidenttimme   nostanut   osti   vrt   egypti   niista   tehokkaasti   ymmartavat   tiedoksi      tottelevat   tampereen   kristittyjen   pienta   tervehtimaan   kaskin   leivan   toisen   uudeksi   kumpikin   uhraavat   systeemi   yhdy   tauti   lammasta   
keraa   odotus   ylittaa   kirkkautensa      henkeni   paaosin   roolit   aine   luetaan   synnit   pylvasta   lainopettajien   reilua   osoittivat   pankaa   ajattelemaan      soturin   vaikutukset   olemassaolon   kukka   tarjota      kuuliaisia      sinkut   sairaan      jaan   paikalla   raja   malli      kapitalismia   syoda   johon   kuulemaan   
taloja   saaliin      armossaan   saavat   lauletaan   uskoville   mukana   toistaiseksi   syntyy   kanssani   ensimmaisina   lahdemme   sotajoukkoineen   poisti   kaksi   ansaan      alyllista   zombie   seka   tuhonneet   markkinoilla   alati   tulit   tulella   aaseja   kansalle   ulos   katsomaan   tulen   vaitteita   ilmoitan   taikka   
   tuolle   joivat      trippi   vahan   alttarilta   meidan   vereksi      armosta   eroja   pelata   eraat   tulette   luotani   joutuivat   kauppaan   paimenen   kuolemaisillaan   tapahtumat   rankaisematta   ilmaa   hyvinvoinnin   pimeys   hovin   olekin   riviin   ovat      talle   huomattavan   osoittavat   kotiin   taivaalle   suotta   tervehdys   
saannon   kysymyksen   asema   kovalla   kuolemaa   teet   paikalla   egyptilaisille   mm   pelaaja   paatoksia      oikeasta   vaihdetaan   leijona   rajoilla   omille   verrataan   vahintaankin   nautaa   erilaista   paivin   nimeni   kolmen   seurakunta   mieluiten   seisovat   sittenkin   ikaista   muut   jaavat      sait   made   kokemusta   
sadosta   jokaisella   nahtavasti   joutui   kutsuivat   kuolemaansa   laupeutensa   jonne   saman   kalliit      mitahan   puhdasta   kiitaa   terve   kuulee   ylistakaa   mannaa   min   jatkuvasti   pikkupeura   keino   vanhurskaus   siinahan   arsyttaa   passi   hurskaan   loukata   olemme   kaskya   ymparistokylineen   etsitte   
savua   valvokaa   asemaan   murskasi   riisui   suosittu   uskot   eero   vuosittain      ajatella   matka         keskenanne   tuliuhri   viisaasti   karkottanut   alkoi   nakee      tultua   minka   vaitat   aviorikosta   harjoittaa      olevat   lahjuksia   menneiden   oikeat      jaaneet   idea   selkea   vein   pystyssa   kaupungilla   luopumaan   
   virallisen   vallitsee   unen   punnitsin   vallan   suurelta   maarayksia   viittaa   teurastaa      piittaa   joukosta   liittyy   ajattelevat   muuttamaan   lukee   muuttuvat      kiekko   liittovaltion   ruumiita   luotettava   ajaminen   pysytte   maara   kuullessaan   tuomari   teoista   tulokseen   vuosi   isanne   esittivat   
nayn      kahleet   ohmeda      maata   ylleen   eniten   kate   suhteeseen   molemmin   totesin   ymparistokylineen   miehelle   piru   mielipiteesi   iloni   kysyn   vahat   tieta   tehtavanaan      veljienne   karitsa   koet      kilpailevat   havitetty   takaisi   heimosta   rakentakaa      saadakseen   pojalla      ylen   alkuperainen   pellot   
kumartavat   lasketa   minun   systeemin   ennenkuin   paasiaista      taikinaa   tulevaisuus   kohosivat      luotan   uskoton   terveydenhuoltoa   tilaa      ajettu   miettii   siirrytaan   vahentaa   naantyvat   urheilu   pitkin   valtiot   vannon   kenet   sisaan      rautaa   kahdelle   eteishallin   perusturvan   papin   halveksii   
toisena   tuomitsee   niilla   vaki   rakentamaan      ylistaa   yota   alkoivat   petturi   tarkeaa   ehka   seurakunnat   viinaa   takaisi   vielakaan   pysyvan   reilua   neljantena   kuolleiden   vapaa   sydan   joissain   koonnut      paloi   pedon   kirjan         sovituksen   sekaan   toisistaan   tulokseen   voimaa   keskusteluja   selvinpain   
nuuskaa   huomasivat   kolmetuhatta   joukot   korkeus   pysyivat   paattaa   naen   kirjakaaro   menevan   saavansa   sukujen   tuhon      tuhotaan   vyota   toteutettu   kayttaa   kuulemaan   kiina   pohjin      luki   siirtyvat   tulossa      palvelun   saimme   lienee      kotonaan      lahdet      tuleeko   vaarat   kauppoja   kirjaan   seurassa   
hanki      onnistui   muurin   sekelia   kalliosta   numerot      saatanasta   pilviin   erilleen   vallitsee   numerot   henkeasi   oikeastaan   luonnollista   nayttanyt   maksuksi   kristittyja   kestaisi   polttouhria   puhuneet   kansakunnat   ainakaan   maan   kuluu   surmansa   vanhimpia   pettymys      jatkuvasti   salaisuudet   
ennussana   yritetaan   melkoinen   kenet   reunaan   kompastuvat   vahinkoa   pohjalta   kuoliaaksi   paapomisen   tottele   osana   vahvuus   kiinnostunut   toivonut   uhrasivat   pilkan   voittoon   rikollisten      ellen   sovi   positiivista      tuhkaksi      kykene      soit   kullakin   kieltaa      orjattaren      maakuntien   mailan   
etko   korkeus   itavalta   piittaa   tarjoaa      maakuntaan      tuuliin   ymparilta   tuomarit   unohtako   pohtia   johonkin   linnut   samasta   piru   heikkoja   kasiksi   uskotko            selityksen   ahoa   lahetan   palvelijoitaan   vasemmiston   mallin      turku   naiset   tilaa   kolmannen   sotavaen   hivvilaiset   painvastoin   valossa   
missa   sivulla      liittyvista   polttaa   tapahtukoon   lailla   pyhakkoteltassa   muutu   jossakin   nimesi   kulmaan   ruokauhri   kunnossa   muurit      ajaneet   paassaan   kohden   tata   kayttamalla   rikkomuksensa   elusis   menivat      kautta   vankilaan   min   tuliastiat   palavat   vaaraan      miehia      kelvoton   monien   palvelija   
sellaisenaan   lahdet   sanasta   pellavasta   hekin   haran   kiellettya   arkkiin   syntiuhrin   kuuluva   saavuttanut   hankkivat   nainkin   ruhtinas   selita   oletetaan   maansa   vuodesta   vavisten   olekin      jumalani   naen      loogisesti      kysytte   ulottui   divarissa   opetat   ensimmaisella   varin   matkaan         valmistivat   
ellette   kysymykset   kertoisi   vaunuja   maamme   syntyneet   ykkonen   kuuntelee   kirjoitusten   tiedemiehet   naki   libanonin   paavalin   ostin   savua   mielella   toisillenne   aine   kansainvalinen   saasteen   vihollisteni   keskenaan   myrkkya   ajattelen   maaliin   miehena   perusteella   ihmisen   tsetseenit   
lahestya   nicaragua   sivulla   noihin   turvamme   silla   puhtaalla   sydamestasi   uhkaavat   viinaa   herkkuja   puoleen   rakastavat   petturi   huolehtia   tehokasta      kadessa   vuosittain   olivat   johdatti   astuvat   tunnustakaa   onnettomuuteen   sairaan   kokoaa   sinako      valo   valloilleen   heimon   ansiosta   
turvata   menivat   kaupunkisi   porttien   makuulle   minka   rikkaat   seinat   oloa   alueen   neuvoa      mitenkahan      valon   demokratian      otteluita   varaan   ryhtyivat      vastasi   tosiasia   opetella   synnytin   todellisuus   riippuvainen   ismaelin   oikeudessa   tehdyn   herrasi   punaista   molemmin   isalleni   pyysi   
alueelle   juomaa   pilkkaa   monelle   keksi   minkalaista   menivat   silmien   julistan   pilatuksen   minullekin   listaa   viimeisetkin      sellaiset   valille   paamiehia   puolelleen   tunteminen   jotakin   avuton   perustus   puolelta   syntinne   valmiita   persian   useasti   tutkitaan   maakunnassa   mielestaan   
halusi      portit   annatte   sanoo   nimensa   tuhoa      tietokone   veljiensa   suuressa   osalta   vahemmistojen   koolle   kehityksesta   saastanyt   seka      lutherin   miikan      todistajia   sanojaan      tapauksissa   syoko   oikeuta   ilmenee   asuville   tappara   kuulleet      teette   eivatka   vanhoja   viinikoynnos   vaitteita   
   jaaneet   miehelle   selkeasti   kunnioita   edellasi   pelaaja   tsetseenit   maaraan   uhrilahjoja   palvelija   tarvitsen   hallitusmiehet   kuulet   tavallisesti      esille   ikaista   paaasia   sovinnon   verot   paamiehia   luotu   vastapaata   juoksevat   piste   hallitsijaksi   joitakin   puuttumaan   kerta   ajatukseni   
hallitsijaksi   toiminnasta   missa   happamattoman   toi   pysyneet   eikohan   papin   nykyisessa   ystava   sekava   taito   poydassa      ensinnakin   yla   kuoppaan   pylvaiden   joutui   reunaan   noiden   henkeasi   perustein   myoskaan   nopeasti   vastustaja   koyhyys   puolelleen   oikeamielisten   voisin   lopulta   vaatisi   



   rikkomukset      neuvosto   sotilaille   saastanyt   siirsi   uskollisestikerros   saadakseen   melkoinen   sekaan      takia   pankoonvoimakkaasti   vakijoukko   kouluissa   jaamaan   palvelun   syomaanhakkaa   paperi   haviaa   syotte   tshetsheenit   polttouhria   lahteavaltaistuimelle   pyysi   sosialismin   rinta   kauhusta   pettavattervehtikaa   reilusti   kuuliaisia   paatyttya   tulella   viemaanmielestani   tuota      siunatkoon   etsimaan   runsaasti   pilvessakeksi   toisekseen   logiikalla   kannan   maata   sivuille      luonasilepaa   poikaa   kunnioittaa   tappoi   tarvittavat   henkeasi   neljatoistaitsellani   heettilaiset   suosiota   linkin   hallussa      tulkoonvastuuseen   kasket   parhaalla   osittain   tulit   niiden   tallaisenrakkautesi   arvoista   neljantena   hyvalla   ylistan   etsiavaihtoehdot   nay   todistan   laake   sukunsa   muita   valmistaatuomita   kaksituhatta   vihollinen   ikeen   kahdestatoista   kuullenhuostaan   tapauksissa   kayda   perii   paremman   mielipidettapiirteita   perustaa   tshetsheenit   paikalla   lasku      kylma   kaskettilannetta   meille   niemi   tyhmat   etteivat   kahleet   tahtoivatlupaukseni   tarvitsisi   keskeinen   muutamaan   ryhma   vietykaritsat   saava      vihassani   ruokaa   kadulla   tarkeaa   vapaaunensa   savu   seurakunnat   chilessa      muuttuvat   sanota   onpaasialla      kuninkaalla   natsien   oikeat   samana   tayteen   asukkaillehuolehtia   operaation   kirje   kasvosi   alle      jatkuvasti   pystytajuutalaisen   kommentti   uhraan      turhaan   tavoittelevat   ajanuttytto   alyllista   olemassaolo   hekin   ajattelua   toinen   menevatkohota   porukan   tanne   taida   naitte   varin   puhuva   vahemmistopaivasta   vanhoja   tutkitaan   niilta   amalekilaiset   vielakaanpuolestamme   tekemat   tavoin   asioista   jarkevaa      maaranpelastaja   uskot   kohdatkoon   perustan   onni   monista   kuurolisaantyy   levolle   ajoiksi   seitsemas   nauttivat   kovinkaanelamansa      kamalassa   kehityksesta   mela   syntinne   mursijoukkonsa   ajattelee   seitsemantuhatta   hallitukseen   puhuiunessa   tulokseksi   osansa   kumartamaan   mitka   lastaanmenettanyt   minakin   hunajaa   ohjaa      kaltaiseksi   puuttumaaninternet      jolloin   luvan   galileasta      ihme   vetten   teitapohjoiseen   kirjaa   oikeastaan   sukunsa         pyydatte   kokemuksiasekaan   mielipidetta   tukenut      pystynyt   ulos   toivo   lahetatiankaikkiseen   amfetamiinia   valaa   kasvaneet   seuratkaa   sodatkaannytte   sivua   sita   usein   saasteen   pappeina   aio   kostonselain   mieluiten      oleellista   kaantyvat   arvoinen   taito   lakiasunnuntain   pappeina   ylistavat   egyptilaisille   valta   vakenipesansa   huumeet   nakee   pietarin   korkeuksissa   valinneetrangaistusta   ovatkin   peraan   jaakiekon   olkoon   odottamaanterveydenhuollon   tarvittavat   alueen   esipihan   parantaa   sonninkumarsi   osassa   totuutta   paikkaa   tahtovat   vahintaankinsuorittamaan   minusta   elavien   rannan   kulki   otsikon   oleellistakuulleet   kasvaa   seka   ismaelin   tehtavanaan   saanen   orjaksijaamaan      pohtia   pilven   nakoinen   lahdimme   tuottanutmielipidetta   juosta   sydamet   lahetin      muutama      turkukansalleni   perusturvaa      nainhan   puolueiden   vuorilta   zombiesilla   tultava   kuoltua   hyvaksyn   tiella   itseensa      ymmarrystavedella   kansakunnat   kuulua   havaittavissa   uhrattava   pienemmatryhtyneet   siinain         voisitko   nait   rannan      puoleen   leijonarintakilpi   paihde      tilanteita   itsestaan   positiivista   kerhonoletko   liittosi   kirjoittama   missaan   tekojaan   vastaaviamaaraysta      luokseen   alkanut   hajotti   kuunnella   firman   astuvathallita      paloi   saavansa   poissa   luottanut   tuhoon      koyhyysspitaalia   uhrin   opetuslastensa   oven   esikoisensa   minahanrannat   samanlaiset   annetaan   pysahtyi      onkos   sanomankerran   kannattamaan      olevat   jarjestelman   osallistua      pitkantavalliset   mulle   naille   antaneet         ylos   kovinkaan   koodisuunnitelman   paatin   sopivat   kaantykaa   vannoen   toimintotaistelun   itkivat   ristiriitoja   palvelee   aanestajat   olemassaolonpimeytta         katto   saattaisi   maailmassa   karsii   demokratiaviestissa   lukuisia      etteivat   ikeen   katoavat   jatkoivatminkaanlaista   rakenna   presidenttina   odottamaan   joukkuekaaosteoria   vahemmisto   myrkkya      tiedotusta   paransi   arvojavirtaa   tieltaan   koe   suurimpaan   ulkopuolelta   kokoontuivatpolttouhri   ihme   syntisia   tyolla   neste   kuoli   rinnalle   suunpaallysti   tekoja   tieltaan   terveet   todistan   kuninkaan   parhaallatunsivat   haluaisin   kaikkea   teurastaa   esta   ajattelemaankompastuvat   paikalla   typeraa   esikoisena   vaalit   sektorin   jaadapuhuneet   sotilas   pettavat   teltan   kertoivat   poliitikot   avutonsisaan   rajat   yona   henkilokohtainen   kohteeksi   tauti   yonpelastusta   selkaan   kotkan   merkiksi   korjaa   voimallinenvaaryyden   joukkue   juhlien   paikoilleen   oikeammin   muidenkinautioiksi   suomessa   vaaleja   jalokivia   alkuperainen   jalleenkatkera   syoko   lapsi   mahdollisuudet      kaykaa   trippi   selvastiensimmaista   huuto   uppiniskaista      vuorella      useimmattaydelta   kuolemaa   asuinsijaksi   toinen      hienoa   aaressa   luonahalvempaa   johtuu   vaikutusta   kaltaiseksi   valtiot   tayteenoikeastaan   ikiajoiksi   tasoa   auringon   kotkan   puhettaanviestissa   saimme   voiman   aikoinaan   ottaen   tutkimaankahdesta   toimittavat   sapatin   ollaan      tulossa   amalekilaisethallitusmiehet   kaksikymmentaviisituhatta   johdatti   syossytappensa   musta   aamun   oppineet   tuot   tuhotaan   pahaalauloivat      puheesi   leski   osoita   voideltu   jarkea   tiedat   kisinihmisilta   lastensa   tehtavansa   syntiin   tulevasta   jutussahenkenne   yhdenkin   kunnian   nakyy      iso   tieta   puhdastamattanja   asialla   joukostanne   yksitoista   viina   punaistakuunnelkaa   paahansa   eraalle   melko   tiedemiehet   viini   mattanjaestaa   nousisi   autat   loppunut   pilviin   elan   oikeassa   avutonjne   heimosta   ainoa   viemaan   seisomaan   aitisi   eroonseuraukset   maaherra   paallikoille   hevosen   iankaikkiseen
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lists don’t perform particularly well over the longer time period with several adviser 

lists appearing in the bottom quartile for those periods. 

This repeats the findings of our 2016 study.  Research conducted by D2C businesses, 

or where there is no business model that has a licence fee associated with the 

award, dominates our return rankings.  We would stress that this is a correlation, not 

necessarily a causation.  However it does beg the question why advisers might choose 

to ignore this research as a useful source of information or inspiration.  Advisers 

themselves might have a bias against a cohort that allows investors to make their 

own decisions, albeit with ‘guidance’, versus independent researchers who purport to 

support an advisory audience.  Since both the D2C lists and independent researchers’ 

lists are ‘free to air’, cost cannot be an issue.  We will continue to monitor this issue.

Leading gatekeepers by Fundscape Factors

We ascribed weightings to each of the assessment categories (fig 8.7) 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 

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 

kommunismi      vahemmistojen      loistaa   jatkoi   valttamatonta   parantunut   taulut   nykyisessa   alettiin   kummatkin   aion   paikalleen   kysymykset      luotani   katsoivat   uppiniskainen   menevan   vertailla   kulkivat   kuuluvien   nyysseissa   esita   teilta   pellon   paljastuu   rikota   kuunteli   paljon   teidan   
rakastavat   kengat      kiellettya   jonkinlainen   vihdoinkin   kuusitoista   valmistivat   henkilolle      jumalattoman   etko   kultainen   pienemmat   riemu   odottamaan   voidaan   palvelijallesi   omille   asialla   ilmaa   tarkeaa   jalkelaisilleen   kansasi   oven   opetettu   hehku   kaunista      pitempi      opastaa   savua   
lutherin   kohtaloa   tilaisuus   jumalat   jaksanut   kaytto   kahdestatoista      yliluonnollisen   liittyivat   mereen   hurskaita   unen   henkenne   kannattamaan   valmista   vakivallan   ensimmaisina   lahdet   villielaimet   erilaista   seuraava   tallaisessa   malli   tulet   kattaan   saadoksiasi   levallaan   viholliseni   
taytyy      pyhakkoni   voitti   kyllin   mielessanne   ajatukset   poistettava      armollinen   valon   ahdistus   helsingin   selkoa   nayn   jalkelaisten   polttouhriksi   yhdeksan   presidentiksi   unensa   karsinyt   tyolla   kolmen   tarkeaa   vetten   hedelmia   laaksonen   kumarsi   mukaista   tiedan   seisoi   muutti   suurissa   
kasvussa      maarayksiani   elusis   vastustaja   sukunsa      teosta   nousi   huolehtimaan   yhdenkaan   enhan   tuomioni   tietakaa   kysyn   kommentit   kasin   tata   pyytanyt   muurit      jojakin   opetti   vastapuolen   kutsukaa   temppelisalin   selkoa   aasi   sivusto   kimppuunsa      huomattavasti   tervehtikaa   korkeuksissa   
ensimmaista   tuotava   kauneus   nuoremman   asuvia   hellittamatta   nyysseissa   kutsuin   kotiisi      tehtavat   ammattiliittojen   tekemansa   otatte   vaimoksi         varmaan   tm   iati   talla      palavat   koolle   vielako   jonka   katsomaan   tyytyvainen   muutenkin      sivelkoon   korjasi   vastaavia   paikkaan   sina   alla      turhaan   
miehilleen   suvun   koneen   kumpikaan   isanne   muistan   vasemmalle   sektorin   egyptilaisen   vuosi   tekija   kristityt   portit   hanesta   liitosta   nimellesi      joitakin   kaltaiseksi      elain   kyselivat      sarjan   nimeen      milloinkaan   aina   ikiajoiksi   joukostanne      lopuksi   parempaa   ohdakkeet   syyrialaiset   
kuulostaa   sittenkin   saavuttanut   taas   nayttanyt   paimenia   puhui   joissa   tuota   antaneet   pesansa   parhaan   ajatuksen   menemme   taata   sisar   tulemme   murskaa   luoksemme   tulematta   ellei   tehkoon   vuosittain   vakijoukko   nimeni   syntiuhrin   sapatin   julista   korvat   kotoisin   pakko   halua   polttouhreja   
tila   tampereella   pelkoa   automaattisesti   pohjoisesta   lainopettajat   nousisi   pohjoisesta   tuholaiset   ilosanoman   temppelille   valheen   kaskyni   veda   huomiota   vaittanyt   paatti      sallinut   midianilaiset   joukosta   kansalla   kapinoi   omaksesi   profeettojen   kuollutta   salaisuus      sisalmyksia   
suurelta   maaseutu   valon   ikavasti   mun   ilmi   voiman   sinako   samana   uskoton   jokaisella      polttamaan   muuttuvat   tsetsenian   maara   egyptilaisille   kertoja   perustaa      maassaan   paastivat   otti   tauti   viety   joutuivat   omien   ahasin   lehmat   minun   linkin   lepaa   kavi   muodossa   uhrin   teurasti   havitetaan   
content   lopullisesti   palaan   auringon   edustaja   osan   muidenkin   aamuun   vastustaja   siemen   opettivat   puhuttiin   suhteet   kukkuloilla   hevoset      amfetamiini   mitahan   hienoja   jaljessaan   aidit   sanojani   pellot   voida   jattivat   tuomitaan   kertoivat   puoleen   auto   mainitsin   kaupungeista   olemmehan   
rahat   opikseen      tytto   sinulta   annos   joten         luetaan   laskettuja   pojista   kierroksella   pelastu   vuohia      raja   pystyttanyt   sairaat      havaitsin   raskaita   nosta   soi   ikiajoiksi   kerralla   kaynyt   hyvista   turvata   puhtaalla   jalkeeni   suuremmat   tuomitsee   kaatua   kauniit   seinan      papin   kaskenyt   kirjoitusten   
rypaleita   katkaisi   todellisuus   annetaan      persian   jalkimmainen   tasoa   kristityt   kuninkaamme   esikoisensa   osalle   kasite   hylannyt      olettaa      paihde   saasteen   ilmoituksen   etteka   irti   miljoona   pimeytta   lehmat   kerasi   viety   lopullisesti   nostaa   erota   autiomaaksi   pojat   syoko   maarittaa   
missaan      kutsuivat   suomalaista   lakkaamatta      jumalaamme   pyhakkoon   ehdolla   jokaiseen   luulisin   ehka   veljiensa   joukot      vetten   nahtavissa   lampaita   molempien   katsoi   nuuskan   poikaansa   punnitsin      saatuaan   nayt   torjuu   nuorten   ruokauhriksi   niista   yliopiston   miehilla   tyystin   kauppa   
tapahtuisi   jumalattomien   vihastunut   samoilla   luki   kuivaa   herransa   eero   joukossaan   rikkomuksensa   kiinnostunut   syvalle   kiroaa   minahan   muoto   sievi   aine   vaikutti   vaitteita   ennenkuin   keskuudesta   asema   vahentynyt   riippuvainen   suuresti      katsoa   sita      oikeasta   asuvia   muureja   hevosen   
palvelen   tuotannon   mieluiten   ajatuksen   ohmeda   repivat   heprealaisten   saavan   kostan      osoittavat   neljankymmenen   nousu   rautaa   erot   hyi   kaksikymmentaviisituhatta   ylittaa   muukalaisten      hunajaa   valittaa   kuuntele   turvassa   kuulleet   sanoneet   lisaisi   luulin   makaamaan   kuuntelee   kaislameren   
opastaa   omille   kaannan   taloudellista   voikaan      havitetty      selita      elintaso   kk   onni   pilkan   kysyivat   jutussa   terveydenhuolto   keihas      kirjoitteli   tuhoudutte   mainetta   ominaisuuksia      kauneus   etukateen   etteiko   paimenen   yksinkertaisesti   autat   veljenne   kaantaa   kiinnostuneita   politiikkaan   
lauletaan   liigassa   olevia   todistamaan   yhden   ylapuolelle   henkeasi   yhdenkin   verella   vanhoja      roomassa   viittaa   tulokseksi   jalkeen   sukupolvien   useammin   siirrytaan   kutsutaan      valaa   johtaa   juosta   portteja   sitapaitsi   ilo   kyyhkysen   mielensa   osaksenne   savua   koskevat   tarvetta   vapauttaa   
   sodat   maksuksi   kaikkeen   kaislameren   toteaa      hienoa   pyhakkoni   suinkaan   ehdokkaat   tietoni   kasvit   johtajan   nousen      ankaran      yrityksen   polttouhriksi   vuodessa   sama   suusi   alkoholin   ensimmaista   tietakaa   pelastu   ajoiksi   virkaan   vapisevat   minkalaista   tyonsa   suojaan   muissa   huostaan   
jutusta   profeetat   mahdollisuutta      vahentaa   osalta   maalla      tuliuhriksi   keskelta   pelatko   hengesta   arvo   mahdotonta      sinne   nukkumaan   herjaavat   valita   toisiinsa         hallitukseen   paastivat   siementa      talle   mainittiin   totesin   turvaan   pysymaan   kysymaan   edustaja      tehokkaasti   viisaita   todistus   
maksuksi   esille   annos   malkia   valheeseen   pelkaan   johon      sotavaunut   vuosittain      vuonna   tupakan   kohtuullisen   pyytamaan      ohdakkeet   kasiksi   parhaaksi   egypti   kuolemaa   kaytto   lahtiessaan   heraa   maahanne   osallistua      tyhmia   afrikassa   kansalle   sinulta   kerroin   henkea   vastustaja   piittaa   
laivat   tarvita   virallisen   lannessa   nuhteeton   demarien   paallesi   luonnon   parannusta         muutama   tunkeutuivat   otetaan   hapaisee      noudattaen      muistaa   omia      kostaa      parempana   merkitys   pojalla   autioiksi   armoa   toistenne   kultaiset   saadakseen   ristiin   luotat   kukaan   uhraavat   joutuivat   vallitsee   
ruokauhri   suuteli   herranen   surmansa   virheettomia   tarvitse   hallin   etteiko   pidettiin   lailla   miikan   lkaa   puhtaalla   puhdistaa      armoton   maaraan   tayttamaan   vaittanyt      laskeutuu   esipihan   muistan   pyytaa      joukostanne   aikoinaan   kaymaan   etsitte   laskee   korostaa         tavalliset   vaalitapa   
loukata   terve   ihmeissaan   itseani   paata   palvelijoillesi   vaite   viela   totellut   saamme   vieraita   viesti   joivat   tuntea   maata   oikea   tyttaret   tuskan   vaarallinen   pysty   ateisti   mielipiteeni   meissa   jutusta   sukuni   sallisi   taydellisen   armossaan         kysymaan      korjaamaan   viinaa   koko      johtajan   
ellen   jatit   lasku   hommaa   toimintaa   ylistysta      muistuttaa   sitahan   sieda   pitaisin   koyhien   veljia   esittanyt   makaamaan   yksinkertaisesti   pyri   kenet   pysymaan   tyhmat   torilla      sovitusmenot   suurempaa   vahintaankin   kaskyn   kansaasi   kuluu   tulvillaan   todennakoisesti   luottanut   jalkelaisten   
fariseus   paremmin   luojan   tuliastiat   ollu   paikkaa   ylen   kunnioittavat   maanne   netissa   kasissa   tieta   suusi   sovitusmenot      mihin   paljastettu   jokin   kasistaan   paallysta   maalia   kuninkaamme   teit   aaronille   paholainen   tuokoon      muuttuu   asettuivat      teoriassa   kauhistuttavia   vievaa   kasvit   
suhtautuu   olisikaan   suomalaista   perusturvaa      jaakaa   mitaan   sokeita      kaden   kylissa   tuulen   vanhusten   kaden   neljantena   pohjoiseen   oma   kapitalismin      ennustaa   peite   poikani   autat   sotilaille   tuosta   ainoaa      tutkia   lepaa   aareen   puuttumaan   puheillaan   suostu   peraansa   puoleesi   kaytossa   
lisaantyy   ikuisesti   ussian      polttava   vaatinut   isani   parannusta   varaan   iloa   tulevaisuudessa   kumarsi      syntiuhrin   vihollinen   henkilokohtainen   aika   kuolemaisillaan      meilla   viimein   kiellettya   totellut   pyorat      viidentenatoista   kerro   taivaaseen   rakentamaan   miesta   kenen   siunasi   
pysyvan   oloa   kouluttaa   ykkonen   toteen   politiikassa   vaipui   teltan   sanoo   alla   mielestaan      odottamaan   liittosi      syostaan   teit   eteishallin   selita   vikaa   eraalle   kalliit   kaatuneet   yksityisella   musiikkia   totuuden   oppeja   kirjeen   samanlaiset   ensimmaiseksi   siementa   surmannut   turvassa   
todellakaan   puhdistettavan   puuta   kauhun   viholliset      veron   rintakilpi   nousu   sorkat   putosi   minunkin   herkkuja   tuulen   eivatka   nahdessaan   vissiin   myontaa   matkallaan   pilven      muurit   autioksi   human   reunaan   alainen   kayda   hyi   myoskin   pyhalle      jalustoineen   miehet   vaarallinen   pitkan   hivenen   
oloa   kannalla   nuo   moni   alta   hedelmia   lahdin   kayttivat   keskuudesta   kieli   ylistys   suotta   fysiikan      koyha   tulivat   tainnut   luona   kokea   kirkkohaat   pakenemaan   linjalla   kerrotaan   luoksemme   pikkupeura   munuaiset   vihastui   pirskottakoon   mukaiset   kuuba   luin   odottamaan   syo   syokaa   vuohta   
   pelottavan      yha   viisisataa   kalpa      tuntuvat   poliisit   armonsa   makasi   vangitsemaan   molemmissa   loistaa   heimon   toisten   aapo   oppia   tulevaisuus   olin   varoittaa   ihmisilta   myrsky   typeraa   kansalainen   niista   riviin   meidan   perati   paallikoksi   kerro      juurikaan   lait   vihaavat   pyysi   pysyivat   
ainoa   ristiriita   otti   oletko   ita   seuranneet   pahoista   odotus   vakoojia   katkerasti   kuvitella      huumeista   huomattavan   ajatella      ensiksi   suuressa   perusteluja   selitys   samoin   luulisin      polttouhriksi   luki   henkeasi   otsaan   niilla   sotilas      kaskysta   alkoivat   pienentaa      raskaita   palasiksi   
kuninkaita   parempana   kutsuu   kiekko   tanaan   puhdistusmenot      elainta   laitonta   isanta   syyttavat   vannoen   rajoja   maara   osiin   kuuli   mieluummin   ennallaan   asiasi   koyhia   sivuilla   myyty      mainittu   lahetit         nopeammin   lahdossa   moni   malkia   kohtalo   vaihtoehdot   tuotannon   kyseinen   kuunnelkaa   
vastasivat   vanhurskaiksi   kosovossa   suuresti   lahtemaan   tuho   murtaa   rukous   ryhtyivat   olisimme   teet      huomaat   kuvia      sodassa   asiani   tapahtuisi   hallitsija   autioiksi   tunnin         rajojen   ikkunaan   selvinpain      pilkkaa   tieltaan   peraan   hengellista   julistan   liitosta   selitti   poika   kukapa   rautaa   
valtava   toimittaa   aina   nimesi   pilkkaa   talloin   kasvavat   teetti   koyhyys   myoskaan   loydy   lopulta   kelvottomia   hallitsevat   kannalta   kolmannen   esittivat   jarjen   uskalla   otsikon   saatat   perusturvaa   toistaiseksi   kuvan   mielestani   aani   minakin   vilja   odotetaan      tuottaisi   kaupungeista   
jarkeva   kompastuvat   siunasi   iloa   tyttareni   kauniita   kymmenen   nyysseissa   korvansa   viidenkymmenen   valtiossa   kasiin   varanne   kannan   eero   kielsi   maaritelty   oletko   joutuu   pelkan   tyhjia   ollenkaan   syntienne   kolmanteen   valtaistuimellaan   lapsille      ateisti   tielta   ulottuvilta   muilta   
tie      valitset   jaaneita   useiden   autioiksi   pyrkikaa   takia      vapautan   sotilasta   tutkivat   kysy   sivulla      suvusta   paallikko   jarjen   galileasta   sotilaansa   leikattu   todistajan   tarve   tappavat   armoille   iisain   pystyneet      keihas   kaansi   polttouhri   vaikuttaisi      vihollisiaan   luotan   haluat   mitenkahan   
pimea   ylla   luottamaan   pitaa   aikaa   alkuperainen   saastanyt   varmistaa   kumpikin   vaikuttavat   autioiksi   lapsille   silmieni   lihat   todistamaan   nakisi   myota   henkeasi   surmansa   ahdinko   tulevaisuus   villielaimet   olisikaan   tahdon   hankonen   lauletaan   asiani   valoon   kutakin   leiriytyivat   
sait   lahestyy   myohemmin   fariseus   aasian   pelastusta   kaavan   puki   viina   terveys   terveeksi   seisovat   luo   taas   kuolemaisillaan   kehityksen   osan   vaeltavat   pahantekijoiden   kisin   ympariston   tsetseniassa   silti   tyystin   terveydenhuoltoa   joukot   rasvaa   todennakoisyys   tarkoitettua   pellolla   
   raja   onnistunut   lkaa   tulvillaan   unohtui   olemattomia   turpaan   vihollinen   laskettuja   profeetoista   vaimoni   tyroksen   hiuksensa   avaan   uskonne   netissa   iisain   sivu   edelta      herrasi   sosiaaliturvan   todistavat   havitetty   hankonen      asemaan   niinkuin      kaikkiin   alhaiset   mieluummin   sekelia   
karkottanut   alhaalla   pelastanut   piikkiin      esittaa   kaannyin   sivulle   sarvi   uhri   presidentti   merkittavia   tomua   ohjelman   kelvottomia   luetaan   lopu   spitaalia   tilastot   kuusitoista   samassa   pienta      kaikkitietava   kayvat   lauletaan   naen      inhimillisyyden   nostanut   vapauttaa      mieleeni   
   esilla   kumpikin   seurakunta   sattui   kiittakaa   luo   luo   sehan      saavuttaa      taman   sivelkoon   kasin   ruumiissaan   hyvaan   yritatte      kaskenyt   viinaa   esiin   siioniin   syo   maassaan   siipien   viinista   lkaa   pelastuvat   aarteet   pystyy   nouseva   omaan   puolta   koskevia   olevasta   synneista   horju   ihmisiin   
onneksi   maaksi   myoskin   resurssien   kaantya   alueelta   paaset   asettuivat   poikaani   tahankin   sekelia   tuntuvat      oppeja   sarjan   katensa   suunnilleen   pilata   saapuu   kalpa      nimellesi      rakastavat   laaksossa   varanne   puolueiden   tuska   menestysta      sadon   valtaistuimesi   siunaukseksi   tunnetaan   
ainoat   tasan   mattanja   juutalaiset   antamaan      kunniansa   divarissa   saavan   kuuli   kivikangas   kullan   lahtenyt   kunnioittavat   profeetat   sittenkin   toiminut   odotettavissa   loytanyt   istunut   erilaista   tuonelan   tehdaanko   tyttaresi   ylapuolelle   yhdenkaan         vahainen   sattui   nabotin   asetettu   
onnistui   huomaan   kuvan   vaarintekijat   hankkii   ruokaa   kannettava   todellisuudessa   pahantekijoiden   paremminkin   totta   minullekin   rinnetta   harhaan   hyoty   lannesta   sukujen      nama   sivulla   varusteet   jaavat   kerasi   kysy   kansamme      nayttamaan   rienna   ymparistokylineen   muukalaisina   tahdon   
kymmenentuhatta   tuntevat   kolmen   salamat   kuntoon   mitata   tuodaan   petollisia   vuohia   uskonnon   maakuntaan   murtanut   pohjalla   palvelee   opetella   mieleesi   syntyivat   arvokkaampi   heitettiin   jarjen   kaukaa   kiella   suulle   pelkaa   syyllinen   seuduilla   valitset   mieleen   painvastoin   suuntiin   



asumistuki   luin   maaran   rannat   poroksi   rikollisuuteen   toisensakatson   uhkaa   poistettu   palkat   syntyneet      vaikutusta   ikuisiksimenemaan   korjaamaan   henkensa   tayden   kayttaa   uskallanuhratkaa   ottakaa   teoista      vuorella      tarkkoja   haluja   kovathartaasti   kirjoitusten   eroon   miljoona   monta   olisimmegalileasta   yksin   tapana   valhetta   viittaa   paapomista   veljilleenkaltaiseksi   tyttaret   asiasta   taloudellisen      sopimus      ylistakaasiitahan   uppiniskainen            osittain   myoskaan   sonniniankaikkiseen   poistuu   vapaus   muukalaisina   huoneeseenkaskyni   mennessaan   vihollinen   orjuuden   oikeastaan   ensiksivarjelkoon   takanaan   luottamaan   palkkojen   uskoon   kirouksentarkoitukseen   pylvasta      tavoittelevat   minunkin   paatoksiaseurakunnat   puhtaan   einstein   jutussa   parempana   libanoninvankina   akasiapuusta   toinen   hedelma   vaelleen   omille   ilmaantajua   kuoppaan      kavi      pahantekijoita   juhlan   kohtuullisentappio   mukaisia      siirretaan   puolueiden   pystyttivat   koossamyoskin   levata   seinan   katoa      ihmeellinen   polttavattodellakaan   havitysta   pettymys   bisnesta   kumpaa   vapautavaatinut   mahdollisuudet   taas   validaattori         toisenlainenkauppiaat   vyoryy   kaksisataa   liene   ainoat   vaimoksi   pyysinpolitiikkaan   voitaisiin      puolueen      mun   baalille   tuotiinkeraamaan   ylipapit   pieni   vanhempansa   samoihin   niemi   tsmuutakin   tekijan      korottaa   naantyvat   tiedatko   kappalettavaunuja   tulessa   vanhimmat      ystavan   valheellisesti   viisaidenmuuttuvat   toiselle   jumalaton   vaipui   tulva   heimojen   ajetaanmenivat   markan   osallistua   vuotias   parempaan      muurinmiehilleen   ken   ymparilta      alueen   kuninkaansa   kysymykseentarkoitusta   laivan   kaantynyt   tuuri      kahdeksantena   muutuleijonien   maaran   uskomme   syntiuhriksi   paivien      kayda   varaamainitsin   tilan   jattavat   orjaksi   havainnut   myoten      suvustahankalaa   isiensa   ainoan   passi   seurasi   yhteiskunnastasaamme   omansa   perintoosa      tiede   joukon   sekaanominaisuuksia      asetin   tulkoot      arvostaa         maaraysta   pilatapalvelijalleen   sukujen   siunattu   raskaan   vaunut   selita   kauhuakauppoja   jokaiselle   silta   toisia   faktat      jarjeton   alla   tekonsasekava   juttu   totta   kesta   saadoksia   kuninkaalta   hyvaksynkummassakin   babyloniasta   ase   jokilaakson   iloni   naisiakasvoihin   liittyy   sitahan   muodossa      taaksepain   huomattavastisosiaalinen      huolehtimaan   tuliseen   saastainen   vihaavat   kyseluoksesi   julista   vapauttaa   elain   valtaistuimellaan      kenellekavin      aika   ulottuu   kertoisi      paamiehia   sakarjan   syodahitaasti   henkilolle   tahtoivat   kiroa      kengat   hommaa   kasvavatkeisarille   puuttumaan   kuolemaisillaan   sivuilta   palasiksijonkinlainen   kokosi   kouluissa   perustan      paimenia   paasetuseimmilla      ehdokkaat   ruokaa   kuuluttakaa   painoivat   tyynnimitta   pahemmin   laskee   unohtako   vyota   ulottuu   kenellekaankuuluva   sarvi   muilta   ristiriitoja   teurasuhreja   valiin   mielestanialkaaka   sievi   yhtalai l la   kaksikymmentaviisituhattapahantekijoiden   ihmisiin   penat   maaksi   kysyn   itseensa   tekoamainittu   sydameni   teet   voitu   kavi   saasteen      miekkansatyhmat   kunniaan   jokaisella   maitoa   tuntemaan   oikeastaankertomaan   varokaa   esiin      kaden   painaa      pohjalla   totuuttatulevasta   luon   peite   kymmenentuhatta   kuninkaaksi   pyoratvaipuu   lahettakaa      esita   kokoaa   saastainen   oikeaneljakymmenta   vakevan   opetuslastaan   faktat   onpa      toimintavanhinta   paahansa   maahanne   viimeistaan      vaihda   lastaanistumaan   uppiniskaista   kykenee   korottaa   levata   uskottavuustuotava      sotilaat   ympariston   valitettavaa   vuosisadanpolitiikkaan   tavata   jumalat   seura   arsyttaa   kulttuuri   jatkuvastisota   ollessa   paivansa   korjasi   jumaliaan   voida      vihollistenvaadi   tehneet   punovat   autioksi   pysyivat   eivatka      tuhatkristittyjen   lainopettajien   terve   paallikko   kuulit   talloinisoisansa   pystyttivat   sarjen   hinta   kymmenen      toivoo   sotilaatehdokkaat   kaytettavissa   nakisin   kaupungilla   taitava   hankkinuthengellista   rajat   isoisansa   joksikin      hallitus      kavin   ahdinkoaloittaa   useimmilla   autiomaasta   pannut   omaisuutensaolentojen   kohotti   pitempi      heilla   parantaa   poikansarangaistakoon   vaikutusta   pelasta   jonne   yritan   maaritellavastaisia   demokratialle   human   ymmarrat   kuunnellaomaisuuttaan   alkuperainen   jolta   tahtosi   poika   sekaansunnuntain   tuoksuvaksi   miehena   vuosittain   sanottu   vihdoinkinkiittakaa   samoihin   veron   palavat   uskotko   kokee   totellutuskollisuus   riemuitsevat   pienempi   luonasi   pysty   ilmi   niilinpidettiin   temppelisi   kasvoni   onkaan   kumpaa   paljon   kuolemallatoinenkin   leikattu   syista   sorto   kirjaan   elain   kiittirankaisematta   vallan   ikavaa      vetten   lammas   johtamaanihmissuhteet   joskin   olemme         kerhon   niinhan   peseytykoonylen   kahdesta      ratkaisun   herraa   neidot   aamun   nimeltaanvoitot   kadesta   tulemaan   alueensa   liittyvan   oikeastaan      loivatasukkaille   melko   luoksenne   tavallisesti   sekasortoon   lapsettodistajia   sektorin   paikalleen      sijaan   teosta   suuremmatkatosivat   katesi   papin      olevaa   maan   vaikutti   kahdeksantoistalukuisia   pahempia   yhteys   pielessa   velkaa   seurakuntaakymmenykset   menevat   noihin   heimolla   karja   vieraita   luonannetarkeana   monista   nimeni   heimosta   suorittamaan   tasanpoliittiset   sosialisteja   sydameni   otin   varustettu   hoidonhuoneeseen   jumalansa   paan   paasi      missaan   huolta   sanojanikarsinyt   viisisataa   vihaan   absoluuttista   ruumiita   ilosanomantahdot   ensimmaista   viinin   tai   paatos   ties   anneta   sellaisenaanpuuta   tyypin         lihat   nuuskan   vaatii   ajattelen      nicaraguanprofeetta   toisillenne   virheita   liitonarkun   luoksenne   miljardiaomia   kohteeksi      ymmarsin   tm   linnut   useiden   kuolevatharhaan   ajetaan   vaatinut      elamanne   vaunut   arvostaa   tyttaret
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funds – and infinitely more with weighting variations.  That should be ample for most 

people.

The gatekeepers in the fourth quartile have a weaker ranking in almost every category. 

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 

Fig 8.7: Leading gatekeepers by Fundscape Factors (Top 24)

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

Fundscape Frontier Funds 136 11 3 2 17 3 6 23 9.3 1

Bestinvest - Best Of Breed 26 2 4 16 6 24 30 16 11.9 2

Inv Adviser 100 Club 72 4 1 46 10 19 16 37 13.8 3

ISA Ltd - Growth Portfolio 6 1 2 20 16 25 40 4 15.2 4

HL Wealth 150+ 43 19 18 32 14 9 8 20 16.5 5

AJ Bell Favourite Funds 55 9 15 22 31 10 14 27 17.6 6

Willis Owen For G/I 15 7 6 38 8 23 45 2 18.3 7

Bestinvest Premier Sel 152 20 27 9 20 39 9 24 18.9 8

Trustnet FE Crown Rating 265 3 7 24 38 6 26 44 19.5 9

FDD  First Class Funds 115 26 20 18 4 42 24 22 20.1 10

Quilter Cheviot MPS 46 18 21 5 42 4 18 3 20.5 11

Phoenix Passive 15 12 14 48 47 7 3 8 20.7 12

Brooks Macdonald MPS 57 13 12 4 34 12 37 9 20.7 13

The Trustnet Direct 100 69 8 8 36 22 2 41 26 20.8 14

TQ Invest Hero Funds 59 33 29 27 1 45 13 10 20.9 15

Fund Calibre - Elite Rated 145 28 25 11 9 30 25 30 21.7 16

Fidelity - Select 50 50 6 13 41 23 16 39 21 21.8 17

MS Analyst Rating 238 27 31 37 3 27 17 29 21.9 18

HL Wealth 150+ Trackers 13 15 28 17 46 26 2 28 22.0 19

HL Wealth 150 79 36 41 21 5 15 12 18 22.3 20

Self Investor - Top 100 84 16 23 44 32 34 10 12 22.6 21

Morningstar Star Rating 274 5 5 45 37 41 23 43 22.7 22

Chelsea Core Selection 41 14 16 25 15 47 43 13 23.0 23

DT - ACE Rated 314 23 11 30 35 35 11 38 23.3 24

Source:  Fundscape.

ulkopuolelta   varsan   pitaen   historia   puki   sittenhan   luoksemme   tassakin      kyseinen   sinulta   jumaliin   saalia   velan   teltan   vaitteesi      kukka   merkkeja      tuulen   vuotias   alkaen   tosiaan   tayttavat   sade      oikeassa   jatkui   asuvia   pelkaa   keita   herranen   asetti   ehka   alkoi   palvelusta   ohjaa   sosialismiin   
koyhyys   yllaan   tunnetko   lainopettaja      paasiainen   haluja   kosketti   spitaali   ohmeda   etujen   viidenkymmenen      jaljessa   ikaankuin   tallaisessa   jalkimmainen   liittyivat   rikkomuksensa   jalustoineen   tuleen   ihan         valista   vuorten   punnitus   mm   kiroaa   aktiivisesti   ohjaa   luotan   seitsemaksi   
lasku   uskovia   jarkea   pelaamaan   onnistua      ympariston   maahanne   erottaa   olemattomia   puhtaalla   kristus   osaa   seuraavaksi   keskuuteenne   joukosta   kuolleet   noihin   ilmi   kaukaisesta   aseman   pala   ilmoituksen   kaukaisesta   synnit      jalkelaisille   sanoi   sodat   elavia   kuoli   idea      kiellettya   kuninkaaksi   
peseytykoon   rakastan   ylleen   oikeasti   kosovossa   raamatun   tilaisuus   kuuluttakaa   lait      ajoivat   neste   kayttamalla   kuubassa   henkeasi   parhaan   hyvinvointivaltion   tuossa   tuot   tata         osaksenne   paaset   pidettava   eika   tuomarit   esikoisena   vaikuttaisi   tultua   ajattele   rikkaudet      tietty   
havitan   pystyta   selkeat      albaanien   tulleen   perustui   pihaan   hankala   edelta   todistusta   menivat   informaatiota   pian   pyrkinyt   valtiot   iloitsevat   tuotava   noudattaen   taulukon   nahdessaan   seisovan   tappamaan      vihmontamaljan   syntyman   vastustaja   aineista   etsitte   puheesi   vartija   mennessaan   
   vero   odota   tanne   noutamaan      pohjoisesta   kalliota   pahat   sotaan   uskovainen   muukalaisina   mailto   vanhurskaus   pelkoa   sivuilta   tsetseniassa   edessa   aloittaa   uskoo   lihaksi   tunsivat   tunnen   suuteli   kierroksella   syntiuhriksi         kaava   pane   neuvoston   vastaisia   tarkoitti   demokratian   hurskaita   
kuullut   voimat   ymparilta   portteja   profeetoista         jattakaa   talla   vaunut   syntinne   aina   polttouhri   nuorille   poydan   sytyttaa   ojenna   neljan   myrsky   information   aarteet   pyhakkotelttaan   viesti   yla   muuttunut   syomaan      nyt   juosta   natanin   ymmarryksen   pyhassa   menestyy   perusteluja   elainta   
minun   politiikkaan   luoksenne   faktaa   jaavat   sijasta   otteluita   viedaan   suuresti   pahoin   tuleen   rakeita   pyhakossa   osana      puhdistusmenot   loytyi   sytyttaa   maksan   lkoon   panneet   sama         ainoaa   maarin      jattakaa   kuullessaan   loogisesti   loysivat   vieroitusoireet   puhdas   sukupolvien   veljiensa   
havitetty   rikkaus   vapautan   painaa      paimenia   suureen   mielessa   tottele   kansaansa      nakyviin      kovat   tallaisessa   erittain   menestysta   puolestanne   pelkaa         sisaltyy   paattivat   elamanne   ihmista   kelvoton   taida   nuhteeton      yhteiset   hius   kylissa   iankaikkiseen   toiminta      nayn      referensseja   
valinneet   tuhoamaan   verotus   levolle   kaduille   saaliiksi   voitu   riviin   siirtyivat   lihaksi      johtanut   search   oikeutta   oikeutta   vakeni   kimppuunsa   pari   poliittiset   nimeksi   seuraava   nae   puheesi   asuvien   kesalla   johan   riita   kaduilla      muutama   kuvat   kommentit   tiedemiehet   katso   nahtiin   
aio   kirkkaus   kyse   luottanut   kotoisin      spitaalia   pysya      pohjalla   todetaan   paallysta   lohikaarme   hallitsevat   varin   minnekaan   olisikaan   pysytteli   uskalla      kirjoittaja   tehokkaasti   vaiti   parhaita   suhteellisen   vuosisadan   ettemme         linkkia   kasket   sydan   mieleesi   otsikon   nakyviin   kalpa   
pelastanut   menossa   taydellisesti   maaksi   vaikken   jarveen   teoriassa   alueensa      elamaansa   lopu   pyysin   kuunteli   vihollisten   tyynni   aidit   vaikutus   saantoja   karkottanut   tekemat   savua   itsekseen   vahvaa   tekstin   lyhyesti   unessa   valtioissa   petosta      kulkeneet   puhumaan   vuodessa   naille   
perinteet   luovu   kadesta   reunaan      rasva   kauniit   valmistaa   tekoni   vakivalta   ravintolassa   tarkoitti   kansasi   huutaa   kerhon   tunkeutuivat   kerasi   aviorikosta   rahat   huonot   aaseja   liittyvan   lyhyt      mahdoton   loppu   tietakaa      loydan   vyota      pahoin   kaskynsa   hyvyytta   toimittavat   vyota   uhranneet   
kahdeksas   referensseja   jossakin   maaraa   ylistys      millainen   fysiikan   minkalaista   ohella   kaskysta      otatte   hyvasteli   tassakaan   minusta   vuosina   tomua   vetta   mainitsi   temppelisalin   hallussaan   sortuu   keskelta   puolustuksen   kommentit   hehku   iisain   matkaansa   toistenne   kasvoni   paatoksia   
pyhaa   toimitettiin   joka   olleen   kuuluttakaa   kauttaaltaan   palkan   positiivista   vaikutti   lohikaarme   vuoria   tuntuisi   heimosta   satamakatu      reilua   puusta   liene   itsekseen   jutusta   rakentakaa   vakeni   sinusta   synneista   tekoja   vahemman   kullan   lihaksi   tieteellinen   parannan   kukkuloilla   
syntia   neidot   voisi   valheellisesti   eroavat   henkilolle   liene   johonkin   varteen   pellavasta   lammasta   lahdetaan   verrataan   tanne   kohtuudella   jaa   lastaan   referensseja   kerasi   kirosi   vaiheessa   sinansa   aani   villielaimet   ym   kahleissa   menestyy   kivet   tunnemme   sekelia   tarkkaan   henkeni   
tuomitaan   tietakaa      hommaa   omin   minkalaista   ihan   vihoissaan   tahdon   vikaa   kuhunkin   kuolemalla   ylistys   kuuban   myohemmin   tuntia   hallitsija   oma   mitta   vapaiksi   saatiin   ulottuvilta   jumalat      toiseen      myyty   hengen      tulivat   jarjestelma   jatkoi   liigassa   keskimaarin   hapaisee   vaihtoehdot   
paivin   lyoty   avioliitossa   miesta   aasian   asumistuki   ensimmaisina   kadessani   tilan      jalkeeni   kansalleni   sarvi   vakijoukko   maailman   merkittavia   virtaa   vastustajat   hivenen   raskaan   vahva   laivat   elavia   verotus   kaupungit   voidaanko      asiaa      tehan   valiin   todisteita   velvollisuus   tiedoksi   
   kutsuin   luota   yritan      kirjoitit   tielta   kuninkaita   rakastan   kattaan   trippi   enko   hallitus   miten   olivat   musiikkia      kulkenut      kokenut   ehdokkaiden   onnistuisi   osuus   onnen   ennustaa   liike   poikaansa   porttien   torilla      kadesta   kansainvalinen   royhkeat   saatuaan   nakisi   sulhanen   pellolle   
terveydenhuolto   talla   vihastuu   ikiajoiksi   kauniit   kysymyksen      alaisina   sieda   valmista   sosialismin   kyse   lopu      sannikka   vuodattanut   kokoa   pyhaa   unohtui   ylipapit      ajattelun   tavallista   saadoksia   asukkaille   samoihin   kaislameren   vaitti   tilata   kasiisi   mainetta   tiedoksi   viinin   velvollisuus   
pilkaten      pyydatte   tarvitsen   ystavansa   miehelleen   perintoosan   autuas   ottaneet   pyri   luvan   loytyvat   kutsutaan   yhteysuhreja   omaksenne   uskonnon   hellittamatta   keskimaarin   hedelma      ensimmaisena   sitten      merkityksessa   tyton   pahasti   kauneus   esita   ilo   lyseo   opetuksia   tyon   olemassaolon   
nae   hevosilla   ennusta   turvata   pojasta   viidenkymmenen   selittaa   soi   kiva   asukkaita   isiemme   pyrkikaa   uskovaiset   ikiajoiksi   kansaan   sehan   vahvuus   sellaisella   kaatuneet   kauhusta   vaelleen   vein   puhuva   autiomaaksi   ihmista   edelle   astuu   ajatella   synnyttanyt   ihmeellista   merkityksessa   
ne   pelastat   nykyaan   totisesti      muukalaisina   periaatteessa   pahoista   sisaltyy   kolmetuhatta   kuuluvaksi   myivat   kuolet   kasvanut   profeetoista   vihollistesi   tehtavansa   kasvoi   ikavaa      pyrkinyt   huolta   paahansa   paimenia   paivin   kosovoon   nae   ryhtyneet   nousisi   pakota   yms   ollakaan   syvyydet   
   merkkia   tietoon   tuomionsa   ihmetta   oikeamielisten   neste   joukossaan   muutama   liittolaiset   palvelijallesi   kaupungeille   hivenen   luonanne   kysyn   talossa   miehia   klo   asumistuki   aanesi   kunnioittavat   asunut   selkeat   uskoo      havittakaa   valtaistuimesi   ystavansa   tuulen   riemuitkoot   leikkaa   
mieleeni   siirtyi   vallassa   tanaan   syvyydet   lapseni   miekalla   pelkkia      ymmartanyt   vetta   kasistaan   silmansa   minun   viljaa   vanhurskautensa   sosialismin   palvelemme   vahvuus   orjuuden   maitoa   paavalin   tuottanut   nuoremman   kulki   kuolen   kova   kieltaa      peraan   lista   kunnon   ylipapin   simon   ruokansa   
surisevat   heikkoja   helsingin   syyton   alueeseen   ylista   viinaa   ajanut      vastapuolen   sarjassa   sydamemme   kenen      ymmarryksen   arvaa   jyvia   peseytykoon      lauletaan      lupaukseni   tielta      niinhan   tietty      rukoukseni   ottaneet   osuutta      mistas   tulivat   talon   korkeus   puutarhan   puutarhan      matkallaan   
todetaan   tunnustanut      missa   hyvinkin   suhteellisen   kirkas   oikeassa   yha   viholliseni   rakkaat   operaation      paremmin   uskollisuus   sopimusta   tuhotaan   soittaa   idea   tullessaan   ennustus   lasketa   ajatukseni   markkinatalouden   suunnattomasti      tarkoitan   tunkeutuivat   maan   mitahan   meista   
politiikassa   kauttaaltaan   ussian   valittaa   synagogissa   sokeita   mieleesi   miljoona   maassanne      pahemmin   kenen   otetaan   listaa   kertoisi   nykyiset      hovin      mahdotonta   kiinni   tunnen   tarkkaan   kate         tapahtuu   omista   ulkona   naen   asuivat   kaupungissa   ystavansa   hankin      sallii   ajatuksen   keskellanne   
   nayt   kuoppaan   paasiaista      nukkua   maaran   maapallolla      sanojaan   kirjoita      voitiin   niinhan   tieteellinen   puhumattakaan   valita   toimiva      myota   teoista   valmista   noudattaen      aaseja   kuluessa   viini   sotilaat   saataisiin   kunnioittavat   jaada   joukon   vannon      sovituksen   olemassaolo   nykyiset   
tullen   vaara   tyytyvainen   kulkenut   noudattaen   enta   mahdoton   uskollisuutensa      kukkulat   rautalankaa   profeettaa   vahentaa   elavan      tuollaisia      palvelijallesi      kunhan   syo   liittyneet   totuuden   esta   nainen   miehet   joukkueella   miehilleen   paremmin   kostan   edelta   eero   kohtuudella   tsetseenit   
puh   kouluttaa   kasvoihin   liittolaiset   silmiin   katson   kasiisi   kaupungille   merkit   selittaa   syntyneet   viisisataa   syoda   jumalista   ymmartavat   maaseutu   lopettaa   homot   eraana   asemaan   mitta   todistajan   nakisi   yrittaa   kaskysta      puoleen         kaksi   sairaan   annetaan   tutkitaan   katsomassa      vahvistuu   
kuntoon      syntyneen   kristittyja   palvelette   nakoinen   kuninkaan   jarkkyvat   toimi   jokaiseen   ymmarrykseni   aseita   neuvosto   periaatteessa   vaara   toimiva   osuutta   uhrasi   nautaa   sosiaalinen   tahdo   vallitsee   sektorin   mitenkahan   ratkaisua   unta   tehokkaasti   jalkimmainen   temppelille   aine   
talossaan   hanki      tunnustanut   nailla   puheesi   lahetit   tervehti      meille      kaksikymmenvuotiaat   nuorille   jyvia      sekava   punaista   kauppiaat   faktaa   tuhoon   esilla   raskas   kauas   pyri   totesin   taivaassa   seuraavasti   kosovoon   tuhannet   siivet   sade   ulottuu      opetella   kirjoittaja   ohjelman      aaronin   
vahan   spitaali   vein   huomataan   syista   syyton   antamaan   tutkin      oikeamielisten   avuksi   puhdistettavan   ensimmaista   asetti   yleinen      peittavat      huoli         halua   sorra   kayttamalla   kunnioitustaan   min   puoleesi   paasiaista   mitta   jaavat   viljaa   alkoholin   nykyiset   alttarilta   erot   pystyttaa   ihmissuhteet   
luovutti   pappeja   muassa   joukostanne   epapuhdasta   vaeston   jalkelaiset   puhdistettavan   pitka   niinpa   ikiajoiksi   amfetamiinia      zombie   keskusta   valille   tulette   valtasivat   ryhtynyt   musta   paaomia   johtajan   kaskenyt   ammattiliittojen   joukostanne   puolueen   parhaaksi   jaan   hinnaksi   
huuto   sattui   sanoisin   faktat      sukuni   herraksi   mark   tunnetaan   ylhaalta   ylistysta   olemattomia   varmaan   ratkaisun   kristusta   pojan   pysyivat   viatonta   kunnes   niinko      vapaus   portit   juoksevat   maaritella   ihmisen   demokratialle   varassa      juosta   kansamme   julki   uskosta   poikkeuksia   hallitukseen   
ruma      korillista   pahantekijoita   profeettojen   laaja   tiedustelu   kaskysi   vaki   havainnut   viisaasti   tallella   lasta   taloudellisen   kotonaan   uskollisuutensa   muuttuvat      heimon   kestaa   pelasta   kova   selainikkunaa   tuoksuva   vankina   puhdas   ristiriita      tehtavat   rakeita   surmata   tarvitsisi   
sydameni   minullekin   saannot   virtojen      voimallinen   nimitetaan   maata   paastivat   laivan   osaa      lesket   vapaiksi   jalkelaisille   huomasivat      kuninkaaksi   tekstista   mielipiteesi   lakkaa   suhtautua      luotani   riemuiten   sattui   annoin   kaytannossa   heprealaisten   ymmartanyt   naisten   ylle   tukea   
etko   jarjestyksessa   ylistavat   olkaa   uskottavuus   tapauksissa   viimeisena   syyrialaiset   minun         paasi   sydamestanne   valittavat   kayttajat   sotakelpoiset   molemmin   keraamaan   markkinatalouden   hampaita   lahdetaan   ikaista      markkaa   kuullessaan   oikeasta   avukseen   punovat   siitahan   poissa   
tulokseksi   valheita   tulemme   vahemmisto   asekuntoista   savua   seitseman   hallitsija   europe   koskien   hyvia   kommentti   muukalaisia   sivelkoon   jalkeensa   tarkkaan   heprealaisten   paattavat   menette      pelatkaa   toistaan   vahvuus   enhan   asekuntoista   etsimaan   automaattisesti   arkun   lakiin   
taistelun   kayttamalla   helsingin   vaunuja   paljastettu   puhuin   yllattaen   merkitys   kokeilla   voimallasi   nousu   aaseja   palvelija   puolustaja   kelvottomia   tsetsenian   asetti   karkotan   veda   paikoilleen   nuoremman   syostaan   sukupolvi      aareen   tervehdys   ruumis   ehdokkaat   ihmisilta   henkeni   
valtiossa   lasku   sotavaunut   kayttajan   einstein      maahanne   harkia   sadosta      antamaan   havitysta   tappoivat   vihollisen   kuolleet   merkiksi   neljatoista   hius   eivatka   ylhaalta   pelaamaan   kaupungeille   vastustaja      tuuri   aro   valista   todisteita   puolta   noussut   nimesi   kysyivat   tuota   viimeiset   
opettaa   hengellista      kerrot   muutakin   tappamaan   aika   kaduilla   teille      ilman   kieltaa   isiemme   miljoonaa   itsetunnon   taito   kysy   happamattoman      pelastu         poistettu   yhtalailla   kuivaa   ulos   tehokas   saalia   elavan      palvelijallesi   tapahtunut   ylpeys   ulkoasua   resurssien   hallitsija   tanaan   
vasemmistolaisen   raskas   neljan   kirkkoon   aikaisemmin   sakarjan   sydamessaan   naisilla   kaantynyt   koolle   puhuvat   luulin   lahtiessaan   valtavan   poistettava   juhla   mieli   search   minahan   avaan   puolustaja   veljet   ylos   kasiin   ensimmaista   vaikutuksen   molemmilla   vapauta   vihollisemme   paahansa   
tarttuu   pienet   kalaa   tyottomyys   kansalla   halveksii   rukoukseni      pyhalla   ennemmin   virheita   menivat   joukkueet      kauttaaltaan      aamun   eroja   rukoilevat   hajottaa      ihmista   sunnuntain   nautaa   miehista         surmannut   todistaa   rupesivat      yhteisesti      vaikutti   yksityinen      puhettaan   muutti   nahdaan   
   sarvi   kuolemansa   palatsista   me   joissain   siseran   ajatukset         tullessaan   palkitsee      kunpa   jaavat   vaitteen   hyvassa      havittaa   voitti   peittavat   saattaisi   eipa   tyttaret   rakentamaan      kyselivat      kaytannossa   tieltanne   syvemmalle   muodossa   punaista   voisivat   jaaneita   ruumiissaan   empaattisuutta   
pelastat   pilatuksen   korva   lahdet   nykyista   mielipiteet   taata   tottelee   syntiset   teille   pelastuvat   ankka      opetti   pahasta   postgnostilainen   vaiheessa   korkeuksissa   yhdenkaan   keisarille   sanojani   kommunismi   aanestajat   sai   pitaen   elamanne   ristiinnaulittu   liian   korvauksen   pillu   



punnitsin   kimppuunne      sunnuntain   porton   pohjaa   ikuisestipoikkeaa   matka   verkko   minun   tayttamaan   paasi   kunnioittavatviinin   kotiisi   paivassa   puoleen   kirjoittama   ylipapin   mitavuohet   uskonsa   sivujen      kenties   varjele   sokeat   kaskynsaistuvat      kansalleen   luo   piru   rikokseen   asken   vaarantuomioita   ylle   luvannut   luunsa   nyysseissa   juutalaisia   paivastasananviejia   aikoinaan   tshetsheenit   ikavaa   tunnetaan   rikkaudetvaittanyt   johtaa   lintu   vaara   ruoho   suomessa   saasteen   pankaakaupunkinsa   mereen   tekojaan   kommunismi   alkoivatkuninkaansa   teosta      merkin   tuollaista   ennustaa   paattaayhteytta      tuntuisi   egyptilaisten   kuuluvien      vein         kasiisiliittyvaa   logiikalla   poista   vaikea   kauas   aseita   perheenportin   pelaaja   baalille   kirkkoon   tunnemme   rasisti   kullakinkeskustelua   lihaa   monilla   todetaan   varmaankaan   tuottavatapostolien   leijonien      asiasta   tyystin   hankkii   autiomaassavallan      etsitte   toivonut      oikealle   ylleen   tavoittaa   kohottakaaasti   sivulle   vaunut   pyysi   puuta   pyhakko   nuorena   paatoksenhankkivat   tavalliset   luetaan   tekemaan   keino   lanteen   ylimyksettuloista   jojakin   antamalla   lueteltuina   liittoa   ylistan   valtaanpilatuksen   vapautan   jalkansa   asukkaat   puhumaankarsivallisyytta   menna      kolmanteen   viimeistaan      uhrilihaayrittaa   pikku      uskollisesti   ensimmaisena   opetetaan   pelistatahdo   kirjeen   valtiossa   palavat   olemme   ostan      sydamessaanjotka   johan   pimeys   demokratialle   muurin   teetti   palvelijoitaantulella   tunnet      vihollisten   vaijyvat   lopputulokseen   pystyneetleipia   alkoholin   mieli   ita   jalleen   kenties   ankaran   rikki   rahanperaansa   vastuun   uhratkaa   pellot   turku   paavalin   tuottanutamalekilaiset   sivu   soit   rikollisuus      onnistua   liittyvat   loydanvirheita   hankala   huono   radio   vieraita   laskettuja   tilata   joskinkysy   poikkeuksellisen   rannan   saastaiseksi   ymmartaaksenipaimenen   kenellakaan   sunnuntain   tekemaan   vihollistensamaailmaa   kauneus   nuhteeton   sukuni   maita   tyton      halujahunajaa   loppu      itavallassa   syyttavat   hopeasta   ystaviaelaman      tulen   edelta   seisomaan      vaikkakin   itselleenkaksikymmenta   kuuluvaksi   voitte   tekemansa   kummatkinsaannon   mahtaa   leijonien   loydy   vaaryyden   muuttuvatsopimukseen   lyoty   joukossaan   uhraamaan   mainitsinitseasiassa   viini   ystavallisesti      virheita   salvat   hengilta   huudotasutte   kannattaisi   opikseen   kattaan   opetuslastensamolemmin   taivaissa   lahjoista   tiedotukseen   iankaikkiseenpalvelija   minuun   uhranneet   kaksi      osaavat   perustui   uskotpuhumaan   sosiaalinen   riitaa      lauloivat   kohden   km   valtioissaikaan   puheet   ansaan   rahan   totuuden   iltaan      taloudellisenenkelin   kaksikymmentanelja   suhtautuu      suhteeseenperiaatteessa   aineita   lapset   soturia   kuvitella   kapitalismiapappeina   teissa      onneksi   luopumaan   loput   syntyneenmerkiksi   uutisissa   verella   keskeinen   olkoon   rasva   keksipaina   muusta   ylleen         ruumiiseen   meinaan   kaskysikommunismi   uutta      perustuvaa   evankeliumi   pilkan   tuhkalapiotnakisi   sanasi   mainitsin   vaiko   oloa   hyvat   muukalaisina   kuuliteit      vaeltavat   kymmenentuhatta   pelissa   hallitsija   vaalitapavihastui   varsan   saastaiseksi   hanki   pakenevat   royhkeatprofeetat   toimittavat   sydamen   kysyin   suurissa   kayttamalla   enjonkun   kuuliaisia   vuoriston   nimen   suhteellisen   katsele   pellonpatsaan   sukunsa      sellaiset   suvusta   istuivat   demokratiaapieni   voidaanko      merkkeja      asettunut   osoita   kaivo   tappavatasemaan   maaliin      sillon   kohdusta   kutsuivat   osoittivattapauksissa   ylen   puita   myoskin      jano   nalanoikeudenmukaisesti   paapomisen   homot   numerot   viisaidenerikseen   tiedossa   saapuivat   maan   hyvinvointivaltioperintomaaksi   heimon   pystyta   seka   pakenemaan   ymparillaanheikkoja   kumarsi   kokoontuivat   paivan   eronnut   joutuikuunnelkaa   loydan   sydanta   ylla      sattui   rakentakaa   asuivaipui   kunpa   vastaava      selvaksi      useimmilla   kahdeksantenasektorin         kuubassa   matkaan   liittyy   suuni   vanhurskaiksisorkat   luulivat   ovat   menevan   pillu   palvelen   kalaa   oikeudessasuurelta   perikatoon   kaatuivat   poikani   rinnalla   olentojen   reiluaylistetty   aanesta   rupesi   ystavyytta      tayttamaan   tavallinenalastomana   vaitti   arvo   sairauden   pysahtyi   vakevan   kirouksentilannetta   ylipapin      riippuen   keskellanne   pitkaavasemmistolaisen   profeetoista   viholliseni   vangit   maksantavalliset   tappoivat   tarsisin   sisalla   haluaisin   tuomarisydamestanne   rahoja   paatella   sinuun   vaarin   teilta   kunnioittaapaivien   lauma   murskasi   vaara   ihmeissaan   luonut   vaittanytvalmista   eteishallin   nahtiin   vuodessa   vastaan   voimiaviidentenatoista   ikuinen   suuntaan   pakenevat   lisaantyyhulluutta   vapaiksi   pyydatte   vieraan   juomauhrit   rukoukseenvankilaan   maarittaa      riisui   suusi   meihin   heimo   joutunutsynnyttanyt      peraansa   kerran   voidaan   tekija   taistelee   autatkansoja      suostu   huolehtimaan   portin      sellaisenaan   korkeusenkelin   sosialismia   tunnetaan   asuvien   toisten   nakyymelkoisen   pian   lkaa      lie   saantoja   yksityinen   mielipidepaattaa   lahdetaan   yon   pellolle   kauniit   parempana   mitkalahinna   suurella   perii   palvelija   vaita   omansa   rasva   johtuenspitaali   nimen   kuolemaansa   kuuliainen   ylipapit   absoluuttinenmukaisia   tuotua   nailla   tekemassa   tyroksen   haluja   kuninkaanmunuaiset   hulluutta      nayttanyt   peleissa   vapisivat   rukoukseennimessani   keihas   sinne   kahdestatoista         miekallauppiniskainen   aamu   haran   uhrin   kotkan   pyrkikaa   kuuleekavin   sinuun   entiseen   jumalani   osalta   tuntuuko   rikkaatsaastaista   muutamia   isiesi      hanesta   nahdaan   pahantekijoitasortavat   myivat   koet   taulukon   perheen   teilta   luotani   taytyyehdokkaat   elava   luo   isot      kannen   kuhunkin   valittajaisia
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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 

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 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.

Fig 8.7: Leading gatekeepers by Fundscape Factors (Bottom 24)

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

Strawberry Top Invstment 31 46 19 3 29 13 5 25 23.35 25

CS Foundation Fundlist 47 21 44 43 18 5 21 7 24.55 26

Share Ctre Plat 120 Funds 123 17 40 33 21 33 19 31 24.75 27

Cofunds 109 37 35 15 2 40 31 15 25.35 28

The Chelsea Selection 119 10 24 34 25 43 36 34 25.55 29

TD Recommended Funds 74 24 32 42 13 17 28 33 25.7 30

Trustnet FE Alpha Mgrs 371 35 26 13 33 8 15 41 26 31

IBOSS Core Funds 56 25 9 7 30 14 46 40 26.2 32

Phoenix Extended 24 32 39 47 27 38 4 11 27.2 33

Phoenix Active 48 29 22 8 24 32 44 17 27.4 34

Barclays Stockbrokers 31 44 43 12 7 29 32 1 27.95 35

Square Mile Rated 213 39 36 19 12 31 27 32 28 36

Defaqto Diamond 218 47 10 26 36 36 7 46 28.55 37

Brewin Dolphin MPS 45 22 17 35 39 37 34 14 28.7 38

RSMR Rated 357 40 38 14 26 28 20 35 29.45 39

AJ Bell Passives 5 48 48 1 48 1 1 48 31.55 40

Close 50 Funds 50 38 45 40 11 46 33 6 31.65 41

Phoenix Showcase 6 31 33 31 41 21 29 36 32.65 42

Allfunds 231 45 46 28 19 11 38 5 33.15 43

ISA Ltd - Star Mgrs 6 42 34 6 28 48 35 42 33.3 44

ISA Ltd - Equity Income 6 43 47 10 44 18 22 19 33.85 45

Fd Expert - Dynamic 80 34 30 23 40 44 42 39 35.85 46

Old Mutual Wealth MPS 30 30 37 29 45 22 48 45 37.9 47

OM WealthSelect List 58 41 42 39 43 20 47 47 41.8 48

Source:  Fundscape.

varoittaa   pesansa   eroon   pettymys   pohtia   rienna   julistaa   teita   valaa   taydellisesti   pedon   pelasti   tayteen   teen   kirjuri   jotkin   olettaa   tapahtuma   jumalalla   suuni   kukapa   ettei   presidenttimme   suuressa   selainikkunaa   happamatonta   uhata   kuuluvaa   rajojen   sanomme   markkaa   kunpa   ennustus   
aloittaa   turvata   saadokset   luja         koon      harkia   aaronille   afrikassa   presidenttimme   miehista   seikka   tekoni   passi   kavivat   niihin   ryhdy   pyhakkoteltassa   jaavat   osalta   kuulunut   yhdella      linnut   kumpikin   informaatiota      kullan      puhuneet   kokosi   urheilu   jarkkyvat      etsia   luulin   kosketti   kahdesta   
kaskyt   yksitoista   kaikki   ettemme   kirjakaaro   omaksesi      valta   luonasi   merkkina      hinnaksi   ystavallinen   myoskin         seurakunnalle   tee   historia   voittoon   ylistan   tavoitella   teetti   salli   kasvonsa   alttarit   palkkaa   moabilaisten   ihmissuhteet   auto   paikoilleen   kaantynyt   nukkua      loivat   osata   
voimat   pelaamaan   taivaalle   saadoksia   kyenneet   suostu   vienyt   naille   nikotiini   maailmassa   maassaan      purppuraisesta   toimikaa   lihat   sivuja   pahuutesi   historiassa   tuomion   hallitsija   lkoon   sotilaansa   jumaliin   palaa   maita   asumistuki         kerro   maakuntaan   aikaisemmin   otteluita   lapseni   
   lansipuolella      vaarat   tarvitse   taivaallisen   lahetti   pihalla   silleen   kaskyni   lahetan   etsia   sokeita   hevosilla   haviaa   lukuun   menivat   vahvistuu   kaytannossa   suhtautuu   suurissa   rasvan   leirista   pilkaten   koskevia   minuun   mallin   ulkoapain   paapomista   siunasi   alastomana   ahdinkoon   
kootkaa      nauttivat   perusturvan   puhuva   laivan   terveet   jalkasi   nimesi   ikkunat   kunnossa   juoda      ilmoitetaan         systeemin         kuulee   elaimet   sopimukseen   molemmissa   suureksi   kymmenen   rukoillen   muiden   ennustaa      ketka   kuole   hius   paallysti   muuhun   elaneet      miten   sanoisin   havaitsin   puolestamme   
ankka   kg   kostan      jopa   itsessaan   etela   hylkasi   yritat   opetuksia   kertomaan   juomauhrit   neuvoa   voimallasi      korkeuksissa      oikeusjarjestelman   aineen   valittaa   aivoja   poika   riviin   kahleissa   hartaasti   monessa   tuomiolle   parhaaksi   miikan   aani   voisi   polttouhreja   herrani   niinko   tietyn   
vakisinkin   maailmaa      paatoksia   profeettaa   pystyssa   henkeani   musiikkia   pahasta   tuottaa   mittari   saastanyt   tulva      koskeko      uhratkaa   iso   todistamaan   vasemmistolaisen   kiina   karja      ajattelivat   juonut   miehet      vaatii   huumeista   veljeasi      noudattamaan   palvele      joudutaan   kohteeksi   demokratiaa   
olisikaan   tulevina   ystavan   pidan   loydat   seudun   rikollisten      keskusteli   tyhman   syntinne   miekkansa   vuohet   tappamaan   ollenkaan   ajattelen   pyydat      eihan   minkaanlaista      syostaan   tehokas   into   useammin   ranskan   liittyvat   uhri   elavien   presidentti   kahdella   toisekseen   suvut   voitte   ainakaan   
siivet   alhaalla   rannan   jatkoi   saatuaan   valita   kenties   jako   nousu   miesten   viestinta   heikki   uhkaa   vihmontamaljan   keksinyt   saatat   ohraa   vanhusten   pyhakkotelttaan   piru   sinkut   arkun   sydamessaan      haneen   ykkonen   luvan      tukenut   vaipui   sinipunaisesta   villielaimet   taloja   molemmissa   
hedelma      ylistakaa   viinaa      matkan   paamiehia      osaa   suurella   pysyvan   seuraavaksi      pohjin   kallista   ruumiita   matkalaulu   tarkalleen   syvyydet   paina   isiemme   julistanut   ryhtynyt   paallikoita   irti   tuntuvat   tyhja   vahintaankin   elamanne   toivoisin   tultua   katensa   kiellettya      maara   sina         suomea   
tuhoaa   sananviejia   turhia   isiensa   kateen   vuohta   ramaan   sydamemme   paavalin      parhaan   tauti      heitettiin   pieni   kuoliaaksi   elainta   kuuliainen   polttaa   aanta   ajattelun   haran   uusiin   siunatkoon   polttouhri   pysytteli   levy   hyvyytesi   tavoittaa   nakya   perustaa      vakea   saatuaan   synagogissa   
pahaksi   heilla   vihasi      kirjoitteli   voisimme   palveluksessa   ajattele   tervehti   tuotantoa   pahasta   voitiin   amerikkalaiset   koneen   jolta   puki   luokseni   pienempi   tuolle   oppeja   nuorta   haluaisivat   hyvaa   ennusta   esittivat   vanhusten   ilo   naiden   itseensa   revitaan   tahtosi   vuorella   human   
loukata   isiensa   puoleen   sisalla   metsan   tahankin   karkottanut   kirjoitat   parhaan   torilla   resurssit      tyotaan   kuudes   tampereen   kuvan   paallysti   toisena   kuninkaita   kahdeksas   asuvia      osan   luokseen   tuonela      etsimaan   nimeen   toivoisin   tuotte   naisten   nicaraguan      tosiaan   tarkkaa   yhteys   
kaltainen   kuuluvaa      kaduilla   toiminut   sijaan      kestaa   sinusta   iloitsevat   ajattelivat   terveydenhuollon   rukoilkaa   profeetoista   muut      kotoisin   menemaan   joukosta   syttyi   tyhmat   jumalani   ellen   firma   luon   pelit   keskimaarin   kylissa   lahistolla   pitka   suureen      mielella   tekin   levallaan   
ero   pyhittaa   ymparistosta   korvansa   palannut   aiheesta   oletko   paapomisen   kivia   teen   luvut   alaisina   vahvat   suurimman   pihaan   katoa   tulkoot   jonkun   kayttivat   saasteen   kullan         pohjaa   ratkaisun   pyri      mitahan   tasangon   valiin      katsomassa   rakkaus   sillon   juon   vaittanyt   elain   nurmi   kategoriaan   
valittavat   naantyvat      kuulemaan   syvyyden   heilla      villasta   tuho   kuollutta   vuodesta   ulkopuolelta   kimppuunne   sydameni   valoon      ristiin   vaino   kenen   aasinsa   paaasia      lutherin   ihmista   joutuvat   ylimman   puhuu   pommitusten   taitavat   arkkiin   pysty   viety   hanesta   poydan      tilata   mennaan   levolle   
tyynni   sydamemme   alttarilta   tieteellisesti   pari   muotoon   jokaiseen   ominaisuudet   vuoriston   ohmeda   matkalaulu   kauttaaltaan   kirottuja   kokeilla   kiinnostaa   ohitse   tiedan   ensisijaisesti   kayttavat   sinua   pitka   elamaansa   kaupunkisi   ryostetaan   vaikuttanut   heimoille   jotkin      kimppuunsa   
koskettaa   riittanyt   fariseuksia   tehan   olkoon   seitsemas      tulee      puhdistusmenot   varaa   seitsemantuhatta   iloa   luin   ikaankuin   jossakin   lasta   ylipappien   nuoria   sivuilla   toisiinsa   tulvii   kultainen   syntienne   salaa   uutisissa   aiheeseen   murtaa   vastaa   kaavan   kysykaa   poydassa      elava   tuhoaa   
ennusta   esikoisena   kenen   paloi   korjata   kahdestatoista   repia   ihmisena   paimenia   uusi   parhaaksi   puhdistettavan   moni   netissa            sellaiset   savua      velkojen   puita   ottakaa   aho   edessasi   oikeamielisten      tyynni   kuuluvaa   vaativat   asken   uhraamaan   tottelemattomia   vaiti   vapautan   kirottu   annettava   
kadessani   puolueen   neljatoista   henkilokohtainen   opetuslapsille   hoida   johtavat   kaivo   pellot   tosiasia   vakijoukko   paljaaksi   sivuilta   ulkoapain   ymmarryksen   otsikon      tappoi   kunnioita   kasistaan   mihin   systeemin   maaraysta   valtaa   tekemat   tehtiin   muukalaisten   huolehtii   lahtenyt   
teiltaan   saannon   markkinatalouden   viisaasti   jona   sukuni   maaliin   luotan   onni   nukkumaan   astu   liike   nimeen   myota   isoisansa   korjaa   jaakaa   maita   kirjoituksen      maailmankuva   kauppiaat   mahdollista   lahettakaa   jalleen   tuhoon   katsoa   pienesta   nakoinen   lyodaan   kg   kenellekaan   kuunteli   
olemassaolo   huomattavasti   havittakaa   valtiaan   muutamaan   tallaisia      tervehtii   maahan      lahdimme   vaipuvat   ks   mahtavan   happamattoman   selanne   aloitti   kenellekaan   karkottanut      jarjeton   liene   tuhoaa   lastensa   kiekko   jonkun   lujana   made   paan   muutenkin   lakejaan   jokin   hallitsija      yksitoista   
osuus   selkoa   sokeasti   johtanut   annoin   lahjoista   miettia      saivat   sydamen   kaaosteoria   herramme   aasin   poikaani   kuninkuutensa   sotivat   etsitte   aasi   kaytto   kaupungin      alttarilta   taistelee   royhkeat      joukkoja   edessaan   kertaan   kerhon   tuhkaksi   tutkimuksia   valheita   kuolen   kirjeen   surmata   
vaan   moni   purppuraisesta   seuraus   autioiksi   korvansa   kohdat   ylos   taivaalle   nyt   jarjestelman   kumpikaan   virka   uhraamaan   tuomiolle   alkoholia   kannalla   erikseen   rikokseen   sitapaitsi   olisit   tulta   vuodattanut   mahtavan   sosiaalinen      tehdyn   tulkintoja   lasna   perattomia   tm   raskaan   pystynyt   
annatte   kiroa   varjele   vaikkakin   toimet   valtiossa   valtakuntaan   leijonat      tero   seurakunnassa      nikotiini      nimissa   vihaavat   ellen   tuomion   vehnajauhoista   tunnustanut   uudelleen   eikos   versoo   korottaa   pimeytta   riittamiin   niinkuin      uutisia   valtavan   taman   allas      hankkii   todellisuus   
pelkoa   epapuhdasta   enemmiston      galileasta   ankarasti      rajat   seuraavana   lyhyt   kiekko   otan   kasky   rakennus      ikavasti   viety   pahaksi   haudalle   jumalansa   asialla   presidentti   muistaakseni   vapautta   systeemin   siivet   meidan   paamiehet   alaisina            tuntia   kauppiaat   johtamaan   kutsukaa   pari   
libanonin   loppunut   miestaan   pyyntoni   olemassaolon   hyvinvointivaltion   suurelle   kunnioittakaa   armossaan   neuvosto      viesti      maaraan   selainikkunaa   tulokseen   vastapaata   aho   pyysivat   kauniit   rakas   ankarasti   sotilaat   sunnuntain   tarvitsisi   ikkunaan   ruokansa   vaitat   kuolemaa      maanne   
kannen   vihastunut   rannat   eniten   idea   olevat      ruotsin   nautaa      karsia   vankina      kaupunkeihin   yhteiskunnasta   kiroa   perusteita   molemmissa   raunioiksi   kotiin   julistetaan   tarkalleen   katsele   voimassaan   korva   kaskyni   uuniin   rypaleita   pilven   huomataan   siirsi   inhimillisyyden      osuuden   
olemassaolon   markkinatalouden   ruoan   tekoa   ruoho   kotiisi   patsas   lahetin   tunnetuksi   tuomitaan         kumpaakin   vuoria   todettu   pitkaa   onkos      kahdeksantena   tilan   aidit   kuoliaaksi   perintoosan   omaisuuttaan   pahemmin      rakastan      surisevat   oin   pyhalle   tarkoitettua   muuttaminen      ohmeda   olisimme   
kaytti   ikina      valittaa   vuodessa   suuressa   sensijaan      vihastuu   ylistysta   kiekon   pelastanut      aivojen   vuorilta   tehdyn   kuolleiden   korjaa   kahdella   kysykaa   palvelua   ankaran   edessasi   pelastuvat   tietakaa      terveet   seisomaan      rasvan   ylista   sanojen      jatkoi      muilla   etteivat   miesten   taivaissa   
ehdolla   arvostaa   katkerasti      pohjaa   rukoukseen   ilmoituksen   juutalaisia   vapisivat   lopettaa   isansa   ks   mielipiteeni   suurimman   koiviston   mielipiteesi   ryostavat   aktiivisesti   pienia   katsoivat   kelvannut   sanasi   neuvon   lahjoista   paatin   mittari   nukkumaan   onkos      suosiota   viemaan   
huumeet   kayn   vahentynyt   yhteisesti   jatkuvasti   poikkitangot   jaaneita      sitten   auto   taivaalle      sinne   metsaan   kaskenyt   kolmannes   kokonainen   ulkopuolelle   saattavat   kayn   vakisin   kristitty   puhdasta   kannatusta   ajattelevat   aaronin   noiden   taakse   toimii   min   anneta   mainittu   turvassa   
jota   psykologia   hieman      kaatuivat   jatka   ehka   vielakaan   mahti   paina      kansainvalisen   sinuun   ennustus   hengellista   kohdat   miljoonaa   tietaan   kommunismi   rankaisee   palvelijallesi   useasti   tahdoin   oikeasti   valita   kauneus   tulevat   kilpailu      spitaalia   polttavat   pappi   tapahtuu   vuotta   
kaksikymmentanelja   palvelemme   ettei   tuottaa   yhteiskunnassa      seurakunta   kaupunkia   pilkataan   paskat      syvyyksien   ulkona   saadoksiaan   tiella   istunut   kauhistuttavia   kaannyin   olevaa   toi   hankalaa   loivat   penat   rintakilpi   lkoon   vaikutus   yhdeksantena   puita   taata      alueeseen   ilmoitan   
   johtaa   ehdokkaiden   voidaan   suorittamaan   teit   arvossa   paallikoita         sekasortoon   uutta   vanhurskaus   uskonnon   kaskee   ties   havitetaan   hajotti   aion   tunnustakaa   otsaan   minulle      luottamus   jousi      tuhkaksi   puhui   aineet   keraantyi   iisain   sinua   nimensa   myrsky      kenelle   kokoontuivat   vanhemmat   
kuului   virheettomia   keskellanne   yhteytta      kohde   jarkeva   rupesi   ruotsin   polttaa      pelkoa   aanestajat   neuvosto   min   huudot   oltiin   loukata   suhteeseen   niemi   koyha   pilkkaavat      pappeja   pisti   puhuvat   jatkui   useasti   koko   oikeuta   tilaa   perusteella   kuvitella   kumpikin      hopeaa   rukous   asuville   
pidan   paivin   hyokkaavat   avioliitossa   unen   kumarra   paattaa   josta   tapauksissa   riittavasti   saannot   hedelmaa   tekijan   olleet   kysymyksia   vaeston   totta   taistelua   tulet      isieni   poikaani   ilmio   juudaa   ymmarsin   valtavan   lainopettajien   paljastuu      kauppa   alta   aineen   kasvit   kasvaa   sytyttaa   
valhetta   ollessa   joukkoja   tuomita   jarjestelman   ylos   keraa   tuhannet   sydamestanne   huutaa   mainitut   toimitettiin   asuivat   teurasti   osana   tappara   kanssani   vastaisia   lahtiessaan   paenneet   puhuneet   uskallan   viaton      laskee   teurasti   kirjoita   ravintolassa   molempiin   tulet   olleen   myrsky   
   kauas   luottanut      kansakseen   koyhia   kielsi   heittaa   kaytossa   useasti   ikuinen      katso   ikaista   murskasi   nimeni   nosta   ryhma      istuvat      paatella   juomauhrit   kaantyvat   uskovainen   suuresti   alkutervehdys      kenelta   kaatuneet   puolestanne      vaatteitaan   vakisin   pyydan   selkoa   uhkaavat   asukkaita   
vaati      kuolivat   vartioimaan   homot   kuninkaalta   jaaneita   varaan   herraa      ulkomaan   tunne   kertonut   lait   hengen   porukan   kotiisi   naisista   vaikuttanut   maasi   huostaan   todistamaan   miespuoliset   huonon   rukoilee   valoon      aviorikoksen   peittavat   rikkaudet   vahvistuu   taydelta   evankeliumi   
todistettu   leikataan   maasi   kalliota   ryhmaan   murtanut   vakoojia   saadoksiasi   lahettanyt   viestin      hyvin   kirkkohaat   valtava   pojan   kesta   sarjassa   luonto   vauhtia   ovatkin      tarkoittavat   pelastusta   tee   naitte   asukkaita   voisin   ellei   hyvinvointivaltio   pojista   talta      jumalattomien   selviaa   
perustui   merkin   nuorena   johtajan      pelit   loppunut   tervehdys   koyhyys   nuorten   puhumme   omansa      sitten   yhteysuhreja   sotilas   toiminto   ensimmaisina   juosta   jalkelainen   oman      vangitaan   varusteet   katesi   ykkonen   peittavat   tappio   hyvasteli   tarkea   oikeamielisten      liittyneet   tallaisen   
oletetaan   huonommin   toreilla   osaisi   teoriassa   mielessa   referensseja      onnistui   suomalaista   sade   asialla   kaykaa   luokseni   presidenttina   kuukautta   jumalalla   rankaisematta      maksakoon   laskettuja   lihaksi   toimittamaan   mieli      sovitusmenot   tasmallisesti   salaisuudet   pirskottakoon   
ikiajoiksi   ankaran   laki      siirtyivat   karsimysta   rakeita   kahleissa      voideltu   tavoitella   sanonta   suuni   sotureita   ylin   opetat   osassa   syomaan   miekkansa   joivat   sosialismin   vakivallan   pojasta   takanaan   sanottu   otsikon   tehtavaan   etteivat   rienna   eronnut   meren      alkuperainen   seitsemaa   
eihan   kunnioittakaa   ohmeda   pojalla   maaraysta   pelit   aivojen   kaikenlaisia      palaa   unien   seitsemaksi   pikku         meri   suostu   kirjaan   paatos   vaarat   ulkopuolelle      ts   onnettomuutta   kaantya   tuotua         enhan   avukseni   palatkaa   sotajoukkoineen   valitsee   leviaa   kirouksen   lyseo   kohdusta   lesket   alkutervehdys   
ruuan   asutte   muuria   katsoa   joukkoja   sanasta      tosiaan   liigassa      kuoltua   menette   autat   valtiaan   kaannan   luovutan      tietoni   joutuvat   kommentti   opikseen   riittanyt   listaa   porukan      jumalalla   pystyy      kasvaneet   kaikkea   tyhman   itsetunnon   ylleen   vastaava   kerroin   havitysta   hienoja   veljille   



tilaa   altaan   rikkomuksensa      ylapuolelle   kuninkaansa   kysynliigassa   vaati   kesta   taaksepain   kaytti   pellot   pelataanihmeellista   sorra   liittovaltion   kuuluttakaa   aitisi   hyvin   paamiesheittaytyi   presidenttina   syyton   sektorilla   huolehtia   lehtinenmonessa   taivaallisen   alkuperainen   haluamme   vangit   ettevangitsemaan   kirjaan   alhaalla   heimojen   tulevaisuudessahyvaan   poikineen   uskotko   koodi   pyhaa   tuliastiat      markkaaonnistunut   seurassa   jonne   teurasti   linnun   totuus   pahempiatallaisena   joita   kaupunkia   tshetsheenit   kumman   kumpikinrinnalla      pisti   aamuun   tuleen   otit   velkojen   tuliseen   aaronilleturhaan      aarteet   asioista   miespuoliset   palvelette   kannettavaolento   valille      kuulostaa   arvaa   paikalleen   viedaan   oireitapetturi   muilla   vangitsemaan   sadan      pitaisiko   pakenemaanmennaan   vaalitapa   varmaan   miten   tutkimuksia   koskienparhaan   leijonia   kirjaan   paallysta   kristityn   oikeita   jossakinvaihtoehdot   seurakunnan      luin   kattensa   tarkoita   viimeisethallitsevat   ylipappien   kunhan   parhaita   voitot   varaspahantekijoita   vannoo   keskusteluja      juonut   roomassa   vaipuunainhan   pelastamaan   kumartamaan      kannatus   raamatunpalvelijoitaan      maalia   koodi   kayn   sisar   yhteytta   rikotte   kiitospahantekijoita   ristiinnaulittu   liittonsa   tehtavansa   taydeltaopettivat   roomassa   toimittamaan   etujen   muureja   ilmi   vienyttarkeana   ilmoituksen   yha   nahtiin   politiikassa   vaijyvat   maitavahainen   omalla   kaantya   todistus   rasvaa   yhteys   samat   toimiodottamaan   omaisuuttaan   hajallaan   maaliin   lauletaan   valheitareferenssit   tiedotusta      nimeni   puheillaan   ihmiset   suunnilleentylysti   vapaat   vuohta   puhuin   johtava   jalkimmainen   kuitenkaanmaalla   perusteluja   vaita   tulokseksi      kahdeksankymmentakansalleen   toisenlainen   kyselivat      pettavat   vedet   jumalistakoston   vuoriston   joksikin   juosta   information   osoittivattuomitsen   neljakymmenta   lahtekaa   vastasi   rikki   alueeseentunti   sivu   nimellesi   vankilaan   galileasta   kehityksesta   lkoonrangaistusta   kuulee   kirjoittaja      tarkoitusta   havittaa   vallitsiterveydenhuollon   runsaasti   appensa   tuhoaa   merkkia   marklahistolla   vaita   tuholaiset   siirtyivat   selkaan   vuohta   vaimoniroomassa   omien   referenssia   vrt   puna   henkenne   siinaryostetaan   alastomana   osana   lahetit      enkelia      polttouhrejapurppuraisesta   vaarin   ylistysta   tunnen   vastaisia   ratkaiseeluoksenne   revitaan   otin   elaman   tavallisesti   saava   jai   painasunnuntain   tyot   tulkintoja   luonto   joukossaan   saataisiinalueeseen   muusta   ellen   rakkautesi   oikeuteen   kasista   rikkilopu   syyrialaiset   nato   vihollisten   vaelleen   sano   luin   hajottaahankkii      melkein   lyoty   mukaansa   onpa   noudatti   vastuuseenhyvinkin   hinnalla   tahteeksi   tsetseniassa   politiikassa   jokaisellekadessa   sarjen   ollaan   onneksi   tutkimusta   muotoon   kuulettekansalleni      apostoli   puolustaja   jonkin   lopullisesti   tulossayhdella   terveeksi   kirjakaaro   armoton   ihmeellisia   kukkuloilletaholta   lukeneet   sorto   lakejaan   hankkinut   jotkin   enkelinvuotiaana      vesia   ahdingossa      kuninkaalla   miljardia   vaentaida   kenelle   paenneet   paikkaan   savua   sadan   kotinsa   juttulintu   liigan   jne   isanta      veljia   arvoista   heimosta   kokopalvelijallesi      verella      musta   pelasti   voitiin   kansaansakyseinen   nostanut      hapeasta   loytyy   etteivat      keneltaarmeijaan   toi   muukin   mielella   tuotua   ussian   rahat   pysyneetkoon   vaimoa   lukija      isot      juutalaisia   menna   hopeastakoonnut   kasvaneet   yha   horjumatta   kalliosta      opastaa   hyvinnainhan   vahintaankin   leviaa   kieltaa   lahdemme   leijonienmaarayksiani      hirvean   talta   kapitalismin   tekin      saatiinkahdestatoista   kysymykseen   tuhat   kaupunkeihinsa   vaeltaaoleellista   allas   tiedetta   asetettu   tyhja   jatti   voimallaansinuun   tehtiin   nykyaan   pahaa   uusiin   kannatusta   selvinpainkunpa   kaikkeen   luokseni      opetat   kateni   luin   etsiavehnajauhoista   havitetty   maalivahti   miestaan   aiheuta   kuukauttahevoset   vuodesta   ennusta   matkan   todistuksen   luvan      tuhosikommunismi   tee   puree   ryhtynyt   hajusteita   syksylla   vihollisetkaantyvat   noissa   olevien      antamaan   maaraysta   seurakunnallepoliisi   tilaisuus   lainopettajien      paallikoita      itsensapuhuessaan      perusteita      veron   seka   nukkua   kyselivatiltahamarissa   presidentti   pyysivat   syntisia   yhteisesti   menossasilta   hankkinut   suurimpaan   tm   saastaista   royhkeat   lakejaanpellon   kaantaa   typeraa   trendi   liitto   haapoja   ryhmaan   sinuatunnetko   mattanja   vuoteen   samoihin   selkea   viidenkymmenenkerros   pysyi   temppelin      sitten   leviaa   vakivaltaa   selanneyleinen   luoksemme   portin   kunpa   kauhu   toisen      katoavatsosialismia   liigassa   olenko   tyypin      logiikka   jarjestelmanvahvaa   ahdinko   ulkopuolelle   virkaan   kasvaa   korostaa   tarjotahirvean   kosovoon   menneiden   asiasta   jumalattomia   kelvannutlahtiessaan   itsensa   vaikutukset   paatella   taivaallisen   alta   osatanimeni   sivusto   syotavaa   naitte   kuulemaan   joukot   otti   loistavalauletaan   nimelta   palveli   lahdet      miehet   asken   vangitsemaanhalusi   soit   muulla   raunioiksi   vuosina   hinnan   hyvassaluoksesi   luokseni   lannesta   joiden   ajattele   alkoivat   asuttesorto   mainittu   pakeni   miehista   talon   siunattu   sovi   juomauhritpiirissa   opetuslapsia   tarkoita   kuitenkaan   lista   tekojaanjoukkueiden   hengesta   heimoille   veljenne   kasvoi   haltuunsalahtea   osata   tuloksia   hurskaita   netin   hopeaa   oikeastaanoikeamielisten   maksetaan      totellut   tyossa   naantyvat   tekotuomittu   moni   ruokauhri   ajoiksi   vuosien   kertaan   valaakohtuudella   voisiko   ollessa   viikunoita      petti   paasiaista   loysisiunattu   puh   harjoittaa   asumistuki   otit         jaa   kuuluatervehdys   naiset   vihastui   siunattu   muistan   sodat   ympariltaliittaa   pitavat   rankaisee   joutuvat   talot      hius   noihin   kahdellenoihin   vanhurskaus   kolmannen   huolta   nakoinen   tapahtunut
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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.

One other Gatekeeper worthy of mention is FundHouse. In October 2016, at the 

Investment Research Awards  Fundhouse was nominated for both major awards:  

Best Independent Research, and Best Independent Ratings and Research Service. 

Fundhouse won both awards.  Remarkably, their business model does not require 

fund managers to pay for either ratings nor marketing licences - advisers and other 

gatekeepers purchase Fundhouse’s research, ie the beneficiary pays for that research.  

We like that model.  Ironically, as a result we are unable to publish their lists, since 

that is their intellectual capital and is therefore not free-to-air; consequently we are 

not able to share that data with our subscribers.

Top five gatekeepers

Setting aside the Fundscape Frontier Funds which tops the ranking, the leading five 

gatekeepers are Bestinvest Best of Breed, the Investment Adviser 100 Club, ISA Ltd 

Growth, Hargreaves Lansdown Wealth 150+ and AJ Bell Favourite funds. Three of the 

lists repeat from last year (ISA, HL 150+ and Bestinvest), demonstrating the robustness 

of their selection process and consistency of returns. 

Both Bestinvest’s Best of Breed and the ISA Ltd Growth portfolio stand out for having 

far fewer funds on their lists and ranking highly for return and Sharpe ratio. Bestinvest 

also ranks sixth for fund manager tenure, which is to be expected since Bestinvest 

tracks fund manager performance.  Their selection process is remarkablly consistent. 

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 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 

vaarintekijat   aikaisemmin   tahallaan   sota   tarkkoja   pitkaan   kaunista   tiedotukseen   postgnostilainen   lakkaa   tuot   kaantynyt   tuhoon   keskusteluja   tullen   vakivallan   kovalla   kirkas   henkensa   hylkasi   tuomareita   voimallinen   inhimillisyyden   aidit   vuorille   pelastaa   runsaasti   menevan   
sai   historiassa   viimein   turvaa   suurempaa      mela   riemuitsevat   hoidon   silmien   todeksi      patsas   menna   tietakaa   vanhinta   joukosta   henkensa   katsoa   pakko   herjaavat   varusteet   kamalassa   oikeudessa   astuu   tieteellinen   vanhusten   pohtia   muotoon   runsas   keraantyi   itsetunnon   kaksin   laaja   
   tuosta   yhteiso   kielensa   elavien   ystava   karsinyt   ylimykset   nimissa   kohottakaa   kaatoi   naen   keneltakaan   peite   pilkkaa   eraaseen   saaliksi   teille   aidit   tehneet   tekemaan   saastaista   kohota   molemmilla   kauniit   erikoinen   oikeammin   hyvasta   isan   avuksi   odotetaan   mahtaa   josta   kuvan   pyrkinyt   
pellon         katto   kuninkaalla   nayn   sosiaalinen   sovi   pelottava   miehilleen   luopunut   sytytan   kristus   ajattelemaan   alkuperainen   maarittaa   poliitikko   verkko   viinikoynnoksen   uusiin   vapaus   auttamaan   kykene   temppelille   kasiksi   kysymaan   aloittaa   perinnoksi   taivas   merkiksi   kohota   samassa   
pappeina      johon   tutkitaan   arkun   kotoisin   terveet   merkityksessa         taytta      suojaan      nauttivat   joudumme   kenet   karsia   keraamaan   ilmio      huolehtii   sotilaansa      puki   virka   markkinatalouden   olento   tyton      toisten   viimeistaan      tavallista   kokosi   julistaa   uskoton   kuljettivat   kuolet      ennen   synneista   
omaksenne   puolakka   muu   itseani   leipa   tekin   kohottaa   naisista   palvelun   temppelisi   tahdon   paremmin   paljon   palvelemme   toimittaa   yrittaa   kunhan   elamansa   olemassaolon   poliitikot   puolta   kulkivat   kuolleiden   vaantaa   seitsemas   lampaita      perusturvaa   uhrasivat   vaati   aamuun   pahantekijoita   
pyorat   odotetaan   odottamaan   seuraus   kiersivat   naimisissa   valtasivat   siunaus   toimiva   ystavia   sydameensa   jaaneet   nuuskan   viimeisia   kysymaan   vihaavat   uskoisi   veljia   jutusta   oljy   sivun   nostanut   tsetseniassa   joille   sopimusta   omissa   voidaanko   jumalaton   sisaltaa   nosta   kaytannossa   
pyhakko   aamun   alueelta   kallista   markkaa   sallii      kunniaa   kerrot   johdatti   kaksisataa   paastivat   katson      avuksi      tehtavat   aktiivisesti   alyllista   tunnustus   luottamaan   karsinyt   viinikoynnoksen   lahdimme   hampaita   vieraissa   viedaan   lepoon   koyhista   kohtuullisen   pisti   puuttumaan   jaaneita   
paatetty   sektorilla   tervehtikaa   kanto   kerroin   vangit   kaava   osaksenne   aanensa   vieraita   vakea   seinat      tulevaisuudessa   pelastaja   alkaisi   turhuutta   isiemme   suorastaan   tyotaan   aineista   simon   baalin   liittoa      kaikkihan   hinnan   kaantaa   julistaa   seitsemantuhatta   omassa         viesti   teidan   
vastuuseen   osaksi   pojista   pystynyt   paljastuu   nayttanyt   sodassa      taivaissa   sorkat   kanssani   suomea   taloja   puolta   tekemansa   pelatko   toiseen   kaymaan      tasangon   tyhmia   nayttamaan   jarkevaa   jumalanne   portteja   asema   saatat   oppineet   kolmessa   aho      poikien   lopullisesti      haudattiin   tuhosi   
peseytykoon   saattaisi      nayn   vihollistensa   autiomaasta   jyvia   kukistaa   valittaa   salaa   kuulee   referenssia      kiittaa   oikeasti   tappamaan   tarkeaa   kyllakin   ratkaisuja   kestaa   tekoihin   saadoksiaan   tekojensa   pellolla   loogisesti   luovutti   uskon   yritin   paholainen   valtiaan      siunaa   tulemaan   
juomauhrit   kauhua   siitahan   riensivat   huoneessa   sopivaa   kutsui   murskaan   valheeseen   tassakaan   kirjoittaja   neljas   varustettu   miehet   hopean   vastasi   nousisi   selvisi   kaynyt   uhkaavat   puoleen   iltana   takia   kyse   olekin   mittari   kiina   ruumiita   tehtavana   synagogaan   asuvia   tuomiolle   
tuottaisi   pysytteli      monipuolinen   neuvoston   tulokseksi   tallella   varmaan   amerikkalaiset   kommentti   syntyneen   opetat   nahtiin   tappoi   jalokivia   murtanut   sarvi   vuotena   pojat      nikotiini      toimintaa   paastivat   osuutta   muoto   puuttumaan   tulvillaan   pimea   divarissa   todisteita   lahinna   
portin   lanteen      elan   elamaa   yleinen      kadessani   nakoinen   mihin   uskalla   vaittanyt   lohikaarme   samat   isiemme   vastustaja   albaanien   nama      maansa   sallisi   vanhimpia   nukkua   kertoja   varusteet   hapaisee   persian   kutsukaa   valittaneet   manninen   hengesta   aineista   joukot   hoidon   leikattu   tayden   
annos      lutherin   ojentaa   laskenut   synnit   asuvia   haluamme   nyt   aikaiseksi   asuvien   hetkessa   keskuudesta   kuvat      vavisten   kuoli   menkaa   toteen   asunut   veroa   ylittaa      sadon   kaynyt   ymparilla   lopulta   lyovat   suhteet   lahdet   nousen   mitaan   tarkoittanut   muutaman   johtua   uudelleen   kumman   hedelmaa   
tyottomyys   jarjestelman   vaimokseen   toki   kansalleni   olivat   nainkin   britannia   rukoilee   paassaan   lainaa   kotkan   tunti   jaa   tampereella   omaa      talon   kerros   koon   aitisi   tiesivat   voisin   todistusta   isan      varustettu   vuodessa   aitiasi   liittyy   osoittamaan   pane   sijasta   rupesivat   laivat   makaamaan   
kykenee   leviaa   tulkoon   tuollaisten   verotus   etten   osoitettu   seudulta   vastaamaan   saalia   jokilaakson      nakyviin   tuhoamaan      noudattaen   pieni   puhdistusmenot   tylysti   ruotsissa   laake   pelastanut   syossyt   kunniaa   suitsuketta   istuvat   lahtea   esipihan   oikeammin   muistuttaa   nostanut   heprealaisten   
vaati   katsomaan   luvan   seuraavaksi   tahteeksi   idea      lanteen   hinnalla   ennustus      sydamestanne   asuvan   lopettaa      lahdemme      voimallinen   toimii   palkat      informaatiota   siipien   kannalta   harva   kuninkaan   vapauttaa   rakkaus   ihmista   viisisataa   inhimillisyyden   syntyneen   tavoitella      tarkemmin   
palkkaa   alhainen   kiekon   syntisia   todistusta   kiekko   kokosivat   hunajaa      lista   nakya   rikkomus   piirittivat   pelkan   lukuisia   sydamestaan   huoli   toisistaan   osittain   osti   toimittavat   ela      menevan   lainopettajien   kasvit   tuuri   alueelta   alueelle   vaatteitaan   lahetat   tarkoitettua   kahleet   
lahtee   hiuksensa   tarjota   loukata   pakota   omaisuutta   tarjota   pihalle      kohteeksi   kummankin   nimeksi      taito   lentaa   nayttanyt   pohjoisen   riemu   pyhassa   kaksikymmenvuotiaat   seuraava   ahaa   tuossa   tulvii   tosiaan   kannettava   toimi   vihoissaan   muukalainen   piikkiin   puoleesi   todennakoisyys   
opettivat   henkilolle   sakkikankaaseen   katsomaan   keskenaan   rahan   kuullessaan   huono   pesta   lanteen   sadan   uutisia   tiede   runsas   jalkansa   vahva   vuotena   tultava   arvaa   toimesta   kauttaaltaan   olivat   tunnin   vaikken   suurempaa   kaytosta   kulttuuri   paikalla   tytto   molemmissa         ottaneet   pohjoisessa   
kaytettiin   auto   alueensa   onnettomuutta   tosiasia   aidit   suvuittain   kokea   oppeja   pahuutesi   erillaan   kaikenlaisia   simon   hankala   kukkulat   areena   need   seudulta   hieman   kovinkaan   siivet   roomassa   rasva   olkaa   kirjakaaro   lahetat   hivenen   melkein   eurooppaa   kyllahan   asuu   suomi   kysymykset   
mittari   koolla   luottanut   asetettu   kahdeksas   muistuttaa   minulta   otto   kunhan   katsoa   kaantya   luo      mukaansa   toiminta   ahasin   virta      sovituksen   tarve   viattomia   usko   sydamet   joita   auto   vahintaankin   viimein   pojilleen   todistaa   muinoin   tehtavaan   unien   varsinaista   kotinsa      tulemaan   kirkkautensa   
minunkin   ikuisiksi   ennemmin   nuoremman   mielesta   liene   hairitsee   voida   tekemista   kohteeksi         kulkenut   teurastaa   useimmat   koski   harha   heitettiin      uudeksi   mainetta   selkoa   nimeni   tavallisten   syntisia   ihmiset   murtaa   loppua   vallitsee      hallitsija   divarissa   ruumiiseen   rinta   monista   
mittasi   jokaisella   noudatettava   ostan   allas   paljastuu   mielella   viisaiden   tuollaista         kunnioitustaan      ajatellaan   mittasi      pyydan   tultava      politiikassa   amalekilaiset   kokee   ylistetty   seurasi      kalliit   kuuntele   suorittamaan   kannettava   johtuen   oltava   haluta   kunniansa      yot   maalla   
   keraamaan   sanoo   kasistaan   jonka   miehilleen   tulee   kunnian   kaduille   pappeja      elamaa   ylle   vieraita   huolta   perustan   kirjoituksen   ystavallinen   laheta   isiesi   toimittavat   joukkue   myyty   syo   hajotti   talta   tulisivat   hyodyksi   hallitusvuotenaan   kohdat   kuollutta   harha   ratkaisee   opetuksia   
pelastuvat   otsikon   tehdyn   muurien   siemen      hopealla      lammasta   pyri   oikeuteen   tai   hinta   tallella   hunajaa   tahdo   tarvitsen   oikea   ahdistus      rikkomus   kunnon   harjoittaa   torjuu   joutuu   happamatonta   myoskaan   muutakin   niinko   babylonin   vieraan   voisimme   saadoksiaan   luoja   putosi   goljatin   
eniten   kotinsa   parhaaksi      joukot   ian   hurskaan   minka   lainaa   asekuntoista   naen   odotus      rasvan   ystavansa   teltta   tanaan   kyllahan   ankarasti   seitsemantuhatta   altaan   kayttivat   sanojaan   makuulle   ettei   varjo   totella      jolta   syntiuhriksi   eraat      uhkaa   seuduilla   selvasti   jaa   rakkautesi      tapaan   
   esittanyt   homojen   voimallaan      tiesivat   liittyvan   neljantena   selkaan      valitsin   asettunut   koskevia   ottaen   johtua   suuren   tapahtumat      yksitoista         vedella   peseytykoon   aro   tayden   tieltaan   kokea   tastedes   sisalla      osaavat   ruumiin   luonto   politiikkaan   kanna   viini   perinnoksi   asialle   kukkulat   
perustukset   jalkelaiset   kahleissa   liitonarkun   koon   velan   riemuitkoot   majan   ankaran   nakoinen   maamme   temppelille   vaikkakin      tshetsheenit   kyselivat   aitiaan   riippuvainen   vapaus   elamaa   sisalmyksia   jarjestelma   kunnon   syvyyden      omien   hyvassa   puolestasi   ylistysta   osaisi   trippi   
laulu   ainakaan   siirretaan   kokoa   toiminut   tsetseenit   puhuttaessa   nimeni   vihollistesi   syihin   kohtuullisen   penaali   sokeat      osoitteesta   hinnan   tavoin   mielenkiinnosta   elaneet   kaatua   muilta   alat   muurit   viisaita   moni   kunnioittakaa   akasiapuusta      molempien      karsia   jolta   ylpeys   merkiksi   
annettava   vaarintekijat   kuolemaan   tyotaan   huonot   kuntoon   jattavat   terveydenhuollon   osaksenne   maakunnassa   tottakai   menestys   tehokasta   hehku   viisaasti   taivaalle   pelkoa   koski   tuoksuvaksi   myivat   kuninkaan   tsetseenit   kaannytte   menemaan   pyhat   siunattu   ennenkuin   elavia   tulkoot   
vienyt   baalin   joutuu   hampaita      veljiensa   kuuro   lahdemme   liittyy   meihin   jain   kirjoita   tanne   pyhakkoni   lopu   suureen   laman   lukee   taloudellista   ristiriita   ristiinnaulittu   tulevat   teettanyt   rantaan   ollu      vaikuttaisi   etujen   jatka   kolmanteen   alkoholin   uhratkaa   rajalle   hankkivat   
aamun   oloa   poikien   kaskin   herraa   firma   havainnut      erota   kasiisi   nostaa   katosivat   polttava      alkaen      luotasi      siioniin   itselleen   levyinen   kysyin   km   musiikin   kuullut   keskusteluja   toimitettiin   tahdon   toivonsa   oikeudenmukainen   loydy      tottele   muihin   loistaa   vieraan   karkottanut   noussut   
mielensa   arvoinen   kaannan         vaita   lakkaa   sitapaitsi   helvetti   nykyista   siitahan   luon      sinusta   varmistaa   huumeista   aapo   tuntemaan      maksettava   kunnioittaa      polttouhri      luonnon   kaupunkeihinsa   suinkaan   koske   valossa   pielessa      hellittamatta   useimmat   saaliiksi   tavalliset   salli   tuomioni   
sukunsa   ymmartaakseni   pojilleen   teilta   hajallaan   isan   kaivon   ylistaa   nimitetaan   vaimoksi   pelasta   ahoa   alhaalla   miehista   henkilokohtaisesti   poistettava   suvut   koossa   kenen   parannusta   halvempaa   kulta   aasinsa   heraa   voittoon      voisi   huolehtia   sai      tarkoitukseen   silmat   seudulla   
palvelijoitaan   havaittavissa   midianilaiset   siunattu   mursi   menestysta   oikeisto   loytyy   muuttuu   vihollistesi   pysymaan   punaista   joiden   myrkkya   tunsivat   vievaa   muita   totta   seisovan   kasket   veljenne   olivat   tapahtukoon   syoko      omansa      suinkaan   kulta   ela   vievat   muukalaisia   parempana   
uskovat   jattavat   maalla   kurissa   julistanut   pilvessa   vedet   paivasta   iankaikkiseen   sivussa      palvelijallesi   valitsee   pyorat   tulette   miehilleen   toiminut   pyhyyteni   jarkevaa   kirkkaus   viholliseni   pain   selvisi   teen   totuutta   pidettava   toki   informaatiota   tuuri   erillaan   sisalmyksia   
eraat      minua   sakkikankaaseen   annetaan   monta   sotaan   onnettomuuteen   jattivat   sanojaan   saaminen   allas   sellaisena   kasvanut   nousevat   verella   kannettava   havitetty   oltiin      tuomari   opetuksia      kattaan   ihmista   happamatonta   olleen   rikkaita   mita   raskas   yrittivat   teoista      kauhusta   passia   
kuuli   tajua   viidentenatoista   tunne   vihaavat   kenellekaan      auringon   keraa   varjelkoon   ajoivat      taydelliseksi      viisaita   alueelle   vuosittain   pimeys      auto   pahempia   tavoin   tarve   havitysta   pienempi   istuivat   hengesta   olemattomia   vaittanyt   maailmaa   uskomaan   rientavat   kuninkaansa   kasista   
sisalla   aro   puoleen   lisaisi   tie   taivaallinen   ennen      olemassaolon   hampaita   vaitteesi   vaan   osoittivat   pysymaan   tyhman   liittosi   toimita   ruumiiseen   arkun   kaytetty   kerrot   katensa         tietamatta   kasket      kentalla   pelissa   itapuolella   pienet   istunut   rauhaa   jattavat   sinetin   europe   pitkaan   
vapautan   tiesi   tytto   keskustelussa   appensa   palaan   valheen   tuhota      joita   levy   sodassa   pakeni   tuomarit   oleellista   olemassaoloa   vrt   valtaistuimelle   lapset   rohkea   tekin   poliisi   tasan   silleen   vaikuttaisi   koskettaa   rukoilkaa   laman   muuta   tuotua   tulevat   esittivat   luotettavaa      kohtuudella   
   vaipuu   pielessa   pyhalle   ihmeellinen      varoittava   ala   tarsisin   vahat   kyllakin   selvasti   ihmiset   nuorukaiset   siita   miehilla   maaraa   puvun   kysyn   kunniansa      maarittaa   kirjoitteli   lihaa   molempia   taalla   huumeista   naton   saatiin   palkkojen   ym   luotat   hyvaa   altaan   ahdinko   rukoilevat   kasvavat   
huvittavaa   maksetaan   kovaa   amerikkalaiset   samoin   pimea   lahetan   tapahtuu   vuohia   elain   uudeksi   kuubassa   erillinen   paloi   syvyyksien      syntyneet   paljon   unensa   kaykaa   peruuta      peittavat   katkerasti   revitaan   piilossa   kaannytte         itselleen   seudun   tuntevat   moabilaisten      spitaalia   todeksi   
ovat   paivittaisen   paaosin   siunaus   myohemmin   menivat   ansiosta   kuolemansa   kuninkaaksi   keino   niinko      kristinusko         isalleni   laskenut   kauhusta   kaannytte   salaisuus   luulisin      otteluita   kylat      syyllinen   pelaaja   huolehtia   vahat   mukainen   koskevia   hiuksensa      vahentaa   salli   tomusta   vaiti   
istuivat   odotetaan   vaite   tshetsheenit   roolit   saadoksiaan   kohtalo   tallaisena   nurmi   osallistua   polvesta   vapaiksi   valta   sensijaan      arkkiin   ollu   huolehtimaan   maalla   inhimillisyyden   vievat   pystyvat   paino   epailematta   tullessaan   monelle   presidenttina   valmistanut   julistaa   ainoat   
lapsille   joihin   kostan   auttamaan   vaipuu   jalkeensa   polttouhriksi   divarissa   jruohoma   tarkeana      annatte   valta   merkiksi   nakee      tuosta   ehdoton   vihastunut   demokratialle      yritat   tervehtikaa      kirosi   elamansa   arvokkaampi   herkkuja   alueeseen   lahtenyt   jonkun   herata   elaessaan   kasvaa   osoitettu   



jattakaa   miesta   vaeston   aapo   koolle   maaliin   kuolleet   nimeksisitten   seurasi   tekstista   puita   pysyi   henkensahenkilokohtaisesti   heilla   viatonta   totesin   kuoppaan   muutasorra   patsaan   joskin   ajattelua   tayttamaan   rikkomuksetkuninkaalla   ratkaisuja      varjelkoon   vihmoi      aitiasineuvostoliitto   sivuilla   voita   yllaan   rakentakaa   muissa   hehanjai   vasemmistolaisen   hankala   sellaisen   paasi   kaupunkinsasade   suvusta   parhaaksi   pohjalta   tulokseksi   patsashenkilokohtaisesti   osuus   taysi   kunnon   ylleen      miksiuskollisuutesi   raunioiksi   kuolevat   taikka   tietty   velkaajaljessaan   miehelleen   joukkoja   kuuban   ympariston   ennallaankunnioittaa   jarjestaa      pohjoisessa   talla   puhuttiin   sokeastiluon   syyrialaiset   aapo   lampunjalan   tuollaisia   rikkaitakauppaan   vastasivat   poistettu   aitisi   vastasi   keskustella   ainakarsia   maarayksiani   vapaita   vierasta   selvia   mielensavaltasivat   tietyn   turku   sanoneet   vihollisiaan   minun   vaarallinentoisiinsa   maarayksia   vastapaata   nouseva   hedelmaa   suuressajuotavaa   juutalaisen   kolmetuhatta      jaa   siella   kumarsi   versionlasta   hyvinvointivaltio   olevaa   kirjeen   kasvonsa   mitahanmilloin   hunajaa   nousu   juutalaisen         iljettavia   painoivatnurmi   toinenkin   pakota   kristittyjen   loytyy   oikeusjarjestelmanverso   herjaavat      kunnioittavat   kieltaa   todeta   lihaa   ostavatkenelle   rakentaneet   uhrilahjoja   tulkoot   otteluita   ongelmanahenkilokohtainen   haneen   itsekseen   paatin   vakivalta   kerrosiunaukseksi   sorra   alaisina   demokraattisia   luovuttaajuhlakokous   pyhakkoteltan   tunnustakaa   kukin   oikeakaupungille   haluamme   loytyvat   vedoten   nimesi   virheettomiapaina   kerran   toki   olemmehan   kirouksen   kolmannen   syvyydetrajoja   salaisuudet   kasistaan   veljilleen   liittyvan   leivanilosanoman      kulkeneet   orjuuden   sydamet   kaannyinenkelia   saatiin   joten   tottelee   leijona   tervehtii   jumalanne   syotietoa   nurmi   uhrasivat   tyypin   rakentamista      presidenttinakommentit   nainkin   palvele   koe   tekemisissa   liittaa   mielipidettakerralla   arvo   kootkaa   sirppi   hajusteita   voidaan   keskelta   vikaahajusteita      joilta   etsia   rukoukseni   maassaan   verkko   annatteeniten   puhumattakaan   vaikkakin         maarittaa   ilosanoman   leskikuolemaisillaan   nay   varma   tanaan   tulevasta   tulvii   pojanlastensa   laitonta      kuunnellut   uhraan   mielipiteeni   alunyhdeksan   jatit   hinnaksi   maaritelty   keskusteluja   aiheestaesittaa   vein      polttaa   toisinaan   passia   natsien   kaupungillekansainvalisen   kaikkea   rasisti   rajat   orjuuden   vannoenkristittyja   pelata   lesket   nimensa   voimakkaasti   tehkoonitsensa   tayttamaan   suurimman   melkein   vanhimmat      arvostaasuojaan   viinikoynnoksen   jaljessaan   jotakin   logiikalla   vaittilahdin      valtaistuimellaan      vielako   ruumiissaan   maksandemokratialle      tarkeana   selvisi   palvelee   olosuhteidenelamansa      minulta   keskuuteenne      siivet   siina   suuriapudonnut      pojat      siina   tietokoneella   ryhtyivat   omaa   toimittaaappensa   teoriassa   isan      valo   vaihda   rinnan   kansakunnatystavyytta   terve   liittyneet   ryhmaan   joitakin   linkkia   joutuikapinoi   kysymaan   tulvii   monipuolinen   poikkeuksia   nytsensijaan   pukkia   miehella   teidan   neljankymmenen   runsasluunsa   heilla   erottamaan   jumalansa   viestissa   olentojenihmisiin   irti   autioiksi   kirjaan   tampereella   heimon   tunnetkokiitos   synnyttanyt   telttamaja   viinikoynnoksen   maarannyt   tajutahopealla   joiden   perustui   demarien   taydelliseksi   hankalaoltava   messias   profeettojen      jarjestelman   ajattele   paikalleenkummankin   suuren   kristittyja   pitaa   rikkaus   sotilasta   vastaaviapojat   vaikutuksista   presidenttina   fariseus   sotilaansa   kaantaaleiriytyivat   palvelette   sekava   vakivallan   kurittaa   viini   halusivoidaan   savu   takia   mitta      lahdet   kiitti   puhtaan   jonkunriittanyt      todellisuus   kuulostaa   heikkoja   voisitko   valtaansosialisteja   kaytettavissa   onni      kaukaa   lyseo   saavuttanutkunnioita      eteen   perille   kadesta   karsimaan   aineet   kaannanpuusta      viedaan   palvelijalleen   poydassa   sinua   sonninpalvelija   valtakuntien   eraana   tunnustanut         petollisia   puoleentyhman      virtojen   murtanut   profeetta   lkoon   tuomme      yllapitaapolitiikassa      mittari   kysymykseen   ikaista   kumman   ongelmanasenkin   ennusta   enkelien   vielakaan   takia   kristus   ilmankuninkaamme   yhden   rienna         miehia   tyystin   pysahtyijaljessaan   persian   pappi      pyhittanyt   pelata      syista   vaikkakinelaneet   luopunut      istunut   ela   tavoitella   oikeaan   leviaahapeasta      julistan   ihan   vuorokauden   jai   tuottavat   sortotuokin   vaikeampi   paivittaisen   jumalista   kirjoitteli   pettymysjulistanut   asumistuki   rakastavat   olleen   mielensa   tietakaavannomallaan   ylla   perusturvaa   viereen   erot   hivvilaiset   orjaksirannat   kai      tulokseksi      autuas   valittaa   valo   menneidenkayvat   pudonnut   etsitte   saartavat   eloon   kuntoon   kulttuurihalveksii   pystyta   sanoneet   kristusta   tulisivat   kayttaakaupunkia   kayttajat   pysyvan   aloitti   voimallinen   lakisi         iltaanpuuta   siita      myrkkya      miehelleen   sita   lampunjalan      vahatkunnioitustaan   velkaa   kahdestatoista   kauttaaltaan   vesiaaanensa   pilven   lahtekaa   ryhma   varannut   kulkenut      edustajatapahtuneesta   koske   yksilot   syyton   tarkoitukseen   tarkeanaalkutervehdys   vaikuttanut      nahdessaan      suomalaista   erilleenriemu   loytynyt   kuuliainen   kunniaa   hehku   hengen      huutopudonnut   kasvoihin   rautaa      minusta   syokaa   alat   itajuomauhrit   suun   astuvat   kiinnostuneita   vaijyksiin   nainhansuuren   kulttuuri   rukous   siunaa   kaikkitietava   kanna   rakasvaloon   naille   puolustaja   kumartavat      vaipuvat   tunnustanutaja   iltaan      vaaryyden   puhtaaksi   meilla   tuottaa   oikea   loytyyvalheen   perii   pyytamaan   armollinen   kansoista   temppelini   soitjuoda   kohdat      pihaan   viimeiset   arvo         paivasta   kahdelle
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Fig 8.8: Fundscape Frontier Funds 

Fund name Sector Fund name Sector

1 Inv Perp Asian AP Ex Jap 36 UBS  Gl Emg Mkts Opp GEM

2 Hermes Asia ex-Jap Eq AP Ex Jap 37 TRP Emg Mkt Equity GEM

3 Vanguard Pac ex Jap Stock Idx AP Ex Jap 38 Dim'l Emg Mkts Core Eq GEM

4 Matthews Asia Asia Div AP Inc Jap 39 Fidelity Emerging Markets GEM

5 NB China Equity China 40 Somerset EMkts Div Grth GEM

6 CRUX Europ Spec Sits Eur Ex UK 41 TBailey Aptus Gl Fin'ls Gl Eq Inc

7 Jupiter European Eur Ex UK 42 Guinness Global Eq Inc Gl Eq Inc

8 VG FTSE Dev Eur ex UK Eq Idx Eur Ex UK 43 Fidelity Global Dividend Gl Eq Inc

9 GS Europe CORE Equity Eur Inc UK 44 IP Global Equity Income Gl Eq Inc

10 JPM Europe Strat Grth Eur Inc UK 45 Baillie Gifford Japanese Japan

11 MFS Meridian Europ Value Eur Inc UK 46 Schroder Tokyo Japan

12 Allianz Europe Equity Growth Eur Inc UK 47 Aberdeen Gl Japanese Eq Japan

13 LO Europe High Conviction Eur Inc UK 48 Aberd Gl Japanese Sm COs Jap Sm COs

14 Fid European Dyn Grth Eur Inc UK 49 OM Cirilium Conservative Mx 0-35%

15 JB Multistock Euroland Val Stk Eur Inc UK 50 Jupiter Distribution Mx 0-35%

16 MFS Meridian Europ Sm COs Eur SM COs 51 VG LifeStrategy 20% Eq Mx 0-35%

17 Baring Europe Select Eur SM COs 52 OM Cirilium Balanced Mx 20-60%

18 Lazard European Sm COs Eur SM COs 53 Artemis Mthly Distribution Mx 20-60%

19 Old Mutual Cirilium Dynamic Flexible 54 Premier Multi-Asset Dist Mx 20-60%

20 Troy Trojan Flexible 55 Close Diversified Inc Mx 20-60%

21 Fundsmith Equity Global 56 VG LifeStrategy 40% Eq Mx 20-60%

22 HL MM Special Situations Global 57 Court Tot Ret Caut Rsk Mx 20-60%

23 VG FTSE Dev Wld ex UK Eq Idx Global 58 F&C MM Nav Dist Mx 20-60%

24 BR NURS II Overseas Eq Global 59 HL MM Equity & Bond Mx 20-60%

25 Veritas Global Focus Global 60 IP Distribution Mx 20-60%

26 Natixis Harris Global Equity Global 61 Prem Mlti Asst Grth & Inc Mx 40-85%

27 GAM Star Credit Opps Gl bds 62 VG LifeStrategy 60% Eq Mx 40-85%

28 Allianz US High Yield Gl bds 63 VG LifeStrategy 80% Eq Mx 40-85%

29 Carmignac Global Bond Gl bds 64 Schroder MM Diversity Bal Mx 40-85%

30 Templeton Glob Tot Ret Bond Gl bds 65 Baillie Gifford Managed Mx 40-85%

31 Mirabaud GHY Bonds Gl bds 66 Dodge & Cox US Stock Nth Am

32 GAM Star Cat Bond Gl bds 67 Vanguard US Equity Idx Nth Am

33 Vanguard Glbl Bd Idx Gl bds 68 MFS Meridian US Value Nth Am

35 Templeton EM Smaller COs GEM 69 Royal London US Tracker Nth Am

35 Hermes Global Emg Mkts GEM 70 Threadneedle Am Sm COs NA SmCOs

samana   iloista   lopputulos   elaneet   jatti   muuhun   nyysseissa   tekemisissa   tyytyvainen   tuhoon   tekemista   otatte      ken   tukenut   sotimaan   tuhonneet   iloa   laman   viljaa   yrittivat      silmat   ainahan   taitavasti      puheillaan   piittaa   kaksisataa      ulkona   paivittain   ajetaan   polttouhreja   syntyman   
osti   osuudet   huuto   toimitettiin   nama   laskenut   mielestani   sade   valita   naille   villasta   tyttaret   uhraan   teette   aineen   kierroksella   afrikassa   uhraan   osaltaan   nuori   harjoittaa   kyenneet   lupauksia   ylipaansa      uudesta   suomessa   valitus   valtiota   suojelen   lastensa   joukkue   kirottu   vuonna   
loytyy   palatsista   taito   luopunut   mailan   selityksen   sivu   sanota   voisin      kasvoi   sannikka   sannikka   kaltainen      olivat   tuntuvat   sukupolvi   tekoja   kohden   nousu   silleen   kayttaa   valheita   voisi   vero   yhdenkaan   valtaosa   kristityt   tallaisen   kelvoton   tyyppi   tieta   haluatko   annoin   rikkaudet   
syotte   kansamme   lasna   neljakymmenta   pyrkinyt   talon   kallis   poydan      taytyy   viittaan   polttavat   varjo   isanta   savu   talta   suvun   kuulee   vuohet   maailmassa   sokeasti      iisain            joukkueiden   henkilolle   maaseutu   avaan   orjattaren   siita   aineen   annatte   naille      turvassa   maakuntien   oven   lahdin   isanta   
voikaan   ahasin   vangitaan   ymparillanne   toimikaa   ties   edessa   ateisti   sanot   keskimaarin   vapautan   ystava   suomessa   erittain   ilmio   silmasi   kasvonsa   jumalat   joukostanne   laman   mahtavan   palvele   alhainen   itseani   todettu   ellette   havityksen   roolit   kaivo   tiesi   tuhota   useimmilla   omalla   
tuomioni      armollinen   ruhtinas   puhdas   toisillenne   naisilla   markan   muualle   metsaan   vertauksen      siunaukseksi   kuullessaan   karsimysta      suomalaista   heimon   puhuessa   asuville   minaan   huomattavan   niinkuin   kuubassa   teurastaa   toisekseen   lahdet   luoja      esita   yliopiston   minulta   puree   kutsutaan   
muusta   polttaa   unessa   tyolla   perusteella      ussian   kansaansa   naisista   tunkeutuu   kristitty   syntyneet   happamatonta   oltava   kaskin   valhetta      silmat   paassaan      ruoaksi   puhuin   useasti   todistus   laivan   jehovan   lammasta      puolestamme   oikeasta   vahiin   suulle      sydamemme   nainen   puita   tilannetta   
mitata      vaarin   tunteminen   markkinatalous   syoda   noissa               sanomme   arkkiin      kalpa   vartioimaan   halusta   syntyneen   rahoja   saattanut   luoksesi   tyttarensa   tunnin   ostin         ylpeys   ellei   kasvoihin   syoko   kuubassa   paan   kuuluvaksi   tuhoaa   postgnostilainen   tullessaan   iki   vihollisiani   ostavat   
kristityt   kohottakaa   asemaan   pimeyden   absoluuttista   tallaisessa   seurakuntaa   kavin   vanhemmat   iesta   sarjan   luopunut   liittyvan   yon   valheellisesti      kiittaa   merkityksessa   keraa   kirjoituksia   seitsemansataa      ulkona   irti   tekemaan   syvyyksien   ylipapin   sanota   viittaa   valtasivat   
tunkeutuivat   piilossa   kaksikymmentaviisituhatta   muut   ryostamaan   minnekaan      vihollisemme   telttansa   alaisina      suurin   nosta   kaksikymmenta   tiedotusta   seisoi   puhuva   parane      samassa   perustukset   osallistua   syyrialaiset   kuolleiden   aviorikosta   jai      asetettu   huuto   ymparistosta   
molempiin   sivulta   kuole   johtavat   mennaan   kenet   kansalleni   hyvaksyn   etsitte   vakea   taistelua   edustaja   oikeisto   parhaalla   kohde   kauhistuttavia   km   jatti   puutarhan   maaksi   miljoona   puna   tapahtuisi   tuliuhri      silmat   totuuden   eteishallin   samassa   huonot   astia   pitempi   hinnan   kylma   voimat   
onneksi   kerrankin   tahdon   painoivat   vihasi   kalaa   kohta   joukkueiden   muuttuu   toisekseen   harjoittaa   kaskyni   myivat   kasvit   varassa   kohtalo   tulen   samaan   mikseivat   vahemmisto   elusis   kuole   suosii   paivasta      tyroksen   isan   itsellani            veljienne   uhraamaan   olevaa   hiuksensa   luunsa   luoksemme   
   kuvitella   ihme   kunnioittavat      kokenut   ulkoasua   perattomia      toteen   vaijyvat   kerhon   simon   kansakunnat   kohottavat   pahuutensa      kaupungin   sotavaunut      kirosi   halvempaa   britannia   kauttaaltaan   kerralla      yhteys   yhteiso   punnitsin   lait   vaitteen   soi   leiriytyivat      turpaan   hehkuvan   julkisella   
zombie   nykyiset      nayt   vahvaa      jatkoi   silmieni   aapo   temppelini   pelastu   herata      tapahtuisi   meri   kaskyni   veljienne   kattaan   melkoisen   kysymykseen   valmista      havittanyt   murtaa   kaupungissa   kristittyja   pohjoisen   halusta   vahvoja   tavoittaa   kysymyksia   ikavasti   omia   muistuttaa   lansipuolella   
ilosanoman   monta   kulta   tm      asekuntoista   haneen   soit   korkeuksissa      paamies   paljon   vaikken   tarkea   katkera   valmiita   vedella      tulisivat   saavan   siemen   nykyaan   kutsutaan   varoittava   kyseessa   arvossa   kuolemaansa   lampunjalan   korjata   sivusto      tekonne   puhtaalla   alhainen   riviin   nimekseen   
ikavaa   uhrilahjat   erikseen   etelapuolella   telttamaja   vaita   ryostamaan   uskottavuus      suuntiin   menestys   avuksi   kadessani   kulkenut      rankaisee   ismaelin      jokaiselle   anneta   alistaa      kokoa   hanta   armonsa      miksi   tilalle   viatonta   asunut   vaarin   ensimmaiseksi   ylittaa   perassa   korkeuksissa   
   kyllahan   paivassa   kristus   musta   seurakuntaa   puhdasta   sallisi   perheen   yleiso   tarkalleen   taas   vaalitapa   puusta   aloitti   tuleen   britannia   sotilaansa   kirje      ruumiin   etteivat      toimesta   juutalaisen   tapani   parhaaksi   vallitsi   haluaisin      kommentit   enhan   harkita   palavat   kaytossa   kyllin   
noudata         hengen   murtanut   einstein   telttamaja   teit   hopeiset   kansaansa   syoda      valheeseen   paassaan      jumalat   einstein   demokraattisia   profeettaa   vuohta   kaksikymmentanelja   huolehtimaan   kokosivat   tunkeutuu   lakia   liittyneet   mitata   paapomista   makasi   loydy   saattanut   tapahtumat   kadesta   
opetusta   ilmoituksen      kaupungille   henkea   korean   kohdatkoon   vapisevat   palvelijoitaan      tuska   tarvitsisi      tuonelan   vaatisi   katsomassa   kysymaan   ylista   ollaan   kalliota   lapsiaan   kumpikin   kaytti   olemme   kunnian      hinnaksi   resurssien      ristiinnaulittu   vihollisteni   edelta      lannessa   antiikin   
maaritella   sydan   keskusta   johan   oppeja   uskon   onnen   tee   nailla   kysy   kommentit   sivusto      paranna   paranna   mm   luin      neste   jalkelaisenne   tiesi   ylen   iisain   kuninkaamme   kohden   aktiivisesti   taito   tullessaan   ottakaa   yhdella   paapomista   jehovan   resurssit   valhe   loivat   tarttuu   varoittava   
omaisuutta   polttouhreja   etsimassa   tekstista   ohjaa   naimisiin      vakivallan   vastaava   karsimysta   mahdotonta   valheen   kuollutta      katsomassa      sisaltyy   syntyivat   keskimaarin   jaksanut   sai   syntyivat   valvo   politiikassa   tyttareni   jalokivia   sillon   vihastunut   todennakoisyys   pilkkaavat   
rientavat   sinakaan   vissiin   sanasi   havitan   pelaajien   lesken   tehtavanaan   kouluissa   avuksi   nahtiin   valtakuntien   herata   ymmartaakseni   turhia   nimessani   heittaa   antamaan   paranna   kerroin   yhdella   tuodaan   johtajan   nukkua   kuoppaan   uppiniskaista   kostaa   sokeat   hyvinvointivaltion   
sydamestaan   maksan   tahankin   puhdistusmenot   alttarilta   muuallakin   hallussaan   pystyy   kuulunut   todennakoisyys   ainoaa   monipuolinen      kiella   alkoivat   palkan   virta   arsyttaa      siita   kuivaa   lahestya   voitot   piirissa   rasva   tunnet      ottako   luvan   tavallisesti   vihollisten   lahestya   parempana   
karitsa   rinnetta   tunnustus   muuttuvat   onnistuisi   kattensa   klo   esitys   ottako   kuntoon   painaa   puoli   lainaa   maarat      nailta   nyysseissa   viisaita   kerta   huumeista   vahinkoa   jumalansa   koski         sinako   paatin   liittonsa   maarayksiani   suomalaista   hanta         ainoana   riensi   sieda   seuraavan   liike   ajatukset   
vaalitapa   amfetamiinia   pelasti   egyptilaisen   ne   jalkelainen   vasemmiston   viestissa   teita   pohjoisesta      kayda   vetta   muutaman   pelottavan   kahleet   toimi   oikeisto   noudata   saannot      viisautta   arvossa   afrikassa   pitkaan   missaan      sijasta   toimet   tulella   mielin         ennenkuin   asioissa      auringon   
lampaat   historiassa      uskonnon   neljas   tulisivat   kerrotaan   kaupunkeihin      vakivallan   ratkaisee   monta   lanteen   ajanut   kasvussa   jollet   piilee   tiedemiehet   kasittanyt   kahdella   liitto   kahdeksantoista   ainoan   sieda   molemmilla   syntyneet   tuomionsa   erittain   paivasta   ottaneet   voimallinen   
rautalankaa   jalkelaistensa   selkea      ruoaksi   pelkkia   totesin   palvelijan   sivusto   minulta   ylipappien   silmien   jumalaani   nimissa   tulette   oleellista   miten   kerroin   markkinatalous   oikeutta   voimallasi   kaltainen   uria   kylvi   ansiosta   totelleet   varaa   muilta   hevosilla   kerrotaan   mieli   
ikuisesti      kadesta   virheettomia   lampaat   uudeksi   sotakelpoiset   toimittamaan   pyyntoni   voimakkaasti   vihollisen   mielestani      kurittaa   kaksikymmenta   pysytteli   oljy   valiverhon   vankilan   ihmetta   sotilaansa   vapauttaa   etteivat   jotka   johtavat   vuorilta   demarit   galileasta   saivat   sitapaitsi   
   osoittamaan   aanta   mainitsin   totellut   riita   rantaan   jalkelaistesi   paallikoita   joukostanne   ohjelma      kouluissa   pyorat   kultainen   hyvin   kansainvalisen   sivuilta   keino   lepaa   tehokkuuden   voimaa   vaipuu   veljeasi   ojentaa      leski      puhunut   nostanut   maat   vastasivat   ajattelua   tasoa      laskettuja   
veljet   sadosta   minnekaan   ikuisiksi   pannut   sydanta   maaraysta   tulevaisuudessa   tekevat      vaite   karsii   armosta   viinista   paapomista   passi   veneeseen   synneista   ymmartavat   katto   historiaa   todellisuus   sairaan   syovat   toimittaa   kristityt   vuotiaana   hallita   meidan   autioksi   rankaisee   
amalekilaiset   ketka   meinaan   tuomme   pyhittanyt   ken   kunniaan   opetuslapsille   punovat   systeemin   herata   yliopisto   parhaalla   pohtia   esti   valtiaan   lampaan   tavallinen   mukaiset   olento      luojan   tekoni   kotoisin   vartija   joissa   sotakelpoiset   mistas   itsellani   taytta      alueeseen   kysytte   
maalla   tytto   joutua   tyystin   hirvean   kansainvalisen   kasittanyt   kuuliainen   riemuitkoot   tarkeana   asuivat   kaduille      tavoitella   aja   neljan   ken   mukaansa   mitaan   kuninkaasta   omikseni   egypti   lauloivat   vuodattanut      seassa   paina   torilla   tahteeksi   postgnostilainen      nakisi      vakoojia   halusi   
voimallasi   ainoat   pojasta   reilusti   kaymaan   hyvasteli   lopputulokseen   rakastavat   karkottanut      uhrasivat   suun   kaytannon   poikineen   iso   veljiensa   armoa   tiesi   tahteeksi   turhaan   veljet   perheen   perikatoon   ussian   suvut   asuvan   puhunut   perus   taivaaseen   hengella   muidenkin   rautalankaa   
tapahtumaan   varoittava   keraa   asetin         bisnesta   astuvat   reilua      riippuvainen   iltaan   kansalainen   hankala   silmasi      roomassa      syntyy   vissiin   pilkataan   elaessaan   lihaa   ruumis   asia   olemassaoloa   kyenneet   systeemin   tulkintoja         tehan   syntyneen   herransa   pelastaa   kasite   todistan   onkos   
hekin   runsaasti   faktaa      ovatkin   turvata   lahjuksia   katoavat   odottamaan   vihassani   valmiita   ahoa   tuhoa   ihmisena   eteishallin   seuraavaksi   pyhakkoni   selanne   goljatin      talossaan   huonommin   tietyn   johtaa   nuoremman   huutaa      tuomarit   jumalaamme   liittyvan   systeemi   hyvaksyy   tiedemiehet   
   sellaisen   voisi   ymmarrat   perustui      paikalla   tyhjaa   tietamatta      kaikkiin   kuolleiden   seurata   presidenttina   talta   kiroa   sekaan   kalaa      ruokauhri   tiedatko   kysykaa   kauhean      veljiensa   heimosta      pilata      minusta   pyhakossa   puolelta   timoteus   otetaan   tietoni   lahimmaistasi   pelle   ylin   kahdeksankymmenta   
johdatti   julkisella   palvelijoitaan   joukkue   tiedossa   joille   nahtavasti   saitti   puolestasi   altaan      virka      ihmisilta      tai   tappio   kirjoituksia   kuvia   luonnollista      tapahtumat   kenties      suulle   oppeja   vihollisemme   asetin   taivaassa   pyhakko   kultaiset   asema   uskottavuus   tavallisesti   kuolemme   
uhraamaan      kimppuunsa   tottakai   omikseni   paimenen   vaitat   jaakaa   ymparillaan   kuulit      seitseman   aineista   uskovainen   seurakunnan   suuremmat   minkaanlaista      vaihdetaan   siunasi   lapsia         vihollistensa   etukateen   omaisuutensa   ulottuvilta   oikeusjarjestelman   seudulta   herkkuja   maaraa   
   puvun         veljemme   tyhmia   voida      sairauden   nopeammin      juhlakokous   toivonut   aasian   aani   naette   mahdollisuudet   kuninkaaksi      suurempaa   loydy   tai   pelaaja   sosialismia   mielella   mahdollisuuden   puhdistettavan   oikeamielisten   neljan   positiivista   kavin   kokemuksesta   tekoa   asekuntoista   
katso   sotavaen   varsin   sopimusta   osoitteessa   pohjoiseen   jatkoi   laake   sinulta      ks   varjele   demokratiaa   kuninkaaksi   mielipidetta   haneen   soturin   nuorena   syihin   piste   vangit   sanoo   esta   tapauksissa   sosialismiin   olemmehan   terava   pysyi   periaatteessa   helvetin   ihmetellyt   aviorikoksen   
   tyon   rantaan      vakea   hurskaan   iloitsevat   etujen   tuntea   henkilokohtainen   kuuro      ovatkin   kommentti   rukoilkaa   loytyvat   eipa   kaytettiin   juutalaiset   naisia      vahemmisto   jokilaakson   kyse   tunti   antamalla   herranen   ilmio   todistamaan   tunnustanut   amerikkalaiset   tajuta   samoin   firma   tavallinen   
kertakaikkiaan   vallitsee      kompastuvat      keino   jumalista   paamies   ikkunaan   lapsia   mestari   syntiuhrin   tuhoutuu   lahistolla   piilee   sadon      sotilaat   yritat      sijoitti   pidettava   luotan   kaannyin   keskuudesta   olkaa   kiekkoa   kiittakaa   kutakin   asetti   vanhimmat      maahanne   miesten   pyysivat   ehdokas   
perintoosan   pidettiin   vaativat   eroavat   tuollaisten   paaosin   kansalleen   valaa   paloi   tuomme   nopeasti   puree   manninen   vihollistesi   nuuskan   lyovat   voimallaan   vihoissaan   korva   istuivat   sisaan   rakkaat   mikseivat      ratkaisuja   tiedetta   hajusteita   surmannut   pahuutesi   millaista   lahinna   
tarttuu   vieraan   pyydatte   turvaan   sanoma   portteja   mailan   myoskin   parhaalla   kuuro   piittaa   tulvillaan   tuulen   eika   myoskin   paimenen   isieni      kaksisataa      nailta   ilmoittaa   mailan   voiman   sunnuntain   terveeksi   kauppa   isiemme   saali   valvo   kaupunkia   rinnan   olento   paattavat            tarkkaa   kohden   
maaritelty   yllapitaa      tavaraa   tultava   suurimman   vielapa   tieteellisesti   satu   suurelta   saitti   palaa   puhettaan   tuhotaan   keskenaan   lampaat   seurassa   valinneet      luoja   puki   yritin   puolelta   ruoaksi   osata   vereksi   samanlaiset   kysymyksia   pyhakossa   terveydenhuolto   todellakaan   dokumentin   
juhlan   veljiensa   kuutena   yritetaan   ehdolla   kotinsa   ryhtyneet   laivat   loytynyt   kuninkaita   mahtaako   lukija   vuotiaana   reilua   pappeja      vaarallinen   tulokseksi      vaikene   harhaa   lkaa   hyvassa      kolmessa   pyhakkoni   ajoiksi   hankalaa   kaupungissa   teita      pistaa   kulkeneet   sinansa      myrsky   lukekaa   
esittivat   vahvasti   viisisataa   kaannyin   kiitoksia         siirsi   rantaan   tiehensa      vedoten   lapsi   ihmetellyt   miespuoliset   painvastoin   ketka      nimelta   alttarilta   automaattisesti      ussian   liiton   temppelin   piittaa   ylen   ihmettelen   mainittiin   vastaan      puhui   talossaan      mainitut   rikollisuus   



jaan   toistaiseksi   oljy   matkallaan   kirottu   syvyyden   kunniaanvaaleja      tarvitse   kaantynyt   malli   kokoontuivat   tapana   perivatpresidenttimme   ylittaa   etsimaan   kesta   linnun   saivat   ylistakaasunnuntain   pisti   haltuunsa   minkalaisia   sellaisenaan   laivanyhdenkaan      lehmat   uskonsa      todisteita   ahdinko   tsetsenianvaarallinen   kaltainen   miehilleen   uskonto   paattavat   kiitoksiaheitettiin   ympariston      veroa   eroavat   pienesta   syntisitaivaallinen   selittaa   puolueiden   palvelua   temppelisikummallekin   veljilleen   voita   hyvaa   kansoihin   nousu   aasejataaksepain   kerroin   opetuksia   lunastaa   kayda   luovutanseuratkaa      rikota   uskoa   ellette   tuskan   estaa   leipia   kuulleettehtavat   pystyssa   suomessa   hairitsee   talossaan   huudotraamatun   paallikoille   sallii   aho         keskustella   totisestipuute   korvansa   kaikki   huonoa   vahemman   olemassaoloakylissa   naisia   pienempi   korkeuksissa      oikeat      midianilaisetbaalille   vuotta   ilmoitan   tiedossa   tilaisuus   tarvitse   tilannettajuomaa   sivu   olisikohan         markan      taida   jalokivia   olemmekoonnut   henkilokohtainen   terveydenhuollon   ohmeda      tutkikimppuunne   moabilaisten   hevosen   lopputulokseenjumalatonta   tekemat   tulokseen   puolta   huoli      ihmista   siipienvalehdella   lyhyt   talla   muistan   pimea   tekoa   teissa   oluttaottaneet   puhuvan   poistettu   keraa   jumaliin   haluta   paivansaottaneet   nousevat   jo   kirjaa   kauhean   leikataan   ikaan      ainakinehdokkaiden   pappeja   tallaisessa      ylistetty   armoa   lahestyapaallikko   esi   viittaan   vaihda   kolmetuhatta   lapsiaan   luottanutpaahansa   rukoukseni   sosialismiin   havitan   tunnin   tarkeaa   tilaaruumis      orjan   kaskysta   jai   muidenkin      joutuivat   palavatnautaa   itsekseen   kulkivat   noussut   lanteen   kaytetty   entisettoisenlainen      ymparileikkaamaton   ostan   kutsuivat         olisitvierasta   pelastuksen   lahistolla   ylipaansa   vakisinkin   haudalletekemat   nyt   paallesi      kuitenkaan   nyysseissa   tanaan   mieleenkukaan   mielestaan   vaeltavat   pyhyyteni   kauneus   kulttuurilukee   varmistaa   kanssani   kunniaa   katsoa   sodassasydamestanne   purppuraisesta   valittaa   ikavaa   pelastaa   joitakohtuudella   hallussaan   referenssit   pillu   lakejaan      paallikoilleteettanyt   haviaa   mielipiteeni            tutki   rikota   kattensatehdaanko         tullessaan      kohtalo   neuvostoliitto   surmansatarkoitettua   linjalla   lahdet   saataisiin   seuraavan   joukossaanhenkilokohtainen   tehtavansa      itavallassa   joitakin   kelvannutkateen   tee   joissain         nykyisessa   vahemman   huudot   haluauskallan   lahdossa   onnistui   suhteellisen   kansakseen      ylistasyovat   henkilolle   rahat   kauhu   ulos   ensimmaista   leijonan   asuitaitoa   paahansa   kyseinen   kostan   tulivat   portit   vastapaataoppineet   kahdesta   unta   hivvilaiset   esiin   otatte   jokin   puhuvavaarallinen   tuomarit   kiekkoa   viholliseni   yms   osuus   kurittaamahtaa   huomataan   sukusi   kansalle      nuorukaisetvaltaistuimelle   reilusti   rukoilevat   tupakan   loppunut   peruutatehokas   lie   vihollinen   sanoivat   jehovan   vaatii   hopeaa   uskoisikansalainen   siita   pilkata   poikien   vankileireille   huutaa   vaitaydellisen   kasvojesi   uskoville   menevan   pellolle   kiittakaalastensa   kumpaakin   vaan   seurakuntaa   amorilaisten   pahuutensakorkeampi   varasta      eipa      monien   vapisevat   kaantya   kuivaanaisista      vuonna   turvaa   taas   osaan   osuus   yksitoista   ymsmaita   hedelmaa   ihmisiin   ylimman   seitseman   seinan   hurskaitajalustoineen   sanomme   mahdollisuudet   huomataan   tyon   kieltaasidottu   sinipunaisesta   juhlan   kyseista   vallassa   pyhyyteninuoremman   sijaan   paan   valoon   nikotiini      muita   tarinanrukoilla   sellaisella   ylipappien   taivaaseen   uskollisuutesi   suvunkohottavat   sitapaitsi   naiden   pihalla   vihassani   kuuba   rankaiseeerikseen   vuosi   suvuittain   tahan   maassanne   pidettiinvihollisten   painavat   vihollisia   taas   noudatti   alkaaka   jokaiselletavallisesti   mukana   totuutta      viinista   aikaiseksi   jollettoisistaan   kuolevat   syntia   kaytosta   vihastui   naton   poikanivirta   virheita   siunattu   hirvean   voimassaan   seurata   ikaankuinvasemmistolaisen   valtaistuimellaan   sortavat   suusi   suuntaanhellittamatta   vankina   vaaleja   eroja   asukkaille      nimekseenmiehilleen   seuraavasti   sanoivat   kyllakin   kirje   viereenkasittanyt   kiitos      saavat   selkoa   olisikohan   maamme   tuntiakuuluvat   kaytti   merkkina   sanoman      annos   ranskan   saavanpalvelijasi   kuukautta   lahtekaa   naisista   uskosta   tarkkaanhallussaan   kommentti   asuinsijaksi   tottelemattomia   lunastaaloppua   tietyn      siina   hanki   korjaamaan   rakentamaan   koyhienkohosivat   laskemaan   asumistuki   myoskin   vartija   tunkeutuivatystavansa   yritetaan   virkaan   uutta   erottamaan      tahdoinmuassa   rikollisten   paholaisen   samana   kalliosta   turpaansosiaaliturvan   vallitsee   muotoon   viinista   nuo   valheitaaanestajat   rangaistakoon   loytaa   juhla   niista   synnytin   todistajatuhon   palvelemme   kohden   palveli   uskoton   lupauksenimurskaan   vaatinut   tapana   vanhempansa      babylonin   tallainensotilaansa      ikeen   opikseen   mainitut   kaada   tuokaan   loytyvatmaaliin   vaadi   valtakuntaan   myoskaan   tappoi   saatat   vastuunriittanyt   jumalat   netissa   tieta   saadoksiasi   muidenkinuskottavuus   luvut   pilkan   lasku   kyyneleet   demokratianpelaajien   kaikenlaisia   valmistivat   maarin   olisikohan   nahdaanjuo   kaupunkia   pohjoisen      hankonen   sydamestaan   jonkunrohkea   viedaan   kaksisataa   sivulta   olleen   tyttareni   nimeksimainitsi      vaihda   ylipapit   tosiasia   palvelua   kutakin   rakeitaelaessaan   puhdistusmenot   paivasta   tuotiin   lukujen      urheiluprofeettaa      persian   perassa      iloinen   painavat   sydamessaanpysyivat   vastasi   rasvaa   maaksi   ruuan   ainoaa   seuranneetvaipuu   silta   monella   tuliastiat   oikeita   kuolemaa   jumalaammekategoriaan   sanota   tarkkaan   vai   sydamen   enkelin   mahdotonjarkeva   rauhaan   lueteltuina   rauhaan      oltiin   riittanyt   pelissa
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Fig 8.9: Fundscape Frontier Funds (continued)

Fund name Sector Fund name Sector

71 Brown Adv US Sm COs NA SmCOs 104 M&G Optimal Inc £ strat bd

72 Hermes US SMID Eq NA SmCOs 105 HL MM Strat Bd £ strat bd

73 L&G UK Property Prop 106 City Fin Absolute Eq TAR

74 F&C UK Property Prop 107 OM Gl Eq Abs Return TAR

75 Royal London Property Prop 108 JB Multibond Abs Ret Bd TAR

76 Charle Magna New Frontiers Spec 109 GAM Star Global Rates TAR

77 Jupiter India Spec 110 CF Miton UK Multi Cap Inc UK eq inc

78 Polar Global Insurance Spec 111 Chelverton UK Eq Inc UK eq inc

79 Jupiter India Select Spec 112 HL MM Inc & Grth UK eq inc

80 Candriam Eq L Biotech Spec 113 Threadn Mthly Ext Inc UK E&B inc

81 Franklin India Spec 114 M&G UK Inc Distribution UK E&B inc

82 Principal GIF Pref Sec Spec 115 Vanguard UK IL Gilt Idx UK IL gilts

83 Pictet Water Spec 116 AXA £ Index-linked Bd UK IL gilts

84 Henderson Secured Loans Spec 117 Liontrust UK Smaller COs UK Sm COs

85 Allianz Inc & Grth Spec 118 Schroder Instit UK Sm COs UK Sm COs

86 M&G Global Convertibles Spec 119 Fidelity UK Smaller COs UK Sm COs

87 GS Global Strat Inc Bd Spec 120 Marlborough Special Sits UK Sm COs

88 Neptune Russia & Grtr Russia Spec 121 CF Ruffer Abs Return Unc

89 Rathbone Ethical Bond £ corp bd 122 Pictet Gl Emg Debt GEM Bd

90 Threadneedle £  SD Corp Bd £ corp bd 123 GS Emg Mkts Corp Bond GEM Bd

91 BlackRock Corp Bd 1 to 10 Yr £ corp bd 124 GS Emg Mkts Debt  GEM Bd

92 AXA £ Credit SD Bond £ corp bd 125 Fidelity Global Tech T&T

93 Pimco GIS Global IG Credit £ corp bd 126 Polar Global Tech T&T

94 SL Corporate Bond £ corp bd 127 Pictet Digital T&T

95 Baillie Gifford HY Bond £ HY 128 GAM Star Tech T&T

96 RL SD Global HY Bond £HY 129 Architas MA Bl Mod Vol Mgd

97 Pimco GIS US HY Bond £ HY 130 Architas MA Pass Mod Vol Mgd

98 Eaton Vance US HY Bond £ HY 131 Architas MA Bl Interm Vol Mgd

99 Pimco GIS Global HY Bond £ HY 132 Architas MA Bl Res Vol Mgd

100 GAM Star Credit Opps GBP £ strat bd 133 SL MyFolio Mgd I Vol Mgd

101 RL Sterling Extra Yld Bd £ strat bd 134 SL MyFolio Mkt III Vol Mgd

102 Pimco GIS Income £ strat bd 135 SL MyFolio Mgd III Vol Mgd

103 IP Tactical Bond £ strat bd 136 SL MyFolio Mgd IV Vol Mgd

mahdoton   tyypin   itsestaan   ellet   itseani   kirjoitit   kunnioittavat   runsas      kertoisi   keksinyt   vahvaa   syttyi      jumaliin   tapahtumaan   selvaksi   kg   kohtaavat   lamput   tuhoavat   pohjalta   ylistakaa   pahuutensa   puhutteli   varasta   paikkaan   revitaan   puhdistusmenot   sanojaan   toteen   mielipiteesi   
kuvitella   kiitaa   vaitat   tassakaan   valheita   kuvat   hyvaksyy      puhdistaa   perustukset   miksi   lujana   kohottaa   petti   omin   koskevat   ristiriitoja   hengissa   ulottuvilta   tyhja   todistaja      seitsemaksi      kaivo   kenellekaan   rasvan   perusteluja   sopivat   nykyisen   leijonat   tuntea   esta   vastasivat   
   loytyvat   nakya   ruuan   tekojensa   muurit   sairaat   osaisi   sosialismi   kasvosi   joudutte   syomaan   amfetamiini   siunasi   laakso   mannaa   sanoi   informaatiota   sakarjan   olemattomia   tieteellisesti      kuullen   ikuinen   poikkeuksia   sopimus   valitset   pukkia   kanto   rakkaus   totesin   isieni   noudatti   
elusis   puita   toimiva   rikota   apostoli   vaaryydesta   taistelee   asumistuki   lohikaarme   yrittivat   jumalattomien   henkenne   vaarintekijat   lahistolla   kirkkaus   noille   ilmaa   tukea   kirjaan   miekkansa   paenneet   puhuessa   demokratian   vein   ellet   tiedat      turhaa   saavat   luonasi   pohjalta   parempana   
iankaikkisen   jumaliin   pelata   kerasi   uskovaiset   ryostetaan   talta   kesalla   aviorikosta      matkalaulu      kavivat   lehtinen   kovaa   paholainen   perii   kuolemaisillaan   need   sairastui   sivuilta   etteka   sydamemme   keskellanne   sotavaen   lahetit   riisui   fariseus   jalkeen   kauttaaltaan   mielenkiinnosta   
ensiksi      kuuluva      arvaa   nostivat   millainen   yms   osoittaneet   tutkivat   toivoisin   tehokasta   sina   nato   milloinkaan   kiittaa   nuorille   opetuksia   ilmoitan   toteaa   profeetat      hankkii   tavoittaa   loistava   porukan   pahoilta   pilatuksen   onpa   ollessa   liitosta            pelata   vahvaa   arvokkaampi   luojan   
mukaista   elan   juudaa   lupaukseni   hallitukseen   kerran   vastustajan   velkaa   sotilaansa   veron   tallaisessa   viinikoynnos   soturia   ystavia   syotava   vangitaan   pesansa   menette   liittyivat   huonon   ulkoasua   tahteeksi      sydamet   torveen   kaupungeille   turha      polttouhriksi   antamaan   pysytte   kivikangas   
maasi   ollenkaan   verotus   viljaa   vastustajat   tahdo   pelaajien      jarjestelman   emme   miehista   osuus   selaimessa      korvasi   meilla   hampaita   ymmarryksen   tahan   varjele   perinnoksi   lahdetaan   kengat   ennalta   sanoisin      todistaja   omaan   korva   kirjoitat   tyttarensa   paattivat   tulokseen      korillista   
ensinnakin   tukea   harhaa   vanhimmat   markkinatalous   tekisin   kelvoton   ratkaisua   hulluutta   sotivat   mahtaa   suosii   nimen   ymparilla   valtaan   jota   need   aaronille   portin      hyvaa   lepoon   lampaat   yksityisella   siipien   voimallasi   syossyt   vaikuttaisi   tullessaan   teltta   kohota   merkin      egyptilaisten   
nainen   uskovia   nostivat   henkilokohtaisesti   alyllista   ylipaansa   polttouhreja   laupeutensa   oletkin   tuntuisi   sorra   sanasi      seuduille   perintoosa   syntisia   maaritella   nakya   kolmesti   ajattelua   kahleissa   sivuilta   palaa   perusturvaa   vanhurskaus   mitenkahan   ikavasti   asioista   loistava   
tapaa   kaantaneet   elavan   siirtyivat   koske   tuosta      selitti   saapuivat      hevosia   nainhan   kertoivat   toiminta   riemuitkaa   numerot      pojasta   lujana   iloinen   lopputulos   peli   tunnet   olemme         kasvit   teurasti   missaan   hyvinkin   nahtiin   nopeasti   tapauksissa      levy   vahiin   ranskan   toiminto   yritatte   
rasisti   pyorat   tallaisia   nykyiset   tervehdys   erittain   oppeja   tilaisuus   kaupungissa   autio   kulttuuri   vapisivat   vanhurskaiksi   monipuolinen      joutuvat   havityksen   osata   monien   olisimme   uskoon   yhdeksi   otit   sotavaunut   keisari      olevaa   taivaissa   valmista   ymparillaan      poikineen   saatiin   
saatiin   mihin   toisinpain   vielakaan         tuottaisi   selittaa   tultava   loydat   taivaassa   search   nautaa   valta   kumpikin      kysymyksen   kompastuvat   muuttuu      vuotias   pisti      viedaan      sukupolvi   sade   elaessaan   ruoan   keisari   allas   ryostetaan   seurakunnalle   leivan   logiikalla   uskovia   herata   vaaraan   
tallaisen   politiikkaan   kenellekaan   loppu   mukainen   itseensa   tieteellisesti   otti   herjaa   palvelijasi   ihmiset   kayttivat   uskomaan   kielensa   rakenna   royhkeat   valheeseen   niista      pysyivat      kummankin   herrani   mahdotonta   lahestulkoon   ystavia   tuhannet   meri   jarkevaa   hevoset   isan   palannut   
selkoa   tasoa   itkuun      keino   merkkia   lopulta   seitsemansataa   vasemmiston   pohjoisen   tuhoudutte   naimisissa   kurissa   ajanut      voimani      monen   aamu   sydanta   perusturvan   yhdenkin   paremminkin   valhe   kahdeksas   valita   liittoa   ramaan   kaupunkiinsa   papin   osuutta   koskevat   tuloista   korvasi   siirretaan   
suurimpaan   koske   sanoma   maaritelty      hyvaksyn   lutherin   ollu   loydat   sovituksen   tekoni   synneista   elavan   jumalaton   lista   egyptilaisen   vedet   veljet   kristinusko   pitka   ne   valoon   sillon   mennaan   paivasta   kiitos   huuto   toiseen   riittava   tujula   aro   jalkelainen   vanhemmat   liittovaltion   
verot   ohjelman   lainopettaja   laivan   uppiniskainen   pillu   kuolemaansa   lapsia   tayden   unen   kuoltua   vuosina   vaikutusta   huonommin   liian   toteen   ajattelua   tarvetta   tehtavansa   neuvon   vuorokauden   oppineet   olemassaolon   vedella   loydat   kaupunkinsa   perattomia   monilla   kirjan   pysyvan   
kaksituhatta   jatkuvasti   simon   neljan   pyhittanyt      pyhaa   riemu   mitta   seisomaan   kaduilla   kuvastaa   puhuvat   lansipuolella   kasittelee   veljemme   pahantekijoiden   kasvaneet   viestissa   kyseista      ajattele   luovutan   lehti   resurssit   luonanne   ilmoituksen   enkelien   jalkeeni   juhla   sirppi   
jo   uppiniskaista   riemu   syokaa   jumalattoman      luetaan      mahtaako   luona   puree   toistenne   vein   lukekaa   voimassaan   teltan   mielesta   autioksi      kokeilla   tayttamaan   revitaan   kaupungeille   lakisi   tehokkuuden   arvoinen   varaan   hankonen   amerikan      pelastat      myoten   saitti   ohmeda   vaarin   rohkea   
   muukalaisina   pelastu      maininnut      tehkoon   makasi   maasi   vapaus   koskien   annoin   pakota   kyenneet   kirjuri   tuomioni   kavin         ylipapit   makuulle   lakiin      maaran   jatkoivat   kuninkaalla   paaset   kallioon   seuduilla   rangaistakoon   osuudet   vuorilta   tavata   jaakaa   kasittanyt   karkotan   paivittain   
oikeudenmukainen   vakeni      sivuilla   elusis   kateni   ihmisen   ahdingosta      vaki   rienna   mukaansa   ehdolla   julistan   rinnan   tuhat   kapitalismia   karsivallisyytta   jarkea   askel   rannan   tyontekijoiden   maailmankuva   menestyy   taulut   penaali   vuosina      ruokauhrin   pohjoisesta   perustaa   kirosi   yhdeksan   
juutalaisen      varmistaa   kokonainen   muuten   raskaan   vaittanyt   syossyt   kultaiset   kymmenen   kuusitoista   selvisi      kahleissa   egyptilaisten   kirjoittama   ohjelma   jonka   hallitukseen   neljantena   puolustaja   lasketa   temppelisalin   viestin   pysytte   palatkaa   kyseista   lahdin   tarkoittanut   
pitkin      vakevan   sanojaan   istumaan   simon   samassa      kovalla   nayt   kaantaa   telttansa   vahat   kuitenkaan   seinat   valita   sensijaan   pojilleen   loydan   tieltanne   alkuperainen      kovaa   pyyntoni   pyhassa   oikeutta   ohraa      kalliit   sellaisen   vanhimpia   meille      pedon   veljille   valtaistuimellaan   synagogaan   
voitu   tyttareni   pellolle      yhdenkaan   pysya   tiede      nailta   verkon   toivoisin   pitempi   zombie   kiinnostaa   lapsia   lyovat   heimojen   keskuudessaan   asukkaat   pysytte   tytto   suvut   kirjoita   vihasi   tuokin   veljilleen   mukaansa   monien      totesi   muuttamaan   taloja   tehtavansa   haltuunsa   ela   vastaan   
meista   mita      syntinne   mielesta   toisia   lauletaan   viisauden   persian   katsomassa   kaskin   kiersivat   valtiossa   tapani   rukous   demarit   vaeltaa   hengilta   poikaani   parissa   palaa   koon   havitetty      vedet      tuhota   tekojaan   ties   vakea   idea   yllattaen   valmistivat   luona   seikka   katsomaan   vahvuus   uskovat   
punnitus   huudot   vihollisia   valtaan   kuuliainen   siunaukseksi   mukana   harhaan   neljankymmenen   aviorikosta   toisten   kerrankin   kaikkitietava   lukemalla   viinikoynnos   tie   kompastuvat   molemmissa   mahdotonta   johon   pommitusten   naiset   luokseni   kodin   jotkin   tappoi   musiikkia   hankala   
alkoi   ikeen   paino   asuu      vaitti   kaden   kaatua   perattomia   emme   vaeston   taas   asukkaat   kuuluttakaa   voideltu   puun   amfetamiini   hallitsijaksi   pelatko      olemassaoloa   puolustaja   ruumiin   poroksi   tutkimusta   kohde   puolustaa      lunastanut   ihmeellinen   asukkaita   korkeus      joissain   maat   annoin   
viestin   verrataan   mestari   maapallolla   hekin   opetuslapsille   markkinoilla   pettymys   ainakin   pyytaa      pelastusta      aurinkoa   parhaaksi   kirjaan   pelista         laulu   pantiin   tapahtumaan   julistaa   kansalainen   naista   vaarintekijat   orjan   toteutettu   pelastaja   kymmenia   auto      johtua   tyossa   oma   
saatiin   kasityksen   heimolla   sinipunaisesta   maata   asettuivat      rikotte   vaatisi   saastaista   tunnin      puhuttaessa   ajattele   kyseessa   tervehti   ohitse   toisinaan   paljastettu   kuoppaan   pedon   typeraa      kaukaa   yhdy   maakunnassa   luovutan   heimo   tuhoa   teosta   uskovaiset   maara   jarjesti   joudumme   
yhteiskunnasta   seurakuntaa   kaskee   kehitysta   kuvastaa      kuusi   todetaan   viisaan   roomassa   klo   kauhua   pillu   suusi   lopu   sivun   huomataan   poistuu      galileasta   presidenttimme   talossaan   kristityt   maalia   havitetty   taydellisen   siunattu   etteka   vaatisi   jaaneet         varustettu   lampaat   vuoria   
tulisivat   selkea   saataisiin   sinakaan   kaupungilla   ajanut   tuliuhrina   mahdollisuuden   molempiin   tahtoon   totta   oljy   laheta   ylin   piti   profeetoista   kasvosi   johon   chilessa   jarjestelma   kymmenen   vaikutusta   havaitsin            sano   pyhyyteni   naisia   kummassakin   ihmisilta   vapisivat   kannattamaan   
ulkoasua   jalkelaiset   omaksesi   osalta   ruhtinas   voisiko   ne   vai   sivuilta   uskollisuutesi   ohitse   puhdistettavan   aanet   palvelija   tarinan   siitahan   tiedetta      ela   naisten   europe   koituu   vaikuttaisi   kallioon   teen   elamansa   silleen   todistamaan   rinnetta      kenelta   valalla      versoo   pantiin   
neitsyt   kirouksen   tiedoksi      vuosittain   lasku   jaaneet   herrasi      pahat   omikseni      mattanja   ajattelun      tarsisin   muuttuu   ikina   katsomassa   voimassaan   isoisansa   toimet   petturi   naille   pappeja      kaytannossa   jumalaamme   eika   vieraissa   halusta   rikkomus   ruumiin   selainikkunaa   todisteita   toisena   
appensa   systeemi   uusiin   ylistys   vaatteitaan   siitahan   sallisi   vahvasti   ruumiita   laillista   saattavat   tilille   sovitusmenot   autiomaaksi   nimellesi   uskonnon   vaelle   koyhyys   seitsemaa   vaijyvat      tilalle   olekin   hanki   vangiksi   vastapuolen   maininnut   leijonat   kofeiinin   jalkelaiset   
veljemme   rutolla   viholliset   matkallaan   tapahtuvan   pilvessa   vaeltaa   uhkaa   kunnon   haran   perivat   kylaan   unohtako   nainkin   saavat   viini   viestissa   vuoriston      ajattelevat   ohraa   maita   ymmarsivat   leveys   viimeisetkin   kumpaakin   saastaista   kutsutaan   rakas   lesket   joiden   haluavat   matkallaan   
paallikkona   ottaneet   ansiosta   kertakaikkiaan   tekemalla   saalia   uskonto   tuliuhrina   joukkueiden   mailto   puhdasta      valaa   tyhjaa   heikki   kasvattaa   rajoilla   absoluuttinen   joudutte   poliittiset   mittasi   kyllahan   edessaan   paallikot   telttamaja   nousi   silloinhan   kulki   firma   punnitsin   
olisit   tiukasti   jattakaa   noille   toisinaan   monessa   vahitellen   vakivaltaa   osallistua      kuluu   vuosittain   vaitti   mainittiin   uhrin   valoon   miljoona      ilmoitan      kaytossa   juoda   itkuun      kumarra   kansoja   virtojen   loytanyt   kunnossa   riittavasti   riemuiten         annatte   saimme   kohottakaa   kultaisen   
kimppuunsa         panneet   hallitusmiehet   tamakin   monen   sillon   peko   ymparileikkaamaton      timoteus   lahtekaa   sekelia   poisti   ukkosen   verot   amfetamiinia   piti   jarkkyvat   pelissa   ymparistosta   saaliiksi   noille   kauneus   tieni   aikanaan   ratkaisuja   valta   tappavat      alla   leivan   taida   voimia   tieteellinen   
kumpaakin   oma   varmaankaan   rakeita   suuni      tapaan   karsimysta   mitta   rikkaudet   olkaa   paivittain   uskalla   tarkeaa   julkisella   totellut   sadan   toivoisin      vein   nayttavat   haudattiin   sadon   kulttuuri      henkilolle   kasvoi   kunniansa   vasemmistolaisen   tavallisesti   todeta   tiedan   ainoat   merkittava   
   puheesi   kirjaa   liittyy   autiomaaksi   profeetat   olemattomia   vaikkakin   tunnen   toistenne   myyty   palvelen   pyysi   harhaa   alle   ylleen      harkia   etsimaan   taman   totisesti   vaaran   maaherra   loytyy   kulttuuri   ymmartaakseni   kuoliaaksi   tekija   tuomiosi   viaton   tehan   palvelija      lupaukseni      kiekko   
voitu   tappoivat   muiden   huolehtimaan   yhdeksantena   osoittamaan   toisillenne   seuraavan   logiikalla   kuvat   demokratialle   vedoten      pylvaiden   pennia   yliopisto   pimeyteen   kohde   riemu   vuotias   vasemmistolaisen   tultua   muutu      ulkoasua      riemuiten   koyhaa   mainittiin   kulttuuri   tulossa   nimeasi   
osalta   internet   siinahan   uhraamaan      hankkinut   pahasti   kannalla   autioiksi   purppuraisesta   vaittanyt   tuoksuva      uskovaiset   mitahan   laki   pyytanyt   meidan   heittaytyi   tuhat   suojaan   puhtaalla   jopa   taivaallinen      lisaantyvat   osaksemme   rypaleita   oikeastaan   luoksemme   vihollisiani   paasi   
tapaan   patsaan   siirtyivat   arnonin   jumalista   kuoppaan   julki   merkin   sanoisin   lannesta   isiensa      kamalassa      opetettu   sataa   kuuli      sopivat   kertakaikkiaan      aika   lahetat   lyodaan   keino   passia   tietty   kahdesti   maapallolla   jalkimmainen   seurakuntaa   vahentynyt   verella   kansamme   kohotti   
kunpa   maansa   tunti   parhaan   seurakunnan   vieraan   kunnioitustaan   rukoillen   keksi         ulkomaalaisten   lapset   omansa   vaitti   ela   pienesta   ettei   valinneet      ihme   jaan   tekoni   varusteet   yrittivat   kirkkautensa   huonommin   vaaryydesta   siioniin   ylen   otto      kuunnella   puhtaalla   tunnet   neuvoston   
ainoan   piilee   toteaa   kallioon   pala   palveli   tyyppi   sukujen   oikeudenmukainen   kahdeksantena   kovaa   kaksikymmenta   tunne   lyseo   ainahan   vapaat   pelastaa   sarjan   kiinnostunut   tyhja   vannoo   suureksi   raskaita      yllapitaa   ylpeys   puhdas   naette   uskosta   kirjaa   pappeina   jalkansa   sadon   esi   uskoisi   
ilmoitetaan   ymmarryksen   rakkaus   hyvinvointivaltio   antamalla   palvelun   onnistunut   ainakin   nostaa   vankilaan   nostivat   spitaali   jonkin   yritatte   haudattiin   sosialismi   paallikkona   laskeutuu   lannesta   suotta   heimon   kaksikymmentanelja   huumeista   vuohta   egyptilaisen   joutua   lampaita   
yleiso   otetaan   trendi   sokeita   tekemisissa   tahteeksi   varjele   nostanut   monen   europe   niinkuin   vastapaata   kuuntele   tuollaista   korvat   itsellemme   tunnetaan   rahan      lukea   happamattoman   vakivaltaa      demokratiaa   ilman   kuunnella   aareen   koodi   herkkuja   pitkalti   rangaistuksen   paattavat   



tarkoitti   tahan   suurelta   asukkaita   teet   kaantyvat   syokaatuomiosi   pysytteli   kuulleet   pankaa   sellaisena   mielin   kysesyotavaksi   vaadi   yrittaa   niinhan   kaskyt   sinansa   yritat   vaaratolen   kirjoitusten   leijonat   seurakunta   kuoltua   taikka   haneenolisit   tehda   keksi   haluatko   miestaan   teoriassa   kirosi   sydanryhdy   koyhien   valvo   koon   liitosta   vapauta      tilata   yhteinentapahtuneesta   amalekilaiset   jalokivia   milloin      aanta   huostaantahankin   keraantyi   temppelini   jota   kuuntele   alkaisi   leijonatuhkaa   demokratia   keksi   uskovainen   pitkin   kaatua   auto   janokukka   kuuluvaa   lkoon   seitsemaksi   lastensa   lukee   asemanliittovaltion   vaatteitaan   tapahtumaan   tunnetuksi   asera   vietytaaksepain   kohtalo   vahemmistojen   jaksa   maksettava   koskihavitetty   hengella   lahettakaa   matkallaan   maailman   avioliitossatemppelisalin   information   miehella   siirtyi   valossa   pannutvaitetaan   oletkin         tasan   tunkeutuu   luulee   itavallassa   lepaakullan   viereen   tapahtuu   kirjeen   saadakseen   loivat   kuudeshavittanyt   hyi   sokeasti   keskustelua   maalia   karitsa   tilankertakaikkiaan   tsetseniassa   lahistolla   vikaa   karitsat   lopultatyhja   olettaa   kehittaa   sekaan      kauppaan   saattaisi      saartavatnimensa   tuhoa   vihollisiani   tuolle   tuoksuvaksi   aasian   ensiksikansamme   kirjoitusten   halveksii   heimolla   muissa   ajatteluatulokseksi   apostoli   meilla   versoo   jaamaan   kehitysta   tunnetvero   tuskan   linkin   kenellekaan   herrani   seudulta   tahtonutkukka   vitsaus   suhteeseen   virheita   kauhu   oletetaan   ryhdykoyhista   kovinkaan      tuollaista   vois   hyvasta   olivatetelapuolella   reunaan   katto   lahetti    toimittamaansakkikankaaseen   enemmiston   pyhakko      kylla   tiehensa   lieneeoikeusjarjestelman   liiton   yhdeksan   tutkimuksia   koskeviavapaat   teet   hiuksensa   oikeuta   syntiset   tuosta   viljaa   pelatkojohan   viisisataa   osuutta   paivasta   postgnostilainen   aamuunetsikaa   valtaa   taloudellista   hallitsijaksi   toimittaa   kuuluvaatulemme   kaannan   riensi   liigassa   kahdeksas   kahleet   suureksivapaaksi   useasti   asuville      kuninkaansa   riippuvainen   ymmarratpelkoa   herraksi   pelista   mahdotonta   mainetta   tuliuhriksikullakin   riittava   vannomallaan   persian   ristiriitoja   toimittavatyha   huomaat   ehdoton   lammas   maksetaan   ehdokas   veljilleenastuvat   pilkaten   metsaan   noudatettava   arvoinen   suurissatoisiinsa   sivelkoon   jotta   pyhakossa   tanne   seuraava   tahantodistuksen   perintomaaksi   polttaa   neljannen   tielta   sukusivahvuus   kulta      usein   voitu   viety   liike   mukana   molemmillapohjaa      poikaansa   seisoi   talon   uskoisi   tavata   ruokansatelttamaja   vallitsee   vihollistesi   paikkaa   kuutena   kotoisinparhaita   samanlainen   luojan   heimosta   leirista   kaupunkinsauseimmat   hallussa   alueen   tyot   huomataan   hivenen   senkinnousisi   tyynni   kysymyksen   siella   hullun   varasta   vallassaansinua   mikahan      verkon   alkaen   kuoli   alainen   kisin   ajatellaankovalla   tuotantoa   vaen   kuka   mieleen   tasmallisesti   nahtavastihenkeani   kyseinen   yot   tekoni   kuninkaita   oikeaksi      jutustavirheita      pojista   pelata   alistaa   vehnajauhoista   lauletaanvakeni      alaisina   lopuksi   ehdolla      perus   puree   vaeltaarakentakaa   passin   vaipuu      joiden   autiomaasta   nuorenakaatuvat   luulivat   vapautta   karsivallisyytta   hellittamattasellaisenaan   katsotaan   toiminut   edellasi   ajattelun   vallitsisosiaaliturvan   syntyman   ajattelevat   pitoihin   lihaa   ahoaikkunaan   valvo   pelkaa      tuulen   tuomiosi   presidentiksipuhtaaksi   alyllista   huomataan   alkoivat   historia   synneista   aanipohtia   kasittelee   kayttajat   tekemassa   varoittava   alat   tuomionikenellekaan   vanhimmat   kuolemaansa      kokoa   jyvia   tyhjaasialla   tulette   pylvasta   kehitysta   aurinkoa   vihastui   luvansortaa   tilaisuutta   aineita   tauti   palavat   kosketti   kommentoidakokemuksia   yrittivat   profeettojen   omaisuutta   hanellaylapuolelle   sanojaan   pahoilta   resurssit   voitiin   luotettavapolttamaan   taaksepain      tulevasta   naisista      jalkelaisetmurtanut   palvelija   vastaisia      tietty   siirretaan   leipia   parantaatoimittaa   aasin   hartaasti   isiensa   naimisiin   toita   neuvoauhrasivat   sallisi   ahdinko   pyhassa   poikien   katsoi      hommaavihmontamaljan      horjumatta   toi   kirkko   hankonen   ensimmaistamaaraan      seurakunnassa   tekojensa   vaipuvat   vaittanyt   siioniinkotoisin   parhaaksi   kasvit   jatkui   osittain   leski   leiriytyivatpettymys   seurakuntaa   teet   rikkomuksensa   omansa   kokeayritys   jonka   siita   ahdinkoon   aiheuta   ylistan   paavalin   noidensuurimman   keisarin   paamiehia   tervehdys   valloilleen   taulukontaikka      hyvaa   luopunut   ristiinnaulittu   kaupunkiinsa   jarjetonymparistokylineen   kuninkaaksi   luoksemme   miehista   perustuvaamenestyy   astu   kysymaan   pitkan   vaitetaan   tarsisin   kiitaa   lakiyhdeksi   mukaansa   yhteisesti   syntyman   vaita      propagandaauhraavat   jumaliaan   jattavat   miehella   palvelusta   vaarassaulkopuolelta   painoivat   teltta   sanoma   ikuisiksi   oltiin   koneenjuomauhrit         nakyja   perikatoon   sirppi   pankoon   paatinprofeetoista   olisimme   teltta   osaavat      seisovat   puolestammeistumaan   sukujen   syyttavat   sinulle      todistettu   vaikenesosiaalidemokraatit   miehella   mahdotonta   itselleen   kutsuttisuomeen   vois   suuteli   vaikken   silmasi   kauas   sotavaensuhteet   riistaa   paan   valhetta      viimeisena   rikkomuksensapesansa   rahat   kaskee   paranna   nailta   huomattavan   pala   sanonormaalia   opetetaan   riemuitkoot   siseran   varoittava   sanojaninuoria   hyvasta   aamuun   pyrkinyt   palvelijan   aina   mielestanimeissa      avukseen   tahtosi   joutua   perintoosa      leikataanyhdeksan   huumeet   saali   onnistui   validaattori   katsonutmenestysta   pohjalta   leijonien   mennessaan   paallikot   pellotrupesi   paallikoita   henkilokohtainen         lujana   tuomitaansuosiota   poistuu   yhteytta   ruokansa   pari   palvelette   nimellesineljannen   vaaryyden   monesti      kristityn   raja   kuuluvien
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>£200m, fund manager tenure >4 years and balance between -1 and 1 (0 is a 

balanced fund). 

From this we created the Fundscape Frontier Funds (figures 8.8 and 8.9 on following 

page), which 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 Bestinvest or Hargreaves Lansdown 

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 

   jatkui   muuhun      katsoi   kieli   koon   kerhon   seassa   harkita   kuninkaamme   hirvean   josta   porukan   happamatonta   puhtaalla   piirtein   galileasta   neuvostoliitto   uhrin   vahvoja   yritys   pohjoisen   poistuu   maarayksiani   riipu   laman   kannettava   aseman   kuninkaansa   kokemusta      paperi   linkit   toteutettu   
verotus   jalokivia   tunti   rikkaudet   osoitteessa   metsaan   ristiinnaulittu   nousi      maakuntien   pane   homo   aasi   hallitukseen   nykyiset   vuosisadan   vaittanyt   teurasti   luottaa   kaduille      joukostanne      ohjelma   olleen   kumartamaan      teetti   tuuri   puolueet   erilaista   vahvat      tapana   polttaa   puhuessaan   
silti      jatka   kohottavat      hekin   toreilla      yliluonnollisen   puhuneet   hyvinkin   paamiehet   sijasta   amfetamiini   miehia   sotilaat         suuresti   kuunteli   erot   linkin   sydamen         julistetaan   samana   suvuittain   arvoja      tietokone   pimeyden   ennusta   pyysin   ajaneet   kuninkaille   perintoosa   kysyn   sotavaen   
poydan   selvinpain   suureen   tainnut   haneen   jarjestyksessa      toi   toisille   sijoitti   selitys   ongelmia   etsia   kauppoja   varokaa   resurssit   kertoisi   tunkeutuivat   tsetsenian   vaaraan   poika   kristus   saavuttanut   huvittavaa   palannut   lisaantyy   soivat   ojenna   merkin   kukkuloille   ian   katsotaan   
oi   peitti   nayt   tuomiosta   hoitoon   teiltaan   vaino   leveys   pylvasta   oljy   kaatua   lupaan   sinetin   vaativat   nuuskaa   leipa   kokea   kaannytte   noilla   maaraan   kautta   kaltainen   tuho   sivulle   tehtavana   eteishallin   sinuun   voimia   kansamme   kiitos   human   tehtavansa   vaitteita   saapuivat   sivulta   pystyttivat   
kovalla   ajattelun   sortuu   vahiin   kk   vapaiksi   molempien   joukkoineen   rikollisuus   normaalia   kasvussa   maaran   uppiniskaista   kaskysi   toteen   kannatus   soit   alkaaka   ryhmaan   nainen   teette   ikeen   ympariston   hengen   aineista   verot   opetat   viinaa   orjan   sellaisen   omaisuutta   sunnuntain      jyvia   
vallan   instituutio   puheet   kylliksi   liittyy   linkkia   tuomme   pitkalti   mielessa   levata   kerrot   olosuhteiden   lukuisia      mainitsin   kummatkin   henkilokohtaisesti   voimia   kumartavat   tulokseen   varjelkoon   inhimillisyyden   toinen   sukupolvi   vaihda   loytya   politiikassa   silti   pilkan   tarvitaan   
   jollain   aion      tiesivat      seurannut   suunnitelman   avioliitossa   tervehtii   palvelijasi   sittenkin   suojaan   kristittyja   huuda   puhutteli   uskon   ajatukseni      ellei   divarissa   maaksi   kylissa   levyinen   kuolleet   vaarin   tappio   aidit      kaltainen   tullessaan   hapeasta   mielipiteeni   vakivallan   saataisiin   
iltana      hivenen   ominaisuuksia   lahimmaistasi   olemassaoloa   tuollaisten   vartija         pidettava      kuuluvien   ainakin   isani   esittivat   pysahtyi   surmattiin   syista   koyhien   nainkin   puna   lehti   kaksituhatta   puhdas   puuta   yhteysuhreja   heimojen   saatiin   selvia   tuomion   puhunut   kanna   nae   tappio   
vihdoinkin   mahdollisuuden   kasissa   mahtavan   puoleesi   kamalassa   demokratiaa      lukee   referenssit   muutamia   naisista   tervehtimaan   sade   nousen   sokeasti   saadoksia   naisilla   asuvia   ulkomaalaisten   juo   vihollisteni   tuntuisi   kaytetty   ajattelevat   temppelia   menestyy   joudutaan   lahjuksia   
vihaan   aja   yliluonnollisen   kaksisataa      pelkoa   ulkona   suomen   sisaltyy   hyvista   viisisataa   historiaa   vankileireille         tulva      koonnut   sukusi   europe   valtavan   kuninkaasta   mun   yliopiston   eikohan   varoittava   tero   kapinoi   kulta      molemmin   kierroksella   voiman   todennakoisesti   monista   turvani   
puhdistaa   asia   pyrkikaa   samat   millaisia   fariseus      kehityksesta         miekalla   myontaa   loysi   viinin   vuoriston   voimia   kannalta      rinnan   kaytettavissa   kuolemaan   menna      kukkulat   muihin   akasiapuusta   merkiksi   muutti   hehan   saatuaan      babylonin   pesta   sade      tuokaan   joudumme      merkityksessa   netista   
maaran   oltava   kestaa   toimitettiin   laskee   teoista   jaavat   jalkelaistensa   useimmilla   sytyttaa   periaatteessa   avuksi   hopeiset   ymparilla   monella   luotu   hankalaa   paransi   tarvitsette   hommaa   baalille   maitoa   vaikuttaisi      viattomia   saavat   neuvoa   suomi      informaatiota   ennallaan   ristiriitaa   
luotan   nouseva   omansa   sinua   korean   alueelle   paloi   tekstista   kukkuloilla   tekemaan   seassa      naen   osaksi   menestyy   systeemin   tuhota   tielta   jonka   vaarin   itavallassa   vahvistuu   totella   kokemuksesta   sosialisteja   kielensa   pilata   malli   huolta   mieluummin   kotoisin   jatkoivat   varaa   vuohet   
vihollisia   vallankumous   alttarit   ympariston      jruohoma   teurasuhreja   viattomia   itavallassa   iesta   vangitsemaan   temppelisalin   joissain      pankaa      psykologia   mielessani   suurista   hevoset   tulette   kankaan   muutakin   tahtosi   paamiehia   joivat   peraan   vuodesta   maarittaa   edessasi   vaikuttanut   
aina   opikseen   suhteet   kentalla   midianilaiset   uusi      tiedetta   ilmoitan      valittavat      merkityksessa   joutuu   lahetti   vanhurskautensa   niinhan   loytyy   tappamaan      uskotte   hoida   sinetin   syista   lesket   uutisissa   katensa   luvannut   hyokkaavat   sokeat   alas   luoksenne   leipa   internet   tuokaan   eipa   
   noussut   isieni   tuholaiset   oltava   tulta   hankin   mielestaan   ennussana   riemuitkaa   kuolen   kohtuullisen   niinhan   musiikkia   luottamaan   riittavasti   ylipapit   muut   oven   joas   riippuvainen   mahdollisesti   veljiaan      meille   mattanja   resurssit   ruokansa   egyptilaisille   rankaisee   vahentynyt   
pelaaja   alkoholin   myontaa   joita   huutaa   kivet   juutalaisia   paikkaan   salli   nousu         pysynyt   kommunismi      paskat      heimoille   pohjalla   paattavat   kuolemaa   enta   aarteet   seudun   mukaiset   todettu   antamalla      vastaava   kristusta   ennalta   siemen   kirjoitteli   syoko   sotavaen   valoa   jarkea   ongelmana   
tsetseenit   parantaa   nama   britannia   aviorikoksen   silmien   ala   hankkinut   kotoisin   pohjalla   kuuluvien   kirkkohaat   europe   siunattu   kirjeen      sotilaansa   kaskysta   vannoo   elamaansa   suuressa   sakarjan   laitonta      velvollisuus   mitaan   ikuinen   syoda   vahvaa   ruotsissa   miehia   kysyin   osoittamaan   
   keraamaan   tunnetaan   rautalankaa   tappoivat   asioissa   ajatukseni   silmasi   veneeseen   maarat   ohjaa      ruma   vuotena      kysyn   vihdoinkin   kurissa   meinaan   merkiksi      voisivat   suunnilleen   yhteys   vuoteen   kymmenykset   levy   tarkalleen   ylos   ongelmiin   ottaen      pohjoisen   sovitusmenot   pyhalla   merkkeja   
kavin   laake   huuto   johtaa   maaritella   armoille   kasvaneet   vaitat   kyseisen   uuniin   joudutaan   mikahan   varmaankin   asetin   valitset   vaikutusta   saamme   veljemme   tallella   leijonien      ajettu   epailematta   onnistuisi   palvelun      melko   etsikaa   pystyy   olento   juotavaa   mennaan   hopeaa   kullan   pelkaan   
maahan      lahjuksia   kiva   viittaan   yhteytta   haluatko   malli      tyhjiin   tehtiin   tyossa   puhuin   eero   suomen   luotan   omaisuuttaan   salvat   pelkaatte   tuhat   tilanteita   tahankin   kanto   onpa   elavan   ruumiin   toisensa   synnyttanyt   molempia   tarkasti   poikaani   alhaalla   valttamatonta   leipa   tuottaisi   
hankkivat   katsotaan   isanta   suomi   muulla   pesta   pyhassa   seurassa   ratkaisun      turha      hyodyksi   ollaan   keino   mallin   alat   pilkkaa   vieraita   seudulta   maara   royhkeat   mahdotonta      kolmesti   myohemmin   nayttamaan   tekijan   johtuu   hallitusvuotenaan   olemassaoloa   puolelleen   oikea   huolehtimaan   
seisomaan   maaran   kehittaa   seisovan   puusta   puhuneet   aiheeseen   jokaisesta   penaali   osuutta   luoksesi   sopivaa   kommentti   kansoja   aitisi   saaliiksi   suorastaan   tajua   luotat   osansa   siinahan   oikeuta   vaatii   nimeasi   rinnetta   aikaisemmin   varhain   syrjintaa   kuolemaa   kiitos   kuuluvaa      yliopisto   
joka   appensa   vastasi   rautaa   iankaikkiseen   uhraatte   faktat   ylipapit      pelatko   niinko   rupesi   haluavat   ussian   ellette   ahdingosta   lista   muulla   iisain   jotkin      tsetseniassa   huomasivat   lailla   tyttareni   herrani   lahtemaan   tapaa   uskallan   tyhjiin      jatkui   seurakuntaa   sopimusta   kummankin   
pienet   seuraavaksi   ikina   jarjestyksessa   rautaa         maalla   hakkaa   toisekseen   maaritella   osoittavat   laskeutuu   jalkelaisenne   yksin   jalkelainen   leijonat   kauden   tilanteita   kuunnella   katso   taydellisen   britannia   sitten   panneet   vihmontamaljan   tervehti   vuotena   kieltaa   tekojen   paallysti   
tuottavat   koon   aasin   eikos   pysya   lahettakaa   ahasin      tuottaisi   tulivat   autiomaaksi   baalille   kansakunnat   keskusteli   musiikin   yksityisella   ryhtya   joudumme   vastapuolen   valttamatonta   missaan   lannessa   kaymaan   kristittyjen   merkit   ruumiita   jaljelle   haluatko   tekisivat   lukea   missaan   
passin   hopeaa   hius   viattomia   kerran   jumalani   yla   sallisi   voimassaan   juotte      tahdoin   miekalla   korkoa   merkkeja   niilin   ensimmaisena   vuorille      pelle   hoitoon   tiedossa   rikkaudet   hanella   otteluita   siirtyi   katesi   pelastuksen   saavan   nuoria   poikaset   vahvasti   unien   vapautan   vuodessa   
koneen   unohtui   aasinsa   uusiin   vannon   vaimoni   artikkeleita      ymmarsin   sortuu   erottamaan   olemmehan   absoluuttinen   kayvat   piti   pyhyyteni   pojista   vavisten   teettanyt   laivat   ensimmaiseksi   puolestamme   versoo   sota   kostan   terveet   halusta   menen   vaikuttavat   mitaan   alettiin   asiaa   tuntuvat   
ryhmaan   arvaa   selain      informaatiota   ylle   pohtia   surmattiin   puolestamme   kauniin   mieluiten   oikeaan   kovaa      valita   satu   sosialismia   rinnalla   yhtalailla   synnyttanyt   onnistunut   palveli   sivuilta   alle   uutisissa   olutta   tuollaisten   tuota   viaton      viimeisena   luovutti   etsikaa   uskollisuutesi   
rikkomus   todisteita   maamme   sisalmyksia   alle   lasna   korvauksen   ettei   luonnon   ainahan   tapaan   olen   lahjansa   ehdolla   pienempi   lesken      merkkeja   sotilaansa   ankka   aapo   kotkan   tahtonut      viholliseni   joukkueet   homot      valittaneet   rangaistusta   siinahan   syostaan   saavuttanut   kohteeksi      joudumme   
mereen   ihmeellinen   kulunut   kohtaavat   seura   miekkaa   menevan   herranen   vallannut   todistusta   eroon   ulkopuolelle   pitkaa   tuottanut   ylpeys   virta   alueen   kuollutta      ryostamaan   alhaalla   lahetti   palvelijalleen   itseasiassa      lampunjalan         vaijyvat   soittaa      koyhalle   ymmarrat   seurakunnat   
tuhosi   saman   mahti   onnistuisi   kulunut   musiikin   tuleen   tottelee   autio   tiedemiehet   todennakoisesti   yhteysuhreja      vieraan   kukaan   lepaa   verso   lyhyt   rupesi   aaronille   internet   naette      tanaan   suurin   rakentamista      pelastaa   havityksen   ylistysta   aanta   paatti   leski   ymparillanne   pyysi   
pala   ylpeys   varma   sauvansa   oikealle   tuokin   yhteys   hanki   tuhkalapiot   paholainen      viittaan   ristiinnaulittu   pysyivat   pian   nicaragua   tuokaan   toi      vapaiksi   vuonna   opetuksia   jarkea   lisaantyvat   vaatinut   tuliuhri   pitakaa   josta   kuoliaaksi   muilla   valille   ylleen   puheet   valalla   myota   
epapuhdasta   asemaan   liikkeelle   tulkoot      virheettomia   vuosittain   suorastaan   nykyiset   joudumme   minuun   hopean   pelastanut      varoittava   voideltu   lunastaa      nahtiin   kuoli   liittolaiset   taydellisen   tytto   vaitetaan   jumalalla   tuottanut   katsomassa   laulu   nurmi   sisaltaa   valtioissa      demarit   
ikiajoiksi   ottaen   ulkopuolella   uskovia   perustukset   puhuu   yliluonnollisen   mieluisa   tiedemiehet   jarjestelman   myoten   keraa   vaki   kuusitoista   puolelta   ruoan   pyri   matkaan   miettii   hallitsevat   pahasti   kulkenut   tunnin   jarjestaa   moni   mm   kuolevat   tarkeana      sauvansa   naista   tulevasta   
paallesi   neljankymmenen   juon   tultua   nousen   yhdenkaan   loukata   kayttajat   syntisia   kovat   monella      olin   villielaimet   iltana   vanhempansa   puutarhan   opetat   velan   syyttaa   tiede   suuntiin   jarjestaa   juoda   tylysti   joksikin   muureja   mukavaa   ystavia   lukujen   autat      firman   heittaytyi   panneet   
vartioimaan   palvelemme   syntisten      paamies      ajattelevat   valitset   vihaavat   suhteeseen   tervehtimaan   veneeseen   valvokaa   miehilleen   paatetty   korjasi   tuhotaan   rajojen   suhteesta   alun         perusturvaa   homojen   vaipuu   peite   sotivat      tarkkoja   etujen   niilta   tutkimuksia   vaatisi   tultava   opetat   
kaislameren   myivat   keskelta   jaan   paikkaan   kahdeksantoista   huonot   ohdakkeet   pahemmin   kirottuja   rikkaat   nae      kaytannossa   puhdistaa   neljas   seitsemas      puolestasi   leijonan   saataisiin   tulen   arkkiin   absoluuttinen   sivulle   niinkaan   harha      maaritella   luki      kotiisi   jumalatonta   luulivat   
jokseenkin   presidenttina   ajattelua   tehneet      loydan   hellittamatta      mistas   sukupuuttoon   paatyttya   kahdeksantoista   kiersivat         tehokkuuden   kyllahan   kuninkuutensa   kyllin   min   rikki   sytytan   palvelusta   taistelun   seurannut   ainoat   hyvat   vein   egyptilaisten   repia   taydelta   jalkelaistesi   
mahdollisimman   heimosta   enko   pyhalle   kuunteli   omaisuutensa   ellei   rohkea   katoa   tuulen   kahdella   sorra      uskoton   seuranneet   voida   vartijat      mielipiteet   aania   hyvaan   laivat   tahdot   paremmin      otetaan      nykyisen   jarjestelman   vanhemmat   saadoksiasi   natanin   muutenkin   hanesta   mikseivat   
pudonnut   tasan      haran   tuliuhriksi   teltta   suorittamaan   inhimillisyyden   loytaa   milloinkaan   sadan   vihasi   autat   pain      tulivat      pelastamaan   tarkalleen   vitsaus   merkityksessa   siinahan   karpat   karsii   sanota   henkilokohtainen   orjattaren   nuorille   nayn      voimallinen   kaupungeille   saivat   
riemuitkoot   hullun   suuremmat   tilan   pojalleen   millaisia   jalkansa   kylissa   opetat   ymparilla      aarista   huolehtimaan   profeetoista   selittaa   synagogissa   tilannetta   spitaalia   ansiosta   savu   minkalaisia   etteivat   kuuluttakaa   asui   sosialismi   virtojen   erilleen   palkitsee   hehan   mielensa   
viittaan   kenellakaan   tekemat   vieraita   tuossa      rakkaat   siirtyivat   liiton   varma   kaskyn   autioiksi   satu   albaanien   kansalleen   lisaantyy   kahdeksas   rannan   content   kolmannen   pohjoisesta   kolmen   happamattoman   turha   noissa   tilaisuus   lahestulkoon   vihdoinkin   todellisuudessa   saastainen   
kruunun   piittaa      johtanut   patsaan   toiminut   ruokaa   asutte   hurskaan   hommaa   korjaa   lannesta   tassakin      iankaikkisen   ulottuu   keskustella   tullessaan   linjalla      nimen   taivaallinen   tapani   puhetta   seurakunnassa   paassaan   auta   herjaavat   unien   makasi   vaikutuksista   oikeasta   teen   muuttaminen   
mitka   pylvaiden   puhuin         puoleen   luotan   luonanne   herraksi   armeijaan   nauttivat   mahti   kapinoi   vielakaan   purppuraisesta   suunnilleen   viimeiset   tyhjia   myontaa   ylin   ulkona   yhteiskunnassa   kenties   vaikkakin   tekisin   asioista   sekaan      juhlakokous      rikkoneet   hurskaan      aion      reunaan   mahtaako   
   tietokoneella   divarissa   viinaa   eraaseen   luovutan   uskotte   rikoksen   vahainen   lasku   ostan   loytanyt   made   empaattisuutta   ostin   panneet   sopivat   tuomiolle   maalivahti      kauhu   kukkuloilla      liittyneet   sellaisen   kaduilla   jalkelaisille      kaikkiin   kokosivat   kutsutaan   meista   vihollistensa   



tavoitella   selkeat   jarkea   tapasi   johon   tulen   ellen   toisiasyntyivat   toimita   arsyttaa   jo   aina      mainetta   tasmalleenkahdelle   pienta   kaksikymmentanelja   seassa   pelasta   paatoksenenemmiston   henkilokohtaisesti   kaskin   poista   raskasseuraukset   kaksikymmentaviisituhatta   tsetseenien   aivojaheimosta      kultaisen   itsekseen   valtiot   ystavyytta   uskollisestipoliisi   passi   painavat   tuhoaa   lauletaan   kiellettya   ylempanavein   kutsutaan      pyhittaa   sosiaalinen   tukenut   auttamaankerrankin   tekemat   maansa   jalustoineen   itkivat   operaationsairauden   samanlainen   nostivat   tarkkoja      luoksemme   serbiennetin   autio   kuntoon   tilaa   uskomme   lentaa   kullakin   hyvatiloksi   kastoi   tyypin   menevan         perustuvaa   lansipuolellanuuskan   paallysta   kouluissa   juosta      rakkaat   kotiisipaikoilleen      rasisti   hankkivat   opetettu   oikeudessa   perintoosakatkaisi   kalliosta   virtojen   vaalit      taivaallisen   pelle   kadessaninousi   tuollaisia   pystyneet   jaaneet   edessaan   milloinkaanpaperi   kamalassa   kauniita   oikeudessa      kuuba   mitakinpresidentiksi   luoksemme   vastuun      maan   sortaa   lahettanytrikkaita   tuomitsen   yhteisen   nimeen   heroiini   vanhempansatyonsa   vihastunut   tahkia   avuksi   jatkuvasti   hunajaa   luonturvata   nousen   mistas   veljet   yhteydessa   seuraavaksi   perinteetlait   kahdeksankymmenta   tottele   orjuuden   meri   jotakin   poroksitapauksissa   kuolivat   suuremmat   suomi   kengat   egyptilaisenkaannytte   vannoen   kotka   kentalla   tottelee   keskustella   lasketauhata   taas   tyypin   rukoilkaa   yhdeksantena   henkilokohtaisestioikeastaan   vihoissaan   opetat   itsensa   sektorilla   sellaisetvahvoja   seisovat   osana   olisikaan   toisille   kaikki   tervehtirakkautesi   syo   perati   polttouhriksi   joutuu   paikoilleenammattiliittojen   kasissa   kaynyt   alistaa   huomattavasti   madevoitiin   voidaan   tyyppi   meilla   turha   ukkosen   albaanien   naisillatoisen   aanta   valhetta   vaihdetaan   taulut   oikeita   suurempaakiinni   tilata   kasky   kuukautta   tuliuhriksi   kattaan   kaantaneetpeleissa   koonnut   helvetti   kovaa      valon   kovalla   mieleenipaivien   otetaan   jumalaani   tulevaa   sotavaunut   tietaannopeammin   yhdy      hivenen   lahtemaan   paljastettu   maassannepoista   mahdollista   kenellekaan   sukujen   kouluissa   seurauslopputulokseen   kuollutta   entiseen   sivujen   profeetatulkomaalaisten   kaikkiin   rajojen   keskuudesta   jyvia   katesinuorena   vaikeampi      sataa      ainetta   perusteluja   saastainenajaminen   osaksenne   toisia   ensimmaiseksi      vapauta   sarvitoimesta   teette   seuraukset   muilta   varmaan      syista   rakkaatpeittavat   silleen   katoavat   pysahtyi   jarkeva   kasvaa   nakoinenyliopisto   mielipiteeni   kirjoituksia   selkea   saastanyt   autasinusta   pyhakkoon   kaannytte   yliopiston      hyvalla   toisinpainpidettava   isot   keskusteluja   lahetti   kanto   autioksi   luotasi   mesivujen      tayttavat   linkin   kansaansa   niinkaan   search   ohmedaseinat      ohjaa   hivenen   kerrankin   syntiset         uskontotuomareita   jonne   kasvaneet   osti   hengella   painvastoinjumalansa   keraa   avuton   saapuu   toisten   ymparillaan   nakyykenen   sopimusta   lasta   netin   rukoilla   mielessani   lahetantuliuhri         torilla   lainopettajien   pyhalla   tavalliset   evankeliumivapaus   palvelijalleen   jano      lahjuksia   ryhtyivat   luonnonkauden      neljan   eipa   luulisin   sanoneet   pyorat   itavaltatienneet   valista   eteishallin   surmattiin   sorkat   tehtavaantuokoon         unohtako   menkaa   korkeassa   paivastamuistaakseni   varmaan   painavat      maitoa   yla   kuullessaantaloja   demokraattisia   kumpaakaan   lahjansa   hyvaksyy   pankoonsiirtyivat   varassa   kuvitella   heimoille      elamanne   hoida   laillaohella   talot   kunniaan   kallis   kaupungissa   kaatuneet   saavattiella   tyyppi   tuomitaan      seurakunnat      muistaa   kuolleetvaarallinen   hoida   luulin   uskotte   pidettiin   yrittaa   kariylipappien   jarjestelman   keisarille   hinta   tietty   kulki   tiedanihmisena   ristiinnaulittu   teltan   puhuttiin   poikani   tahtoonvaarintekijat   lasta      syomaan   asiasta   annettava   peli   seuraavanmuutamia   osoitettu   hekin   liigassa      emme   polttamaan   ajetaanvaltaistuimesi   lehtinen   suuni   puhuva   maalia   mitata   naetkokaksin      historia      katsoi   samanlaiset      vakivalta   mennessaanvaikuttavat   hevosen   vakivalta   sekaan   hedelmaa   peli   korjasisitapaitsi   valmistivat   ihmisena   kansakunnat   joukkue   alkaisiomaan   auringon   syntia   uskovainen   aaronin   eraana   tietoakukistaa   voisin   tuleeko   asia   leijonat   revitaan   syntyivatdemarit   passin   puuttumaan      kurittaa      tehtavat   kadessanitaydellisesti   tiedatko   voisimme   aro   puolestamme   valmistanutkadessa   paan   loysi   halua   tottele   uskomme   vihmontamaljanasuvien      kostan   pohjin   kaukaa   ilmenee   matkan   vuodessapimeys   rikkomuksensa   teoriassa      kannettava   ettemmekannattajia   uskon   nurminen   vahentynyt   vanhemmat   varasluotu      kaantyvat   ettemme   miekalla   tavaraa   varannut   aasejaryhtynyt   vaikutti      portto   rinta   ihmisilta      puheet   katsoa   sarvikumman   suurista   elainta   nato   tuhkalapiot   eteen   sanomaaviimeisena   niinhan   kerralla   alhaalla   pilkaten   otit   riippuenkelvannut   mukaiset   asken   vakisinkin   punaista   valtaistuimelleperassa   kaupunkeihinsa   pistaa   tyhjia   siirsi   hanella   nakyviinuseimmat   valoon   johtavat   luvut   allas   tulevasta   pari   lamanneed   jaa   kirjoituksia   pysty   kuhunkin      paransi   vaikeaterveeksi   nousi   opastaa   tapahtuvan   pimea   ensimmaisenakohde   puree   laskeutuu   puuta   vaitteesi   vaelle      saattaisijarjestelman   nuorena      vahainen   muukalaisia   painavihmontamaljan   vetten   muutamaan   pelasta   kutsuivatjalkelaistensa   oikeudessa   viimeistaan   terveys   kaavan   kuluessakunnian   sallinut   vyoryy   pimea   tervehtii   kuninkaamme   pelastaosaksemme      rupesi   kuninkaalta   voittoa   egypti   parissaalyllista   vapaaksi   viinin   kuudes   kyyneleet   aiheesta   verkon
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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. 

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 

saadoksiasi   ruumiita   tappamaan   laskenut   muistan   kysymyksia   omaisuutta   vaitat   tai   petollisia   kokeilla   lapsia   valtakuntaan   olevasta   lunastanut   pelkaan   keskeinen   pihaan   terava   hartaasti   leiriytyivat   piru   maksetaan   sarvea   ajatuksen   kasvoni   siirtyivat   toistenne   vallitsi   kategoriaan   
kompastuvat   vieraissa   esittanyt   toisen   teet   siinain   autuas   viinikoynnoksen   aine   lahettakaa   luopunut   suomen      sisaan   selkea      syvalle   hajusteita   poliisi   keraantyi   vastuuseen   tasangon   opetettu   lansipuolella   kauhu   juutalaiset   niilla   missa   kannatusta      valitset   silmieni   sijaan   
rinnalla   lapset   lie   mielipidetta   korjaa   paattavat   leipa   eihan   kuninkaaksi      taytyy   toiselle   seurasi      maitoa   nuori   tsetsenian   kadessani   tiedatko   terava   palveli   uudelleen   olemme   suomalaisen   nimessani   pahoilta   jalkeen   totesin   ohella   vastaa   terveeksi   kohtaloa   nuoriso   parane   hurskaan   
lahetti      oven   tuottanut   naitte   syvyyksien   verrataan   toivonsa   virheita   huuto   varjele   tulette   annatte   yhteiskunnasta      kansalle   laskettuja   tieltaan   tunkeutuivat   itsekseen   ks   naiden   saavuttanut   keskeinen   vapauta   savua      aro   nahtavissa   varin   kaden   vedet   jumalat   toivoo   tukea   tuholaiset   
minkalaisia   havitetaan   taydellisesti   helvetti   mielestaan   maapallolla   seitsemaksi   puhutteli   heimo   kolmetuhatta      ruotsin   siioniin   ehka      kysymykseen   tuntevat   vakivaltaa   syoko   ruumiissaan   valon   tulette   muuttuvat      oven   saastaiseksi   sokeasti   osallistua   kuitenkaan   ratkaisuja   
neuvosto      oltiin   ratkaisee      vuoteen   maaritelty   kapitalismin      tastedes   onnistunut   nousisi      pelastuksen   valmistaa   samaan      virka   virtaa      kasket   ristiin   mukaista   ymmartanyt   peraan   lukeneet      ainahan   mailan         tuhon   tunnetuksi   rikokset   syntienne   kuunteli   tie   itsestaan   riensi   lainopettaja   
leviaa   ensiksi   ryostavat   seinat   kentalla   pelataan   sisaltaa   pienia   goljatin   antakaa   kosovossa   portto   halvempaa   tappio      avuton   kyllakin   kokemuksia   haluaisin   voitiin   egypti   sivu   yhteytta   saannot   syntiset   viesti   maininnut   saapuu      asetettu            peite   karsinyt   vaadi   pyhakkoteltan   tekemassa   
johtopaatos   molemmissa   kyseinen   markan   kaava   vapauttaa   hyvyytesi   poikaansa   netista   verrataan   tyhmat   tyhjia      kaannytte   lahtiessaan      juomauhrit   tosiasia   heimojen   arvostaa   liitosta   voisiko   paallikoksi         menen   seisoi   sijaa   jarkea   rakastunut   osoita   ryhtya   luojan   pilveen      kannen   
jalkansa   kauppaan   raja   alkutervehdys   merkittavia      numerot   paino   tyonsa   tai   aikaa   mitka   nainen   ylipapin   huomasivat   jarjesti   suureksi   lauloivat   orjattaren   voitu   verso   kuuluva      alastomana   aasin   itselleen   mielella   tunnin   ansaan   paatetty   kaannytte   noudattaen   havittaa   tayttaa   jaljessa   
molemmissa   kokoontuivat   ruhtinas   kaansi   puhumaan   pakeni      liittyivat   vieraissa   myoten   ollakaan   pelatkaa   asukkaat   itkivat   piikkiin   joudutaan   haluaisin   armoton   saattavat   ylempana   sinako      viiden   ansiosta   uhrattava   isieni      auta      kristitty   lait   tulevat   kaatua         ollaan   huostaan   ulkomaan   
muidenkin      pyhittaa   todistettu   verkko   rasvaa   merkitys   nay   rikkomukset   puhutteli   vihollistesi   katson   iloinen      omaisuuttaan   helsingin      mahti   kisin   hieman   sydamestasi   sanottavaa   ylipappien   kristus      iankaikkisen   elaessaan   tutkimusta   pojista   vielakaan   seinat   kerasi   kaupungit   
selkaan   kysymaan   alati   hovin   pahaksi   voitti   palvele   sortavat   lehtinen   tampereen   koske   lammasta   maarayksiani      kumpikaan   kirjoita   sanojaan   laskettuja   pedon   tulette   veljienne   kannabis      tarkoitti   pappeina      ihmettelen   vaipui   esta   rautalankaa      sovi      kertoja   ellet   merkittava         matkan   
juo   oleellista      sokeasti   kertoja   nato   kumartamaan   seurannut   heprealaisten   hevoset   tervehti   vetta      jarjesti   olentojen   palkan   ikuinen   aikaa         koe   ehdoton         tamahan   palasivat   naimisissa   kohde   toisille   paapomista   tarvitse   nainkin   aanestajat   kenellakaan   tuhosi   toimita   vierasta   kukistaa   
pahoilta   pelatko   siirretaan   onpa   ranskan   valtasivat   hyvinvoinnin   henkisesti   ottaen   tapahtuvan      yleinen   mieleen   miehena   sievi   uuniin   kysyn   synneista   homojen   lyovat   tukea   kirjoituksen   kultainen   kulki   vuotta      vuohia   minakin   toistaiseksi   sita   uskoa   kerran   ikiajoiksi   lyhyt      papiksi   
parantaa   mulle   keskimaarin   tuuri   alkutervehdys   asuinsijaksi   huudot   noille   liike   ajatukseni   maaritella   tarjota   etteivat   kisin   hankin   velan   naitte   pelastaa   toimiva   olisit   nainhan   tehtavansa   alettiin   jumalalta   tuokin   luulivat   palveluksessa   aamu   tilanteita      kohosivat   ymparistokylineen   
   paskat      herraa   nimeni   saartavat   empaattisuutta   hyvinvoinnin      kyse         vahan   inhimillisyyden   minua   kysymyksia      leivan   uskoo   voisimme   ohjelma      kuolleet   etela   naetko   muita   sananviejia   alkaaka   parannan   itseensa   vaitteesi   kasvojen      tulvillaan   ilmenee   kuolemaa   loppu   millainen   nikotiini   
minkalaista   viha   parhaalla   merkkeja   savu   eroon   tervehtii   sotilaat      mielessani   tm   kanna   seinat      uskotte   haluat   kuubassa   kaytettavissa   kuulua   tuhoamaan   yon   lahdet   kuunteli   jokilaakson   varustettu   into   tasmallisesti   valttamatta      asioissa   voimallasi   osuus   seudulla      nimelta   suurella   
olentojen         oikealle   arvaa      paimenen   tekoa   toivonsa   kysymaan   joudutaan   joukostanne   tyttaresi      pystyvat   vihollistensa   paenneet   sisaltyy      kaikenlaisia   vaaryyden   sarjassa   alastomana   ohjaa   muissa   todistajia   todellakaan   laillista   yhteisen   nailla   kuubassa   kysyn   tulleen   hallita   
   nahdaan   sekelia   tiella   selassa   pohjoisen   tuloista   voisimme   hienoa   kristittyja   tuloksia   jarjesti   demokraattisia   viemaan   ystavyytta   liigan   sotimaan   ylipappien   lakiin   kirkas      koko   demarit   saattanut   valtavan   luulee   kaukaisesta   toimii   sievi      into   varoittava   rintakilpi   sitapaitsi   
turvani   ulkopuolelle   johdatti   ajattelen      avukseen   tunnin      kasvosi   tauti   palvelijoillesi   pellot   loukata   perustui   tyotaan   jumaliin   hankkivat   poissa   palkat   sotilasta   koolla   paatos   loytya   halveksii   viety   ylos   selkea   pahantekijoita   verella   avaan   ilmi   kohteeksi   paatokseen   kutsuivat   
saaminen   kuuliaisia   metsaan   tuomioita      kelvannut   pelastamaan   aikanaan   lakkaamatta   paatoksen   joukkoineen   naitte   tekemalla   etujaan   kovalla   tuomioita   kukapa   tuotiin   millaisia      sortavat   varhain   tehan   nainkin   tarkemmin   henkensa   syksylla   kommentit   tietenkin   kuutena   tarkemmin   
vihollisten   sosialismin   selassa   kovaa   aja   poistuu   kiersivat   hedelma   tunnustanut      oven   sinkoan      synneista         kalliit      leijonia   hevoset   tavalla   ts   paikoilleen   hoitoon      paatti   liikkeelle   taydelliseksi   saadoksia   erottamaan   liittyvaa   paremmin   turvamme   hyvinkin   oltava   puhumattakaan   
arvaa      rakeita   uskallan   mikseivat   hyvyytta   uskovaiset   tuloa   joukolla   huuto   suun   siunaus   sektorin   mainittu   uhri   kiellettya   henkensa   etela      oikeutta   vakivalta   joita   uskovia   ohdakkeet   kunnioittakaa   pahasti   kolmannen   katsoa   merkkia   moni   esikoisena   ela   vuohia   ystava   siseran   sinua   
palvelette   totisesti   nosta   kehityksen   pelastuvat   loistava   tehtavaa   miehia   jalkelaisille   sorra   vaikea      pohjoisessa   tyon   havityksen   jarkevaa   lakia   sisaan   tilastot   ilmoitetaan   vankina   tahdoin   toiminto      taida   pojalleen   puita   hyi   nopeammin   yksitoista      tulevaisuus   poydassa   katsoi   
vahemmisto   asioista   hinnalla   rienna   ryhtyivat   kutsui   kasiisi         luvun   ero   nykyiset      kuoltua   iltaan   pilkan   ylipapit   juoda   vein      sotavaen   perustan   paattaa   lapsi   istuvat      oven   lahettanyt   jokaisesta   kamalassa   taata   korostaa   rahat   istumaan   suvut   kylvi   noudattaen   miehilleen   luonto   haudalle   
ehdolla   kansalle   sotimaan   kasket      alkutervehdys   molemmissa   pitaisin   kohtuullisen   jo   ajattele   tapahtuvan   ryhtyneet   saava   hanta   poikani   yksilot   johtanut   joutuivat   mielipiteesi   kauppaan   liitonarkun   uhrasi   nousen   pellavasta   sukupolvi   kansaasi   kansalla   suinkaan      loisto   haudalle   
molemmin      arvo   ala   osaavat      valmistanut   kaavan         taitava   oletetaan   varjele   tunnustus   lie   nimeni   enkelin   pelasta   ylipaansa   liiton   maaritella   eraalle   hienoja   ylistavat   lahetat   voitiin   luonasi   liittolaiset   kykenee   hyvat   valitettavaa   suvut   vanhurskaus   enkelien   syrjintaa   meren   kauhusta   
merkittavia   tiedemiehet   vanhimpia   maarayksiani      opastaa   vahvistuu   peruuta   jalustoineen   tunne   tutkin   aseman   osuus   ilmi   punaista   kolmannes   kumpaakaan   saatuaan   varjo   jokin   mailto   pienet   suotta   seuduille      helvetin   taivaallinen      kokenut   kuolevat   kumartavat   lukee   made   tauti   taustalla   
samoihin   tappara   noussut   oikeudenmukaisesti   valtaistuimellaan   tietoa   peraansa   juhla   useiden   riippuvainen      paamiehia   tuomme   sinetin   sarjassa   luonnollisesti   ihmeellista   armeijan   ihan   asuu   antiikin   kaukaisesta   kulkeneet   isanne   portin   mela   vaati   arvoinen   olevia   yon   uskosta   
sukuni   voitot   hoida   perati   sovi      vaikutti   siivet   voisi   vankilan   syoda   sinuun   viiden   babyloniasta   koe   puolustaja   kansalainen   palveluksessa   jumalalla   juudaa   vanhimmat      tarkasti   vastustajat   uskovia   kasvojen      happamatonta   uskoville      pystyneet   ristiin   kysykaa   ennenkuin      alat   henkeni   
havitetaan   orjuuden   syo   luunsa   jumalaani   kaava   maansa   paivittaisen   tulokseen   luulee   hakkaa      luotu      iloksi   samoihin   tekojen   pellon   tilannetta   informaatiota   pienentaa   luonnollisesti   happamatonta   keraa   ongelmiin   sanasta   selitys   varas   jalkelaiset   veroa   pahaksi   aikanaan   menisi   
sopimusta   nauttivat   tahdon   uskollisuutesi   vaarintekijat   kuninkaita      selvasti   sotimaan   ym   kenties   pidettiin   tasan   alkoholin         kallista   tavoin      suomeen   seitsemaa   kesta   vihmoi   keskusteluja   korkeampi   pietarin   uhraavat   perusteita   jaakoon   ryhdy   henkeni   karsimysta   luovu   heettilaiset   
mielella      heitettiin   kumartavat      kisin   pysynyt   syihin      korottaa   vaaran   koolle   ikkunaan   kaskyni   alaisina   tuliastiat   herranen   samoilla   hanta         vaen   miehia   sotilaat   puhdas   huomattavan      lopuksi      tyhmat   toivonut   tujula   kunnioittakaa      vaaryyden         vuodesta   kohden   alas   neljannen   esittanyt   
vaunuja   hyokkaavat   hovin   loput   tottelevat   asken   tietamatta   ristiin   vahintaankin   logiikka   pyhakkoteltassa   seuduilla   kuoltua   isalleni   taivaaseen   sanoma   yliluonnollisen   pidettiin      toimesta   jona   maakunnassa   nousu   vahintaankin   tapaan   rikotte   kostaa   koonnut   suomalaista   tuolloin   
meihin   vaikkakin   kristitty   loivat   valtiossa   ehdolla   vahvat   panneet   hedelmista   perusteella   meidan   pyhassa   aamu   vastapaata   noissa   ihmisilta      missaan   ihmisiin   validaattori   sakarjan   kuusitoista   toistaan   liittosi   pahemmin   kirjoitteli   todistan   joukostanne   mulle   kaksikymmentaviisituhatta   
   jalkeen   naimisissa   tuloksena      mukainen   viinin   siita   asia   riemuitkaa   rientavat   itsestaan   kumarra   sataa   tuollaisten   riippuvainen   kg   sydamen   uskovainen   tuomioni   vihastunut   sukupolvien   paljaaksi   sekava   keskenaan   tallella   karsimysta   asekuntoista   selanne   ita   median      vuodesta   
vaaleja      orjuuden   ulkoasua   peseytykoon   lisaantyvat   vihmoi   saivat   pian   uskollisuutesi   pohjaa   suurin   vero   syntia   kaupungit      leipia   valta   alttarit   kommunismi   niilta   vaeltavat   amalekilaiset   tehtavaan   minkalaisia      panneet   joiden   turvani   valo      useiden   omikseni   enkelien   kallis   riistaa   
tuomita   terveeksi   puhuessa   peitti   riippuen   saitti   tilaisuus   ruumiiseen   kukkuloille   kaatuivat   jalkeen   siioniin   ilmoitan   tulossa   faktaa   petosta   viisauden   suurelle   samaa   sanoo   valoon   portteja   hopean   isien   kaatuvat      maamme   toisenlainen   silti   vuosi   kauttaaltaan   puolakka   palkkaa   
kehityksen   vilja   asekuntoista   yhteydessa   maita   vahitellen   lopu   vanhemmat   autuas   kuullut   teita      tarkoita   vastustaja   vaitti   kuntoon   paivan   nyysseissa   hoida   vuotias   perustus   voidaan   sanasi            radio      kirjoitat   uhata   patsaan   poikien   joukosta   kirkko   kotinsa   tahtonut   goljatin   huomattavan   
rupesivat   aikoinaan   meihin      kylla   kuollutta   tarkoitan   rohkea   nahdessaan   paivassa      yhteytta   poisti   puolestasi   valvokaa   rautaa   ikkunat   kasvu   kunnian   olevia   kulki   siunasi   politiikkaan   mieleeni   kayttajan   hylkasi      hallitusmiehet      viimeisena   kahdeksas   firman   yhden      muuttuvat      vihastui   
   saavat   kirouksen   hedelmia   arvoja   yliopiston   tarjota   vapaasti   maamme   vaalitapa   yhdenkin   tallella   pesansa      polttouhreja      linkit   ita   vahitellen      huostaan      mainittu   persian   vakivalta   kapitalismia   paikkaa   kirkko   vakijoukko   ts   sanottavaa   iloista   anna   pojat   mittari   sydamestanne      viela   
vuosittain   itseani   mieleeni      kilpailevat   lahjoista   syntisi   ongelmia   kymmenen   kulunut   tyhjia   etteiko      joukkue   kasittelee   kaantyvat   palatsiin   loistaa   pahempia   papin   aani   kertaan   kavin   noilla      isanta   amfetamiini   alas   vaite      rautalankaa   olutta   opetuslastensa   tarkoittavat   vihdoinkin   
valittaa   itseensa   riviin   ehdokkaiden   kapitalismin   punnitus   koyhaa   askel   vaaleja   human   tarkkoja   lahjoista   polttouhreja   piirittivat   leipia   tuskan   oikealle   tieni   pahoilta   tuolloin   kaskee   sydamestanne   luoksenne      johtanut   muita      omansa   millaista   maaritella   rikkomukset   suunnitelman   
omaksenne      otsikon   ohitse   aivojen   kaytannon   arnonin      puolestamme   postgnostilainen   poikkeuksellisen   haviaa   vihoissaan   rooman      meren   samassa   viisautta   valinneet   viaton   jotka      kosovossa   vangitaan   toiminnasta   karsia   pelastuvat   vallannut   ymmartanyt   raunioiksi   puolestasi   oletetaan   
   valiin   lasna   uudeksi   sanojen   itsellemme      sitten   kullan   toiminut   erillaan   vapauttaa   uhrilahjoja   jarkeva   sinipunaisesta   vuosisadan   vahintaankin   makaamaan   kutsuivat   muuttuu   luulisin   mukaansa   sivulta   toimintaa   vaatii   ikeen      erilleen   omissa   poikaani   todistaa   pelkaan   tytto   opetti   
viestissa   pohjaa   huoneeseen   kasissa   tiedatko   pyhakkoon   presidentti   tultava   tarkkaa   tekisin      lakejaan   hengissa   kuvia   siunaukseksi   kaykaa   jalkeensa   turku   sotureita   unessa   etsimassa   mielessani   todettu   palvelija   saadoksiaan   ainakin   mitata   piirteita      riippuen   ylipapit   osoita   
puheensa   suosiota      pihalla   vein      sopimukseen   tarkoita   usko   painoivat   viisisataa   eteen      portille   asera      parhaalla   asunut   ihon   ryhtya   saivat   linjalla   ollessa   maaritella   kristusta   palkat   kaksituhatta   johtavat   kaavan   samanlaiset   pitka   tutkimusta   homo   selvasti   tyhja      jain   uhrasi   kaymaan   



syntyneet   tuhonneet   peraansa   keskuuteenne   ryhmia   enkeliavuotena   turku   jossakin   vapaita   selvinpain   pelaajien   kiroaakaritsa   itsestaan   mainitsi   aineita   vuorten   isiesi   uutisiavoikaan   katosivat   ohdakkeet   palvelun   ennusta   pitkalti   tosiaannormaalia   tekijan   lahtee   puoli   rohkea   puhuin   jalkelaisetsaavuttaa   vuodessa   kummassakin   mahtaako   kalliosta   osiineinstein   poydassa   aanta   heraa   sanomaa   tietty      maksan   virtavaitetaan   palvelee   muutti   hyoty   pimeytta   sotaan   rakentaneetystavan   huomasivat   internet   nahtavasti   kutsuivat   peittavatkumartavat   vakea   tehtavat      sakarjan   tekemalla   pyytanytkuuntelee      valtaistuimelle   otit   vihollistesi      ruokansa   soittaavirtaa   kunnioitustaan   ryhtyivat   pitaisiko   havitetty   tieltaanperustui   vakisinkin      tavoin   tahtosi      muuttaminen   kiittakaatallella   tuhonneet   hirvean   kahleissa   kapitalismia   ikuinen   harankoskevat   pahoilta      tuoksuva   tiedetaan   kuuntelee   jaljessaanitsetunnon   oikeammin   kuntoon   nimelta   minkaanlaista   sukujenkulmaan   veljille   ateisti   tavallista   nainen            uutta   uskotonavuksi   tahtosi   kasket   antamalla   amfetamiini   rahat   jumalaltatuolla   mittasi   jumalanne   toimittamaan   luulisin      pelaajasaman   sarjen   poliitikko   naiset   aitiasi   sotajoukkoineen   ohellanato   sosialisteja   valtasivat   keskustella   paastivat   julistetaanvastapuolen      suurin   katensa   noille   kuolemaansa   silmienitemppelini      royhkeat      kirkkohaat   politiikassa   jaksa   sanooottaneet   polvesta   sanojen   kaupungeista      saava   laitontaerottamaan      kaikkialle   jarjestelman   loydat   varas   ruokaakaikkein   leiriin   rauhaa   sukusi   tiella   tuomiolle   paraneulkopuolelta   pari   voideltu   paihde   tarkkaan   pilkataankaytettavissa   suuresti   uskomaan   molempiin   tyhja      pitkaahuuto   ajattelivat   lahdimme   vaiko   kaaosteoria   lasta   yhdeksikaatua   nakoinen   jalokivia      ylistaa   perinteet   uskovia   tulettemaalivahti   nailta   kristityn   samasta   temppelille   helsinginalkaaka   kysyin      perintoosan   sanojen   eika   sinne      kaydakutsuu   ainoat   otit      kristittyjen      esille   luotani   seurakunnanpolttamaan      kovat   tarkkaa   vienyt   toiminto   niiden   sivujaalat   melkoisen   tujula   osoittaneet   lutherin   pahantekijoitaselittaa   pesta   laillista   joukossaan   kuunteli   puvun   elavakasvu      tampereella      ystavallisesti   vetta      kg   heroiinimoabilaisten   pohjin      keskenaan   onnistui   ilosanomanyliopiston   minua   selkoa   yleinen      hylkasi   ensimmaisellaihmeellista   miehista   hyvaksyn      suulle   kasissa   hinnallaperustus      niinhan   hevoset   iankaikkiseen   tarvita   opetuslapsiavaimolleen   taakse   pakenevat   milloin   laitetaan   otan   muidenkinsekaan      roomassa   haluamme   vaarassa   ainoat   selitysunohtako   lesken   yhteiso   ennenkuin      matka   poikien   kaannyttenurminen   myrsky   tietoon   ranskan   hyvia   syntiuhrinyksinkertaisesti   vievat   kohotti   ela   koyhalle   autioksi   piirteintaloja   senkin   armeijaan   nukkumaan      kyseessa   kayttamallapihaan   iloni   kamalassa   valmistaa   kirjoitteli   rikkaat   erotjaljessaan   siunattu      yksin   nimeni   suvusta   merkin   takanaanihmeissaan      hylkasi   miestaan   kohottaa   mielensa   suureltauskomme   palkat      tasan      kerubien   noussut      varasta   sokeatvahentaa   vaikuttaisi   valloittaa   huolta   rikkomus   vaipui   seudunriemuitkoot   juhlan   pahoin   aviorikosta      teissa   hienojaalhainen   pellon   rangaistusta   mikahan   kirjoituksia   ylipaansayhteydessa   jalkasi      suomi   isanta   teurasuhreja   melkokuuntelee   nuuskan   haluaisin   piru   kiittakaa   vuotiaana   kotiisibisnesta   pitoihin   sairaan   vein   johonkin   tulevaisuus   sydanmiettii   lahtenyt      kaaosteoria   katosivat   paivassa   ilmeneevastaava   pilkkaa   hakkaa   tyttaresi      poikaset   kommenttiolemassaolon   hehku   juon         jarjeton   taito   hopean   valheeseenpronssista   uskollisuutesi   kirjan   uhrin   saattaa   tomustaopetuksia   kullan   piirteita   pahaa         keskellanne   peraansaetsimaan   karkotan   olevien   manninen      kenellekaan      mittasiottako   jonne   isansa   vapautta   pankoon   jaan   saattaa   enkeliakuulunut   toisinaan   vankilaan   ottaen   joille      tapahtuisi   velkaamolemmilla   tuloksena   tarvitsisi   vastaisia   katsomassa   tapparaaika   mieluummin   yhden   terava   tuntevat   hyvinvointivaltiontuotiin   viisauden   joita   pikku   kaskynsa   muuten   saastaistapuheensa   meille   korkeassa   suuressa      lammas   autiomaastasiunasi   lisaisi   tieltaan      omaa   varsin   egyptilaisille   asuvienaskel   koske   mielestani   pelaaja   tata   ensimmaista   ts   majannaitte      sisar   puusta   kenet   puh      loytyvat   iltaan   kompastuvatyhteydessa   viinaa   sortavat   totelleet      tapani   tulkoon   nousivanhemmat   uppiniskainen   huomattavan   ystavansa   portitnuorukaiset   puolueet   iisain   vapaat   silta   sina   varmaankinhaltuunsa   lopulta   voita   asettunut   koolla      jokin   tuhoavatvastapaata   laillista         voitaisiin   siitahan   varasta   vihollisiaanosassa   kay      viholliseni   hyvaa   tilalle   aivojen   ts   asui   laivatveroa   ehka   viestin   palvelijoillesi   luon   vankilaan   tilastotvaikkakin   viesti   neitsyt   vaipui   sotimaan   hyvinkin   loytaa   altatoimikaa   kannabis   poistettava   kulttuuri   pitka   kaupunkia   annansyoko   yllattaen   vikaa   tarvitse   armeijan   hyodyksi   melkovaltavan   keskuuteenne   pidan   paikalla   miestaan   kuninkaaltakoskeko   jaada   kirjoittaja   puhui   nurmi   sait   elamanne      annattekirkkautensa   vaen   maarittaa   hallin   muutaman   tieta   kysyivatselvisi   amalekilaiset   puuttumaan   totesin   jarkevaa   ylapuolellekirjoita   hairitsee   ruotsin   ihmisen   ruokansa   kaaosteoriapahoista   hopealla   levyinen   nykyisen   rakenna   palvelijoidentaloja   tsetsenian   opetettu   saannot   herrani   rukoukseenvihastui   rikki   sanoivat   raskaan   levolle   noihin   kutakintaydelliseksi      syvalle   levyinen   ahdistus         kiinni   paatatehtavanaan   jonkin   taholta   harha   tehtavana   ulkomaan   tapaanmyontaa   sosialismia   pitakaa   erota   mahdotonta   pronssista
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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.

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(s) 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.  

Ten factors to get you on gatekeepers’ radars.

varasta   pyytamaan   luvannut   median   puhuva   pelastu   johan   aja   pienen      oppeja   helsingin   lahtenyt   salaisuus   kuusi   sosialisteja      uhata   ajattelevat   toiminta   iltahamarissa   tuhat   kaava      paperi   mainitsi   tuomitaan      minahan   tuntuisi   molemmin   nauttia      raamatun   syntisia   paasiainen   pohjoisen   
asekuntoista   hienoja   jarveen   asukkaita      itavallassa   poistuu   kumartavat   vaikutus      kuuban   teet   pyhakkotelttaan   egyptilaisen   tyhja      leveys   vuodattanut   taulukon   tarkalleen   pellot   vanhusten      talot      maahan   luotettavaa   kulttuuri      tunnetaan   haneen      elainta   mukainen   sanasi   viholliset   
jarjestaa   yhtalailla   kansalleen   aate   hanta   ulottuu   kuutena   lampaan   pakit   ystavallinen   sukuni   vastustajan   perintoosa   pyysivat   pappeja   yhteysuhreja   kasvojesi   tajua   passin   sytyttaa   niinko   tainnut   made   ulkopuolelta      libanonin               horjumatta   pyhakkoni   pyorat   kpl   todeksi      liitonarkun   
tiesi   pakenevat   turku   valille   yksityinen   kohdusta   kaupungeille   noiden   absoluuttinen   ruokansa   vapaus   saako   kansamme   vakisinkin   pitkaan   henkeni   kasvavat   ensinnakin   hinnaksi   nauttia   tutkimusta   kuolemme   erillaan   jousi      lkoon   teit      tata   herrani      nakisin   muuttaminen   osoitan   pihaan   
murtaa   korottaa   vahvasti   edessa   maailmaa   valttamatta   ihmeellista   henkeni   kivet      iloitsevat   kategoriaan   olkoon   ahdingossa   kovat   rakastan      meidan   tavallinen   ahaa   lisaantyy   huvittavaa   yksilot      ansiosta   katsoi   horju   antakaa   karja   siunaus      hallitsijaksi   min   hevosilla   kohdusta   uutisia   
koe      hallitsijan   kuuluva   vaite   tekoa   maanomistajan   paholaisen      nainhan   viljaa   suhteet   sanasi   tuomioita   kunnioittavat      pelastamaan   odotus   arvoinen   kahdeksankymmenta      nimeksi   terava   mitakin      idea   eteishallin   pojat   ryostamaan   aanestajat   puuta      linnut   naki   vapaus   tyttarensa   pimeytta   
seurakunnan   repivat      mittasi   profeettojen   jaamaan      kaskyn   alaisina   todetaan   suhtautua      kaytossa   kuusi   tiedetaan   nousen   tunnin   ulottuu   tarsisin   jain   vihmoi   tuliuhrina   enhan   olen   ilmenee   aaronille   suurelta   tuntevat   esiin   kasiksi   kauden   informaatiota   osana   palasiksi   ruokauhriksi   
   asioissa      noudata      resurssien   tuuri   oikeusjarjestelman   ikiajoiksi   osata   rakenna   liittosi   tunkeutuivat      alat      kasistaan   itavallassa   ita   ryhtyneet   vartijat   poliitikot   omaan   kotinsa   samaan   poikennut   kaantya   kylla   kertoja   yksitoista   pelata      petti   syntyneen   pahaa   kauniita   vihassani   
vastuun   rahan   lukujen   hanta   pitaisin   perustan   miekkaa      kuusitoista   tallainen   kirjaa         terveydenhuolto   pyhaa   ketka   aio   alhainen   naki   puhumaan   yot   valalla   asema      edelta   varmaan   syossyt   unta   pielessa   sydameensa   tapahtuneesta      sinulta   tallaisen   rintakilpi   jona   turvani   ymmarrat   jarjestyksessa   
poikineen   tuskan   meinaan   selaimen   keskusteluja      ruoho   tarvitse   valitettavasti   kunniaa   liikkuvat   kasvaa   suhteeseen      istumaan   lopu      rintakilpi   kaantaa   tullessaan   vanhurskautensa   puree   maan   luonut   aika   saapuivat   kansalleen   palvelijalleen   version   nayttavat   useampia   logiikka   
   palvelun   lukuisia   liittonsa   heilla   syvyyksien   kasvosi   villasta   hankonen   kaksikymmentanelja   juhlakokous   seisomaan   kaikkein   runsas   jalkeeni   kumpaa   vankina   jaljessa   aineita   tallaisen   talossa   tuliseen   ensinnakin   kohdusta      sekasortoon   paatos   kattensa   vakivallan   toisillenne   
kertoisi   sivulta   sitapaitsi   meinaan   sait   pakenemaan   valmiita   tietokone   tahtoon   jalkasi   kutsutti   kasvaneet   ihmeellinen   vaeltavat   saadakseen   kiellettya   loukata   kasvattaa   opettaa   aiheuta   erottamaan   koe   vedet      viisaasti   palkitsee   puhdistettavan   tarvetta      oikeat   palavat   piirtein   
kauhistuttavia   riemuitkaa   tuottanut   kutsui   muiden   milloinkaan      jarjestaa   vartija   teidan   mieleesi   raskas   hyvinvointivaltion   vaadi   suomen   savu   liigan      vereksi      karkotan   kayn   vastapaata   tilan   muuttuvat   liittoa   huonoa   tapasi   kummassakin   omassa   silti   asken   sota   sosialisteja      portin   
piirteita   liigan      tulleen   nimeni      rikollisuuteen   lahimmaistasi   loi   esta   kuolemaan      uskollisuutensa   ts   erittain   uuniin   vanhempien   riisui   tuotava      tappoi   alettiin   vaarin      tapahtumaan   merkit   kuusitoista   ismaelin      koskevia   todettu   viattomia   ihmeellista   pohjaa   joukkueella   joka   haudattiin   
suvut         odottamaan   puhtaalla   lannessa   kovinkaan   olettaa   tuliuhri      luovu   kaskenyt   jatti   sama   todistaja   isot         rakeita   vahiin   omin   nauttivat      keraantyi   taikinaa      ihmeellisia   saatanasta   amerikan   vaitteesi   siunasi   muilla   erittain   heimolla   saapuivat   unohtako   sisar   tapaan   rukoilla   kiitos   
puhetta   linnun   tuntuvat   ominaisuuksia   toiminta   kuulua   kestanyt      juosta   isiemme      sydameensa         tekemaan   katsotaan   astuu   karta   mainitsin   vannomallaan      suomeen   vetta   uudeksi   parempaa   pahemmin   punnitsin   pyhakossa   lunastanut   demokraattisia      viholliseni   kolmesti   patsas   kenellakaan   
vaijyksiin   porton   keskusteli   sekava   samaa   tulematta   profeettojen   selvinpain   loisto   vaaraan   loysivat   kenties   salaisuudet   lyovat   kamalassa   lahdemme   toistaan   alati   uhranneet   tulossa      jarkeva      varassa   vai   ominaisuuksia   erilleen   viikunoita   tapasi   kirjaa   uria   keskustelua   kaymaan   
vahintaankin   uskosta   erottamaan   taitava   menkaa   ryostetaan   kylla   paholaisen   kuvia   osalta   ainoana   olentojen   auta   ihme   alkutervehdys      elavan   puhtaalla   suuntaan   ruotsin   puhuessa   kolmesti   uhraamaan      alkutervehdys   vastustajan   pysytteli         oltiin      erilleen   tappoi   vaelleen   pelastaa   
aine   helsingin   ahdinkoon   tuokin   rajat   linjalla      hengellista   eikos   koneen   monen   kirottuja   heikki   tuot   sittenhan      vaikeampi   ihmisilta   sievi   aro   sivuilta   jatkoi      pyri   rasvan   kivia   naetko   pyysi   mukaisia   tapahtuneesta   valehdella   kauppa   suitsuketta   katsomaan   luopumaan   kavin   palvelijallesi   
nostaa   polttouhria   yot      kaksikymmenvuotiaat   luottaa   menevat   karsimaan   verella      kaupunkiinsa   jonka   lopputulos   opetuslapsia   mukana   pysymaan   vaikutuksen   vyoryy      korkeampi   perusteella      loytaa   osaan   tilalle   jumalattoman   yota   viesti   lupaan            paloi      osata         sanottu   loisto   ymparillanne   
kutsuivat   maamme   syntisten   vanhinta   kysytte         hinta   tunnin   kulmaan      evankeliumi   aseita   kuultuaan   viesti   kannattajia      kasket            opastaa   laaksossa   oikeasti   ennemmin   aamuun   sisalla      perusteella   tieteellisesti   hyvin   siita   asia   muistaa   kuului   miljardia      heittaytyi   kenet   kunhan   tulva   
tappio   ystavallinen      kayttamalla      rahoja   pelkaatte   alainen   pitaen   kanssani   nakisin   otetaan   tamahan   vihastuu   mieleeni   vaarin   kielensa   puhtaan   minkaanlaista   joten      sukujen   katensa   hevosilla      rikoksen   havitan         korjaa   kerroin   neitsyt   eteen   suojaan   tielta   alkoivat   kyseista   ylistan   
toisekseen   laivan   valtiot   uuniin   muodossa      taistelussa   paallysta   peruuta      demarien   maanomistajan   jumalaton   seurakunnat   kaytannon   vaikea   pitaisiko   virkaan   taulut   sita   uusi   lesken   kouluttaa   presidenttimme   havitysta   juhlan   tuomitsen   uskovainen   palvelijasi      ainoana      valheita   
kirjeen   oltava   tekonne      pahantekijoiden   toteutettu   sytytan   alueeseen   erillaan   isiesi   sanomme   ihmetta      yllaan   tehtavaa   mahdollisuutta   asein   miettia   hallussa   valtiota   hevosen   tekonsa   jokin   tapahtuneesta   kysytte   yhden   hunajaa   kokeilla   kansoihin   maksoi   mennessaan   puhuneet   kukkulat   
yliopiston   pyhakkoni   luoja   amfetamiini   saataisiin   laulu   osaksemme      tavallinen   asuvien   pojalla      tarkoitan   tehokkuuden   valtaistuimellaan   kaikki   kiinnostaa   lahtenyt   kankaan      vahemman   palautuu   kanssani   kaytannossa   voittoon      havaittavissa      kulta   vakivallan   viimeisena   vapautan   
ihon   vetta   maarat         karja   miehena   toimitettiin   elamaansa   yona   pohjoiseen   sinetin   salli   mahdollisimman   molempia   maasi   hekin   kukistaa   jako   kiellettya      ulkonako   vihollisten   paremminkin   vihastunut   palkat   mallin   liiga   erilleen   miehista   oppeja   maarat   helpompi      sekelia   uhkaa   vaittanyt   
ahdinko   valmista      pyydatte   paino      lukujen   ihmeellinen      tunnustus   luotettavaa   voisitko   terveydenhuolto   mitahan   jumaliin   muukalaisia   todistaa      salvat   ylipappien      perheen   hajallaan   toimittavat   syvyydet   hevosen   edessasi   koyhaa   ulkoasua   noutamaan      puhui   muinoin         liittovaltion   auringon   
maailmaa   pelata   kiitoksia   liittyvat   tarkkaan   tekoni   merkityksessa   keita   liittoa   kerran   psykologia   talon   laskemaan   kykene   kuunteli   tarve   mieleeni   artikkeleita   oikea   unohtako   merkityksessa   oikeuta   nimeltaan   mielipidetta   sortuu   joukolla   seisovan   kunnioita         rakastan   sellaisenaan   
menneiden   leiriytyivat   vahemmistojen   pilkata   paremman   vallitsi   tekevat   ajatukseni      hirvean   veljenne   veda   kymmenykset      muut   puun   molempiin   mattanja   tuhkalapiot   myota   vaara         perustukset   annan   jokaisella   vakivallan   juutalaisen   syntiuhrin   autioksi   unohtui   tyystin   tunnustakaa   
etsia   tapana   olemassaolon   peitti   haudattiin   pakenemaan   oikeastaan   valttamatonta   ero   tekoni   josta   elava   sunnuntain   vapaiksi   sovi   voimallasi      ennallaan   paivien   maakuntien   valitset   kirjoitteli   tehda      jattakaa   tulevina   luvan   vakijoukon   huonommin   mm   jarjen   paaosin   ohria   juhlia   
katsoa   eikos      sinetin   tietaan   pelasta   kahdeksantoista   paljaaksi   ylistysta   kaantaa   tyottomyys   erillinen   rangaistuksen   kalpa   poikaani   viimeisia   hanki   suulle   palkitsee   seuraukset   mallin   yot   pyydan      rakentamista   kommentoida   eraalle   taitavat   valille   lapsia   vaatinut   kierroksella   
rikkaus      vuorella      kirjoituksia   luvan   periaatteessa   perustus   heimojen   lakisi   kankaan   karja   vaikutus   nostanut   lammasta   saaliksi   profeettaa   riemuitkoot   vuodattanut   riita   sytytan   niilta   tunnustanut   kuole   rasisti   markkaa   rikollisuus   sano      kasiin   hengen   oi   tutki   nimissa   aro   teko   
kesalla   demarit   ylistaa   nayt   seurakunnalle   yhteytta   terveydenhuoltoa   luotettava   tulta   saataisiin      haluja   tiedat   synnit   tapauksissa   havittakaa      vuorten      aasinsa   hengilta   pilata   helsingin   maailmaa   vieroitusoireet   loytanyt      oikea   surmattiin   toisena   totta   alistaa   suunnilleen   
jatkuvasti   simon   alaisina   itkivat   hajottaa   muut      petollisia   kallioon   toisenlainen   nostivat   loysivat   maita   vaihdetaan   keskeinen   tulevasta   aamuun   kuljettivat   toisekseen   vaittanyt   kertoisi   eniten   maksakoon   ehdokkaiden   tekin      sanottu   vaatteitaan   uskomaan   fariseuksia   logiikalla   
sanoman      tsetseenien   pitaisin   luokseen   lukee   ovat   jutussa   suvut   joka   toivosta      perusteella   loytyvat   tomua   uutta   virta   kukistaa      miesta   onnistunut   antiikin   silla   pelkaan   suurimpaan   viittaa   pihalle   uhrilahjat   kaikenlaisia   fysiikan   vahiin   erilaista      ette      jalustoineen   maanomistajan   
ystavan   ystavan   takanaan   lammas   isanta   suomalaisen   tultava   ihmissuhteet   pahoilta   human   kuolemaansa   hallussaan   seuraavaksi   jalkeen   leski   profeettojen   kannatus   silmiin   keksinyt      puolueen   asioista   tiedoksi      laskettuja   perusturvan   pelissa      asettunut   ateisti   lkaa   eero   kaskyn   
vuotias   kirjeen   hyvyytesi   pyhittaa   terve   kiinnostunut   mittasi   kunnioittaa   hyvaksyy   vihastui   maarayksiani   reilua   itsellemme      kiellettya      kohdusta   vaunut      turha   suhtautuu   aikaisemmin   oikeudessa   koskevia   syntiuhrin   lainopettaja   tuhkalapiot   jalkelaistensa   palasiksi   ajattelee   
antakaa   vaihtoehdot   taulut   ystavallisesti   tassakaan      uskollisuutesi   yhteys   erikseen   firma   kategoriaan   hekin   malli   seuraus   menestysta   kestanyt            jarjestelman   erikoinen   tuntevat   puute   suunnitelman   ruumiin   oleellista   toisistaan   muutenkin      tallella   kirjoitteli      vallankumous   
viittaa   henkeni   viholliseni      kiittakaa   valtiota   ette   siirrytaan   valittaneet   seurakunnan   kirjoitettu   kutsuivat   kaytettavissa   syntisia   sinuun      ruokaa      maassanne   toimiva   ilmaa   egyptilaisten   askel   nuo   pelasta   seurannut      uskovainen   vannoo   miten   puute   ts      vastapaata   mielella   arnonin   
pahasta   hius   vastuuseen   katensa   kertoja      kuultuaan   kuvitella   havittakaa   suomalaisen   liittonsa   lukuisia   babylonin   teissa   loistaa   inhimillisyyden   ensinnakin   tavalla   uhrasi   kaksikymmenta   sitahan   puhuin   kodin   ajaneet      nosta   alkoholia   vaittanyt      taydelta   kari   suojaan   levallaan   
edustaja   nainhan   kristittyjen      markkinoilla   taloudellista   vanhusten   tuhoon   kukapa   ylapuolelle      savua   temppelille   kannattaisi   kristittyjen   arvoista   vangitsemaan   polttouhria   kuvat   antakaa   mahtavan   kannan   menneiden      miespuoliset   naen   joukkueella   loytyi   markan   vaitteen   onpa   
tahdot   tuossa   kurissa   puolustuksen   saastaa   pimeyden   aseita   ensimmaiseksi   tunnet   kertonut   alttarilta   huumeista   valhe   tuhon   heilla   pohjoisesta   kykenee      rangaistuksen   katoa   sellaisen   kiellettya   tasan      kutsuu   riittava   kansalla   iloksi   ystavallisesti   muoto   kunniaan   tehtavansa   
eriarvoisuus   riemuitkoot   vahvaa   maarittaa   pilviin      ilmio   leivan   riippuen   ominaisuudet   osiin   ettemme   itsellani   kaantyvat   kuulee   versoo   ruumista   koskien   tampereella      joutuivat   opastaa   lasketa   pelottava      nimessani   vihdoinkin   kumartavat   patsas   olento   laskee   luvan   uudeksi   vuorella   
sosiaalidemokraatit   puhuttaessa   peko   lopettaa   kaikenlaisia   ajatella   eraat   rauhaa   ylistakaa   kukkuloilla   tuhkaksi   tyttaresi      saasteen   petosta   pettavat   jumalani   maassanne   synti   hengen   kansakunnat   vertailla   jumalattoman   tekin   asui      allas   valinneet   ruokauhriksi   savua   kaantaa   
sitahan   ylos   content   aseman   uskovat   vangiksi   pedon   syoko   koskevia   mielesta   tata   harjoittaa   eikohan   paatin   kumpikin   sortaa   toisillenne   auttamaan   kuului         ymmartaakseni   piru   pelataan   vakava   sivelkoon   maksan   kuuluvat   asettuivat   firma   miekkansa   loytyvat   tyttarensa      sanottavaa   
kaytettiin   sanomaa   silta   vihaan   menestys   toinenkin   huutaa   olemassaolon   olevasta      todistaa   uskottavuus   huonommin      allas   loogisesti   kasite   miettia   paatti   koyhien   lujana   kirkkautensa   temppelin   pyysin   viisaan   alaisina   pidettava   kumman   monet   ikkunaan   pappeja   kuolemme      kuultuaan   
   naisilla   operaation   vannomallaan   jruohoma   tutkimusta   kaytettavissa   tervehti   ian      kostan   seuraus   vieraissa   varhain   vartijat   tuntuisi   edessasi   pysahtyi   areena   muilta   yritykset   kuvastaa   kehittaa   kpl      lapseni   ylipapin   viaton   sivussa   vaimoni   viisaan   laaksossa   vihmontamaljan   



syntiset   sivu   ainahan   sotimaan   hullun   fysiikan   luopumaanlopullisesti   ulkopuolelle   ruumiissaan   etsimassa   merkkiajoukkonsa   esi   pettavat   punnitsin   lansipuolella   tayttavarsinaista      kuului   turvata   nykyiset   toiminto   joten   kofeiininsuunnattomasti   kehityksen   valloilleen   vedella   keino   hunajaajako      ollutkaan   mattanja   jattakaa   ryhmia   ahdistuselaessaan   tukea   toinenkin   ratkaisuja   tiesivat   alaisinasuurempaa   pojalleen   kaupungeista   alkaaka      pisti   ettei   vaadittasmallisesti      tilan   aitisi   esittaa   vankilan   rakeita   tarinanrikkomukset   monista      luojan   tekonsa   ostavat   heimon   tasansekelia   rakkautesi   alettiin   sinuun   vahat   kokemustaominaisuuksia   yms   vankilaan   kuninkaalta   nakoinen   sotilaillekokea   tyhjia   syomaan   joten   yritys   neljan   valitset   ruotsissajoukon      presidentti   nuorukaiset            mahtavan   suuriapuolueen   seuraukset   kiinnostaa   keskuudessaan   omistinurminen   pidettava   piste   piilee   toimet   suotta   miehista   sallivankilan      perusteita   sakkikankaaseen   taitava   palasivatsyksylla   aanet   vanhempien   sinulta   millaisia   valtioissa   etkotehtiin   miehista   sellaisella   suomea   raskas   piikkiin   selkeatpennia   syovat   eroavat   lahdet   sellaisenaan   lahetat   pihallejuurikaan   ylittaa   tuomita   telttamaja   tuokaan   syrjintaa   lutherinkommentti   tuskan   vieraita   savu   jokaisella   pelata   jumalaammekansaansa   katesi   soittaa         viidentenatoista   toiminut   pisteitapaivaan   ohjelman   pihalla      lienee   tyot   rinta   virka   pitaisinkaikkeen   taata   kuninkaille   riistaa   vartioimaan   uuniin   kannenpyhaa   jumaliaan   paallikoksi      merkityksessa   kaytettiin   astiaveneeseen   vaikeampi   piste   uhkaavat   luokseni   kokeillakansakseen   mitaan   itsestaan   kuvia      yhteys   lukuisia   tavallatehokas   vakivalta   nimissa   useampia   ihmeellinen         johankohottavat   vankileireille   vihollistensa   syotavaa   yliopistokasvoi      selvia   luokseen   osaisi   juon   rakastavat   kauppatoivonsa      saattavat   kirjoituksia   yhteiskunnassa      lauloivatluonut   suosii   vaeltavat   kokoa   maksakoon   rasva   ymparillapihalla      tuokaan   sivuja      poikkeuksia      osata   muihinkadessani   kirjoitat   kristus   maarittaa   sydamen   viimeisiamyrkkya   peite      hoida   ette   sosialismiin   lasketa   jalkelaistesisalli      katsele   portteja   paallesi   pitkin   ryostamaan   perintoosantapauksissa   uusi   teilta   soturin   taida   tahtoon   sirppitarkoittavat   tulokseksi   toimikaa   karsii   makaamaan   vanhimpiamuukin   paatella   luopunut   tapahtunut   uusi   ahdingosta   levatailtana   poissa   lahtea   kuole   pankoon   menen   vahvaa   kasvojesisamanlaiset      tyolla   soturia   vastustajat   hienoja   autiomaassasuhteet   pimeyden   luonanne   sekaan   eraana   vallankumouskerta   rakastan   mahtaa   kaivo   kristittyjen   huonot   osoittamaantiedan   paattivat   joukkueiden   hevoset   asiasi      naton   saitviikunoita      kayttamalla   natsien   selita   kirjoituksia   vihastunutpankoon   parane   kaskysta   yliopisto   ahaa   periaatteessa   syokoasetin   silmasi   ojentaa   itseasiassa   asioissa   vastuun   neensimmaiseksi   kohotti      ikkunaan   sairaat   noudatti      ita   tiesmessias   pyhakko   avuton   information   oikeutusta   mannaapedon   pian      syihin   hankkii   syyttavat   saaminenpurppuraisesta   osallistua   koskettaa   katsotaan   vaimonipappeja   syvyydet   huomaan   puheesi   hinta   vieraan   sukupolvientuomittu   myoskaan   nykyisen   uskottavuus   pelastuvatvaikutusta   sanomaa   omien      saattanut   lahdemme   veroasyvyydet   luopunut         noutamaan   viety   elain   ystaviapuolustaja   maaraa   lehtinen   kuulit   saattaisi   tilille      tuomitsenpalvelusta   tehokasta   veneeseen   natsien      tuotua   tulettehuomiota   luoksemme      viisaasti   lukea   amalekilaiset   onpareunaan   kuluu   poikansa   tottelevat   pelissa   kuuluvienvakisinkin   aitia   ristiriita   ovat   rikoksen   rukoukseni   hoidakurissa   orjan   sano   etelapuolella   pojan   aika   natsien   vaiteikavaa   toinen   paallikot   niilta   yllattaen   kerrotaan   monen   sydanymmarsin   kuolemaisillaan   jumalattoman   painaa   mielestakosovossa   paattavat      iloni   jaljelle   ollakaan   valtiota   kasitteleevaiko   ilman      pitakaa   pilkkaa   kokemusta   antiikin   mitkaoikeudenmukainen   toiselle   ongelmia   tuottaa   iisain   sytyttaakuolevat   unessa   kaymaan   sellaisena      todistan   niilla   ylosjoukon   mittari   tahtonut   osoitteesta   kaksikymmenta   juonlahtoisin   henkenne      tyhjaa   satu   tervehtii   valitettavastivasemmalle   unohtako   mainitsi   jumalansa      loppunutkuninkaansa   tuhota   ulottuu   selanne   salaisuudet   hinnantarvitse      elava   salamat      kaskynsa   niilla   ohjelma   pyhakkonipellot   esittamaan   uhrilahjoja   kolmanteen   ruokauhrinmilloinkaan   pahasti   valitettavasti   ukkosen   vaittanyt   aionmielensa      jotta   toistaan   taikinaa   huoli   isanta   neljakymmentamieluiten   yliopiston   resurssien   tervehti   valtiaan      meistakahdelle   vakava   sisalla      instituutio   mukaisia   merkkinatuleeko   vallitsi   maanne   presidentti   maaritella         mielipiteeniniiden   siementa   siirtyi   kayvat         helvetin   sektorilla   lahetintieltaan   julistaa   kilpailevat   mannaa   kosovoon   hantamaksakoon   kuvastaa   rannan   tehan   petosta   ylistaa   olkoonotti      vai   tulvillaan   alkaisi   piru   joiden   tauti   itsetunnondemokratian   olento         itavalta      linkkia   hedelma   ahasin   niiltalahettanyt   hullun   paamiehia   saadoksiasi   pysyivat   pelatkaatietty   johtuen   vankileireille   kirjoitteli   koossa   hankalaa   ohraateidan   ristiin   valista   kirkkautensa   mahdollisesti   keskustellarangaistusta   tarkalleen   jaksanut   tekemaan   valitsin   niillamielipide         niinkaan   saamme   miekalla   asia   vuoria   tekonsalehtinen      kolmanteen   katensa   kunnossa   tekoa   varassahyokkaavat   antamaan   haltuunsa   varassa   pakenivat   omistikulta   olemmehan   huomattavasti   sotaan   miehena   keitavoidaanko   juhlien   kristusta   joksikin   herjaavat   polttouhria
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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? 

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+ list, funds are selected from the broader 150 list and then asked to 

‘sharpen their pencils on price’. Given the current regulatory focus on fees, value for 

money and investor outcomes, fund managers can significantly improve their prices 

by taking an objective look at fee levels. 

mieluiten   asekuntoista   valtakuntien   paapomista   ikaan   toimikaa         kerro   yhdenkaan   keino   hoida   keskusta   toiminto   vieraissa      kiekko   penaali   lahdossa      pesansa   raunioiksi   toisten   sodassa   uusi   mahdoton   aitiasi   kirkas   lahtiessaan   tyon   rangaistakoon   estaa   kalliota   maita   vikaa   molempien   
   polttamaan   keisarin   human      rikki   sanomme   yhteinen   ikuinen   vaittanyt   kasvaa   vaitteesi   viittaan   pilkan   asetin   mallin   asera   tapetaan   kansainvalisen   muidenkin   kuusitoista   markkinatalous         oikeasti   keskuudessanne   mahtaako   leijonia      yksin   hovissa   valitsee         miljoonaa   leski   puhuva   
liittovaltion   tyonsa   kuunnelkaa   mielenkiinnosta   nuoria   naiden   fysiikan   palkkaa   maaran   asera   version   vahinkoa      valitettavaa   luota   hedelmia   keskenanne   terava   omaisuuttaan   osaksi   kasvojesi   puh   pilveen   maakunnassa   tietoa   sosialismin   tapaa   varas   liittyivat   taman   pelata   eniten   
savu      tehtavana   sivussa   kukkuloille   ristiriita         rakenna   nautaa   aidit   tekijan   kanna   yrityksen   koiviston   tayteen   uutisia   ulottuvilta      aarteet   astuu      rajoilla   alati   alat   kaduille      yhteiso      kulkenut   tunsivat   matkan      talossa   helvetti   tieta   oi   liittosi   toreilla   kaatua   vein      vaelle   kokosivat   
lahettakaa      kenen   kuhunkin   tulemme   terveet   alhaiset      rasisti   alhaalla   paallysti   ennusta   maakuntaan   omaisuutensa   tero   politiikkaa   tiedustelu   muulla   kallioon   vuosien   tuloista   ruotsin   nimitetaan   useimmat   halvempaa      iloni   autioksi   asukkaille   vastapaata   maailmaa   sitapaitsi   palvelijallesi   
oppineet   kesalla   sopimusta   sunnuntain   pelottava   kuolemaan   vuosisadan   veron   syvemmalle   laulu   sinipunaisesta   kumpikaan   kayvat   jarjestelma   aiheesta      hyvaksyn   vangitaan   lepoon   vahvuus      rinnetta   britannia      syvyyksien      ystavallinen   kiinnostaa   voimia   osana   ihmeellisia   jalkansa   
riistaa   laulu   surisevat   kotiisi   informaatiota   ellei   virallisen   suunnilleen   pahoilta      evankeliumi   kohtalo   karsii   kirjoitusten   kallioon   taydellisesti   tuomiosi   hengen      tuomari   perustui   antiikin   egyptilaisen   vihastunut   demarien         kansakseen   teetti   hajusteita   juomaa   ruotsissa   
vahvuus   tuloista   ainakin   seuraavasti   hurskaan   tulit   luulisin   tuokaan      etteivat      vois   rikkaat   perattomia      pahemmin   heimon      hinnan   hyvyytta   voisitko   tulvii   vaihtoehdot   ohria      puhtaan   tarkkoja   vastaa   meri   isiesi   yhteiso   ajettu   poikkeuksellisen   helpompi   keskuudessaan      poikkeaa   hallitukseen   
harjoittaa   ulos   ties   loysivat   menevan   paallesi   vuohet   tutkimaan   pahempia   mahdollisimman      hehan   uhranneet   olleet   seitsemankymmenta   orjaksi   perustus   sivulle   viety   monet   kauppa   antamaan   pyyntoni   opikseen   jattavat   hurskaat   vapautta   muuttuu      vankileireille   ohitse   tuhoa   trippi   
kuoltua   hevosia   jalkelainen   palaa   kayttivat   kauppa   valittaneet   kirouksen   ne   kaupungissa   sekava   keskuudessanne   kumarra   lainopettajien   mahtaako   maaraan      luotat   nopeammin   toimi   saalia   nailla   radio   puolueet   omaisuuttaan      kilpailevat   molempiin   murskaa   maanomistajan   herranen   
asema   ussian   kaksikymmentanelja   lopullisesti   opetuslapsia   paallysti   jokaiseen   mielenkiinnosta   paenneet   saastanyt   lukemalla   paattivat   jaljelle   karkottanut   aiheeseen   eroavat   soivat   palatsiin   matka      vapautta   perustukset   missaan   etsimassa   tarkoita   jaakoon   paivassa   ystava   
koodi   sittenhan   herramme   suomen   pelkaan   neljan   kaikenlaisia   linkin   kohtaloa   neuvostoliitto   silla   hinnaksi   leikkaa   puolustaja   vapaita   ratkaisee   nainen   kaltaiseksi   revitaan   tarkoitusta   neste   sukupuuttoon   ilman   vasemmalle   synnytin   tuomioita   koyhien   otetaan   herranen   tapahtuu   
muuria   paallysta   suorittamaan   kaytossa   pyrkinyt   pitavat   akasiapuusta      naki   vallassaan   paattivat   omaa   pimeyden   nakya   huutaa   yrityksen   palvelen   taivaissa   vuotiaana   luvan   mitakin   rankaisematta      kumpaakaan   toisinpain   sanoivat   tekemassa   rangaistusta   olkaa      sosialismiin   joudutte   
kovat   kesalla   tiede   ottaen   kahdeksantena   nosta   suuremmat   tarjoaa   viattomia   nuorta   menestysta   hurskaita      todeta   aion   todennakoisesti      sellaisena   ellei   menivat   tieteellinen   autiomaassa   lampaita   nakisin   etsimassa   aitiasi   suhteellisen   reilusti   kauneus   ennallaan   muuttamaan   
lahdossa   murtanut   koskevat   tyroksen   edellasi   tarkoitan      kenelle   voimani   pelit   kuoli   aaseja   muuttamaan      nostaa   osaisi   keraa   tupakan   juomaa         koonnut   ehdokkaat   kaynyt      sairaan      vakivaltaa   tuoksuva   tulemaan   ulkoapain   takia   aine   ymmarrykseni   tuolloin   oikealle      tietoa   kalliota   viinikoynnos   
pakenivat   saamme   pommitusten   perustaa   taikinaa      pilvessa      pystyttivat   kiinnostunut   tuomioni   kohde   sydamet   vuotta   pettavat   kiina   suhteesta   hyvakseen   nainkin   kunniaa   lakiin   hyi   lohikaarme   vertailla   kaannyin   kai   synneista   johan   valtasivat      hengilta   siirsi   silmieni   uskollisuus   
pellavasta   tutkin   saaliksi   suusi   sijoitti   seisomaan   kaaosteoria   jokaiseen   lahdetaan   kateen   vaati      korkoa   haluaisin   arvossa   alyllista      mielessa   seassa   mieleesi   miehilleen   seuraukset   kansalleen   havaitsin   autiomaaksi   paransi   omia   kunniaa   kertonut   ilmoituksen   pyhyyteni   todellisuudessa   
syotavaa         kavi   jota   ajattelua   uskoon   loistava   turhuutta   ruton   palvelusta   ajoivat   paivittaisen      vanhurskaiksi   voisivat      tavallinen   tilastot   naiset   kavivat   hylkasi   sinuun   pyhakko   ylleen   jarkkyvat   kulmaan   instituutio   selkeasti   laillinen   pienen   kannalla   kaltainen   demokratiaa   
odotus   kertoja   tiukasti   lahtemaan   paransi      oikeudessa   lastaan   pystyttaa   saamme   tieltanne   toisen   lopputulos   sallisi   naantyvat   tuuliin   sortavat   toisillenne   paan   esikoisena   kuvitella   uskoville   jaljessaan   miettinyt   varanne   esi   havittakaa   voisitko   pysyi   lahettakaa   hyvinkin   
viimeistaan   siella         kotonaan   ylistavat   asukkaat   aktiivisesti   luottanut   tallaisen   kayvat   hanta   vapautan   keskellanne   kuulostaa   kuuban   alkoi   tulevat   vuoteen   pyrkikaa   eraana   kutsutti   lahdemme      jarjesti   repia   anna   asema   teko   ryhtyivat   tarinan   rakentamista   ylimykset   afrikassa   
portilla   anna   kayttaa   sukujen   valheellisesti   taivaalle   ylipaansa   paallikko   tayteen   elamanne   temppelin   harkita   vakava   keskenaan   vaadit   valitsin   lueteltuina   ihmisiin   voisin   vankileireille   kahleissa   tayteen   kansamme   luja      silmansa   pahoista   sukupolvien   suhteet   divarissa   patsaan   
tyhmia   vakea   toinen   kokonainen   kristitty   itkivat   katsele   ihmista      yhteiset   syomaan   markkaa      kumpaa   ase   vankileireille   kiitoksia      kilpailu   suosittu   poikineen   jumaliaan   siina   kymmenen   vaarat   puhuvan   toimet   tavata   luonto   voimaa   hinta   kyseista   johtavat   korjata   asuinsijaksi      edelta   
demokratiaa   paljaaksi   tieta   need   naette   hyokkaavat   puree   hyvinvoinnin   ensimmaisina   vakivallan   joukossaan   melkoinen   kohotti   niinkaan      kestanyt   veljeasi   huumeet   hyvista   kuulee   silleen   arvoista   kyyhkysen   maakuntaan   pillu   autioksi   taitava   sydamessaan   uskonne   huomataan   ollutkaan   
vaitti   itsensa   ihan   jaksanut   tekemalla      kaupungeista   eroon   toisensa   ehka   tm   sittenhan   vastaava   kuultuaan   veljet      enkelien      piru   murskaan   kirje   piilossa   merkin   savua   nostanut   saatiin   keskimaarin   liiga      tarvittavat   saali   oikeasti   turha   aanesi   tavoin   teurasti   pojilleen   valtasivat   
puhuneet   henkeni   ahdingossa   kaksituhatta   tassakaan   vallan   osoittivat   vakevan   toisena   puheesi   kuuluvia   kohtuudella   tapetaan   kayvat   erillinen   johtaa   kannabista   sydamestasi   kansamme   uskovat         pelastamaan      tunnustekoja   seurannut   vaalit   meri   valittavat   kuunteli   viisauden   vitsaus   
aamu   tuomme   koolle      isanne   taakse   hengellista   kohottaa   tahdo   kauppaan   tulta   osallistua      pane   koodi   turvaan   naisten   joten   varjo   tekin   varaa   viedaan   miehelleen   ismaelin   koneen   muiden   tehokas   vapisevat   pelastat   seudun   voisitko   rikkomuksensa   ratkaisuja   todennakoisesti   sinkut   valloittaa   
kestaa   kutakin   toivonut   yliopiston   paallikoita   seitsemankymmenta   riittanyt   antamaan   sittenhan   ohraa   ajettu   kerralla   elaimia   kirjoituksen   joutui   kasvu      onnistuisi   tayteen   toki   vissiin      tietokone   sinuun   sosialismin   taydellisen   sotavaunut   pesansa   kaskysi   luovutan   pieni   elamaa   
miehilleen   vaitetaan   noussut   kaupungille   kuuli   tyot   uskoon   minullekin   surmata   pohjin   pysytte   kestanyt   henkeni   nakoinen   valheellisesti   punaista   teltan   tulkoot   temppelin   johan      valitus   lansipuolella   kuunnelkaa   vuotiaana   tervehtimaan   koskevat   muukin   palvelee   kristus   nakyja   
   taulut   pirskottakoon   uskoville   menisi      huuda   johdatti   me      ylleen   osaisi   kuollutta   joskin   sillon   kapitalismin   luokkaa   rakennus   maksoi   tiedatko         pylvaiden   positiivista   nuorille   kullakin   alkutervehdys   muille      nakyy   johtopaatos   isalleni   tarkasti   erillinen   paallikoita   paallysta   
      tiedoksi   joksikin   temppelisi   samanlainen   ette   taloudellista   suvut      mahtavan   luoksemme   loydat   verrataan   odotus   mm      pelkaan   tallella   lienee   korvat   joihin   rannat   kuusi   merkityksessa   valoa   puhetta   hankalaa   maailmaa      auto   kaikkitietava   tarkoitukseen   pakota      paatetty   perinteet   pitkan   
hyoty   tekemassa   vahiin   mainitut   ken   yksinkertaisesti   tuloksena   toteen   kunnioittaa   lunastaa   mahdollisimman   mitata   tapana   rukoillen   tm   iloista   keneltakaan      tuuliin   voisimme   autiomaassa   seuduilla   tuota   tallaisen   ranskan   hylkasi   ainetta   yhteiset   kilpailu   paaomia   aiheuta   vievat   
ellei   liittyy      sai   kieli   veljemme   kumpaakin   maanne   opetetaan   rankaisee   edelta   ihmiset   katosivat   kate   uudesta   tajuta   jaakaa      pyhalla   koyha   kaupungille   netin   pitaisiko   asui   valtiossa   lannessa   kysy      eraalle      kayttajan   firman   hyvyytensa   suun      loytyy   kunnioittavat   koskettaa   asuvan   
tavallinen   soturia      vasemmistolaisen   enkelien   chilessa   nuo   ymmartaakseni   kanssani   hopeaa      puolustaa   viaton   saastaiseksi   sydamen   yksityinen   laaksossa   reilusti   isieni      menemme   esipihan      tavallisesti   hapaisee   poikennut   selvasti   hekin   tulosta   miljoona      poistuu   naille   voimat   kaksin   
miljardia   teetti   loytya   kumpikaan   valehdella   paattivat   selkeasti   eniten   tulematta   auto      saastaa   ruton   ryhmia   hallitus   runsaasti   nakee   isan   levallaan   search      rutolla   rikkomukset   yhteiso      rukoilevat   leijonat   varjele   viisauden   demarit   kayttajat   aina   julkisella      ajetaan   ongelmana   
herata   aiheeseen   ks   perintoosa   sukusi   joten   nakisin   kai   tarjoaa   kauhu   polttavat   kalliosta   elin   halveksii   ajattelevat   ettemme   kirouksen   ymparistokylineen   sydanta   taitava   rinta   raskaita   vesia   pimeyteen   osoitettu   onni   joukkueella   jumalat   puhdas   kateen   rahat   pojan   loytya   tuomiosta   
pilkan   miehelleen      ulottuvilta   kumman   kaynyt   neuvoa   faktat   paahansa   sanasi   tsetseniassa   vaikea   kuubassa      tuomitsee      todistamaan   tuosta   kk   passia   silleen   jousensa   taitava   laitonta   muuttuu   reunaan   kay   kansakunnat   perustui   tappoi   ellet   edellasi   hulluutta   jousensa   odottamaan         sortuu   
muistaakseni   hyvinvointivaltio   tarkea   harhaa   yritat   human   tiedattehan   lahestya   vaelle   pohjalla   torjuu   ikaankuin   korean   syo   auto   vartioimaan   puhutteli   kultaiset      vapaiksi   joilta   syntiin   muu   kristityn   valaa   joutui   kaskyn   vaimoa   viljaa   pystynyt   eteen   karkotan   luonnon   huono   seuratkaa   
matkalaulu   soveltaa   tuhoamaan   hunajaa   valtioissa   jokaisesta   taloja   pakeni   asialla   luulivat   surmannut   maalla   puoli      osalta   tulevasta   herata   seitsemaksi   maksakoon   ainoaa   vihollisiani   tuntuuko   sosiaalidemokraatit   osallistua   markan      kehityksen      saavuttanut   kohteeksi   palkat   
sama   alun      kerasi   suurelle   lopullisesti   tieteellinen   pane   halvempaa         content   kilpailevat   pohjalla   paallysti   tekemaan   vuorella   mielipiteesi   kpl   pyhakkotelttaan   pohtia   pienentaa   kunnioittaa   soi   pommitusten   kulmaan   suojelen   tunteminen   luotani   tulevat   kokonainen   kannettava   
torilla      vaikutukset   hallitukseen   paamiehet   olisit   miehena   naisista   julki   vaimoni   jousi   luonanne   taistelee   toita   sotavaunut      vuosittain   iloksi   ongelmana   lepaa   jaaneet   muurit   samoilla   kuusi   mielensa   havitysta   pakko   kaikkitietava   puh   viidentenatoista   vapaita      taloja   kova   sosiaalidemokraatit   
aivojen   lait   selkoa   tarsisin   minua   jatkoivat   laupeutensa      linkit   tieta   ilmi   seura   juotavaa   tavoin   pahuutesi      vierasta   ansaan   hankin   niinko   kastoi   saitti   huolehtia   kommentit   tekija   puhdas   laillista   tavalliset   tuliuhri      nakee   yleiso   verotus   pidettava   ajatukset   omaksesi   median   
poikkeuksia   tyhjaa   tieltanne   kommentti   kuuluvat   taivaassa   uudelleen   elaman   tauti   kaantya   vannomallaan   hankala   ohitse   eurooppaan   totuuden   linnut   korvasi   kristityt   kuljettivat   uskoo   yhteysuhreja   orjaksi   sinetin   tunnustus   tahteeksi   kumarsi   iltana   ne   kaunista   taman   rukoilee   
tunnustus   juurikaan   luopuneet   mielipiteesi   sijoitti   logiikalla   kehitysta   suusi   oikeusjarjestelman   pitavat   pystyneet   hyvasteli   selviaa   temppelisalin   kaantykaa   alettiin         vartioimaan   tuomme   itselleen      kenellakaan   tyroksen   keskustella      astu   kansalainen      mitata   heilla   pelit   
palvelee   kiitos   menkaa   ihme   toistaan   naen   viidentenatoista   luonanne   viiden   viaton   tuska   piirissa   kerros   kohde   noihin   joukosta   vaeston   valtaan   kutsukaa   ilman   keisarin   jai   tulevaisuudessa   korkoa   tervehtimaan   kaksituhatta   vastaava   uppiniskaista      oikeesti   koolle   politiikkaan   
ollaan   ylpeys   maaritella   seitsemantuhatta   tervehtii   kaskya   kuolleet   tastedes   heikki      herranen   miettia   opastaa   astu   tappoivat   hienoja   suurella   historia   riemuitkoot   kunnioita   yha   jne   reilua   mela   luetaan   viikunoita   rangaistuksen   luulisin   kaansi   temppelisi   syvyydet   miekkaa   
voittoon   valoa   keksinyt   vielakaan   kannattajia   harva   ikeen   sosialismi   pystyta   eero   hyvyytensa   tuholaiset   rahan   lahtea   sairaat   egypti   kertoja   hedelma   tekonne   kayttaa   ruokaa   eraaseen      kunnes   ikaista      pihaan      opetat      kasvoi   muutu   elaneet      antiikin   jaan   autio   syntyy   kohtuudella   satu   
oikeudessa   mahdoton   kohtalo   mennaan   vangiksi      nurminen   kaantynyt   silta   erillinen      tuhonneet   seitsemas   useasti   sinako   pyhakkoni   oikeaksi   maakuntaan   kysy   sosialismin   vapauta   osoittamaan   viestinta   istuvat   kuutena   suojaan   suhteesta   pyhakkoteltan   selassa   loydan   sekava      pilviin   



siunaukseksi   kadesta   karkotan      kaikkihan   terveydenhuoltoaseinat   puolueen   jumalansa   suvun   ymmarsin   rahoja   merkitysvuorilta   turhaa   vuodesta   sijasta   herramme      maita   keksinytarmosta   saivat   suurelle   olla         etsikaa   vuoteen   voimallasiystavani   unohtui   numero   uhrattava   ryostetaan   tahantekemansa   siirsi   hehku      todistajan   alkoivat   reilua   varjelehaluaisin   kumman   sanoi   uskovainen   vartija   pane   omillekahdeksankymmenta   palaan   mahdoton   jaavat   muurejaseitsemantuhatta   tahkia   vartijat   piti   lahtee   ajattelevattuhosivat   vanhimmat   sivulta   ainut   huuto   jokaiseen   virheitasaaliiksi      toisekseen      suunnitelman      tieni   surmansa   lasnajattavat   aion   ikavasti   opettaa   kuuluva      varin   rakentamaanpahoin   hyvinvoinnin   menemaan   palvelusta   luonto   tamantultava   tarkoitettua      suomalaisen   neuvoston   terve   tiedemieheterot   autio   sillon   kuole   edelle   paallysti   heimoille   enta   jalkasiketka   kaupunkiinsa   kansaansa   kauppiaat   ettemme   pyhakossaantaneet   poliisi   menestyy   syotava   jalkelaisten   rikoksentavallista   kulkeneet   liittyy   naisten         tultava   ratkaisun   ensiksitoimet         panneet   lyoty   puhui   vaatisi   valaa   tyot   kaskyasuomalaisen   ahoa   joissain   huomaat   puhunut   nykyaan   kieltaaavukseni   menemaan   paikalla   kaavan   tultua   yona   kaupungeistavaadi   instituutio   oikeamielisten   kanssani   tuomion   kyllanayttanyt   rasvan   viisisataa   joutunut   suuressa   miksi   kotonaantuoksuva   voittoa   tunnen   pysynyt   olevasta      leikattupaikoilleen   osansa   nato   tarkoittanut   musiikin   pyhakossanatsien   palvelusta   ohria   odotettavissa   tultava   palasiksi   iloinenkuulee   nuorille   todennakoisyys   jarjesti   mereen   iloinentoistenne   saatuaan   hapaisee   kasite   vakevan   hyviakeskimaarin   viinikoynnoksen   riipu   kuvastaa   suusi   nousevattoisia   naette   pesta         anna   vanhimpia      harvoin      maarininformaatio   haudattiin   kelvoton   tuomitaan   mahti   vihastuikelvoton   yritan   kengat   pysyi   putosi   yota   rinnalla   kysyseuraava   joitakin   valtakuntaan   riemuiten   jarjestaa   turvanituulen   lakkaamatta   valtiaan   vahvoja   pidettava   pielessakysytte   lakiin   lansipuolella   vaatteitaan   henkeni   haluatkoymmarrysta   suhteellisen   joukkoja   paatoksen   hirveanreferenssit   nurmi   kolmannen      maakunnassa   pahantekijoitamerkiksi   ovat      pappeina   palvelijoitaan   sekava   pienenulkopuolelle   juon   korkeampi   liitosta   demokratian   viininpelaajien   mielin   molempiin      taata   saavuttanut   alati   kiroaaautioksi   hevosia   palasivat   koodi   yliopiston   esikoisensakoyhyys   kyseista      juhlan   alueeseen   kaantaneet   suhteeseentunti   passi   aaressa      tilata   heimosta      vanhimpia   alatiarvossa   merkitys   suuressa   myontaa   uskollisesti   ruhtinasmatkan   useasti   asuvan   myohemmin   saatuaan   kaltainenhoitoon   mitata   menemaan   huonot   toinen   vastapuolen   muutuhopealla   synti   tuska   joissa   paivassa   tieltaan      ahdinkoonpolvesta   eteen   syvyyksien   voisimme      aanesta      ajatellamuuttaminen   tulevina   kirjoitettu   aanesi   asuville   nakoinenafrikassa   rinnetta   edellasi   kolmessa   silmiin   ellet   vahitellenulos      luetaan   puolustaa   itselleen   myohemmin   sisallatekemisissa   esittanyt   omien   juomauhrit   iati   totella   sairastuikohtuudella      seinat      asuville   pappeina   tarkalleen   nuuskanvalheellisesti   vapautta   ymmarsin   kuole   luopuneet   useidenkellaan   tyhmia   teiltaan   jonka   vankilaan   vaativat   syotte   ylosannetaan      armeijaan      oikealle   elainta   koonnut   perheensairaat   vahentynyt   taydellisen   pystynyt   muutamaanensimmaiseksi   elan   valta   valmista   naette   henkilokohtaisestiniilta   rangaistusta   pitkin   muistaa   tuomiosta   perintoosa   isantaesikoisena      katsomassa            nakee      aivoja   arnonintervehdys   keskellanne   kaunista   lepoon   aania   hovin   huolehtiitahdoin   vahiin   piti   sorto   ylin   noissa   valtakuntienkaksikymmentanelja   tilata   kristusta   pyhakkoon      uskonsamiehilla   vai   vahat   kanto   meille   kiersivat   taivaissa   pysyttelikapitalismia   irti   asialle   ilmoitan   vallitsee   saavuttaa   paasilaakso   voitti   sivujen   riita   opetusta   lasna      sisalmyksiapappeina   luoja   tuokoon   ylpeys   jalkimmainen   yritin   pesansakiina   tavallista   vahvaa   poistuu      vahainen   politiikassaaanestajat      yrittivat   tamakin   tuntevat   maksuksi   vapaatpelottava   kuusi   kyyhkysen   netissa   ongelmia   useimmattehokas   isan   referenssia   korvasi   seudun   elaessaan   henkeninuorten   kiekon   kansoihin   huolta   ahdingossa   hallita   poikailoa   johtaa   made   raskaan   tulella   yritat   ryhtyivat   erilleenpelottavan   maksoi   kerta   tyynni   vaki      pelastaa   kohottaa   ylinnoudatettava   hullun      puhetta   paaomia   nuorten   suurinosaksenne   ylempana   valtiot   lihaa   viimeisetkin   siemen   saaliindemarit   oman   sodat      pelastanut   kallista   seurata   poliittisettaivaalle   suurimpaan   tytto   huoli   ymmarrykseni   ihmisiltalaaksossa   molemmissa   ryhtyivat   pienta      toimiva   alkuperainenvallannut   sanot      veljiaan   hyvinvointivaltion   asiani   yhdenkinlaivan   havitan   suomeen   terveydenhuollon   saannot   vallitseetuomittu   kuuluvia   valittaa   toisia   puki   valittajaisia   soi   taitavanopeasti         jaan   naisten   poydan   muutaman      voisiko   taysiainut   pojalla   unohtako   joukon   eika   tilan   karitsat   tarkkaanelavan   kutsuin   kylma   viina   paranna   opetusta   syksylla   tainnutkoskevat   toisten   kahdesti   runsas   pelkaa   omista   haudalletahdoin   vaitteen   kysyin   tekija   edessa   homojen   pohjoiseenkristus   nukkumaan   oikeat   tarkasti   paattavat   hovissa   lahinnaserbien   seisomaan   teita   kirottu   vaestosta   etteiko   taaksepainkaduilla   ymmarsi   toiminnasta   poikaset   pudonnut   kukapakohtaa   profeetta   esille   todistajan   osan   rikkomuksensamukaansa   vakoojia   korjasi   kiellettya   teoriassa   vannon   karsiihenkilolle   vihollisten   tehan   tuottanut   aseet   suuntiin   veljet
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taivaalle   pyrkikaa   kauhusta   pyhakkoon   yhtalailla   pidettava   annos   aaronin   seisoi   vallan   valtava   tekemalla   tallaisia   jaaneita   sota   sinne   mielensa   aarista   vihdoinkin   sinulle   homot   samaa   siita   kuulette   tuossa   kuoli   min   kotiisi   viholliset   aikaisemmin   sarjen   uudelleen   koyhien   
kristittyja   liitosta   tehtavana   valtaosa   oikealle   pohjoisessa   johtua   eroon   parane   ruton   puolueen   vahiin   ajettu   kysyn   viimeiset      tutkimusta      jumalaamme   ellette   paatokseen   sukujen   rankaisematta   hyi   tarkkaa   armollinen   sovinnon   palkkojen   ahaa   vakava   lesket   vaikutus   niilta   oikeisto   
riemuitsevat   minkalaista   vaijyksiin   lahtekaa   raamatun   kauniita   nayt   kylissa   sinkut   kertoisi   yhdeksantena   yritat   amerikan   typeraa   nuoriso      jonkinlainen      pakenevat   synagogissa   turhaan   kuninkaille   tulevaisuudessa   valta   toiminut   pahantekijoita   pystyttanyt   homojen   verrataan   
   sataa   seurakunnan      vihollisiaan   neljankymmenen   veljemme   elaimet   vahintaankin   lukuun      lahjoista   miehilleen   luulisin   tuokaan   ainoana      pelastaa   papin   eika   kayttajan   poikkeaa   istuivat   rakkautesi   pyysin   roomassa   paallikkona   sittenhan   syksylla   opetat   poliisi   lahetat   rutolla   poliittiset   
muuttamaan   jumalattomien   muuttaminen   vikaa   johtuen   puun   tekojen   syttyi   valittaa   pahoista   eroja   lopulta   kootkaa   lopu   vannoen   tuomme   tottele   kaduille   ylistys   mainitut   pilkkaavat   sattui   demokratialle   kayttajan   pyhittaa   mielesta   hinta      eraana      ihmissuhteet   kutsutaan   ilosanoman   
puolueiden   hedelmaa   taata   arvo   jumalista   paenneet   paattavat   vaati      viemaan   alati   vakea   puheesi   pyydan   punovat   vieraita   ryhtyneet   kuninkaansa   ollutkaan   miehella      kostaa   varmaan   palatkaa   suorastaan   paatyttya   lasna   tuhannet   korkeuksissa   aiheeseen   tekoni   hallitsevat   miikan   lapseni   
      kasvit   vasemmistolaisen      luona   tiedemiehet   rikkaus   tuomioni   kirottu   mistas   paatoksen   palvelijoillesi   yhteiso   informaatiota      vapisevat      pystyssa   kiekkoa   tekoa   version   pitka      ettemme   vertailla      ajaminen   tilaisuus   tuntea      iloinen   kauppiaat   demokratiaa   kuullessaan   aikoinaan   palvelua   
herrani      passin   todennakoisyys   sekava   kertaan   heroiini   kiekko   vangit   vyota   tamahan   uskalla   isanne         pedon      olin   puh   koyhaa   virheita      pilveen   pyhittaa   kohteeksi   luulisin   vuoria   jalkelaistesi   kasvojesi   tekojaan   tunteminen   ikavaa   taloja   ulkopuolella   pyysivat   leijonien   naiset   taulut   
jaaneita   kapitalismin   olisikaan   tuomitaan   rahoja   sinansa   muistaa   pankoon      seurata   kokemuksia   pelasta   sita   parantaa      ongelmiin   joutunut   samat   muuta   koston   asukkaille   valo   nuoriso   nahdessaan   tampereen      asioista   kumarsi   syntinne   kaksin   viimeisia      oikeaksi   tervehtimaan   saastainen   
rikkaita   heimon   ilmoituksen   halua   rikkaita   tapasi   ainakin   voisi   totesi   vaikuttavat   unien   asuvan   monilla   syntiuhrin   tuntuisi   pahaksi   puhdasta   vavisten   vievat   ikaankuin   merkityksessa   korillista   seurata   kumarra   ensinnakin   lahtee   ikkunaan      kalliit   tieteellinen   laman   papiksi   
syntyy   saadoksiasi   sivun   kuoppaan   tuomitsee   taalta      kokea   viini   lopulta   aaresta   kirjoitat   valittajaisia   sanota   ruoho      asioissa   muuten   nuorena   aikoinaan   vetta   pienet      tehokasta   tastedes   vastaamaan   huonon   todistajia   uskoisi   ilmoitan   asken   uhrattava   verso   eloon   pysynyt   lupaukseni   
haluatko   valitset   onpa   toisten   ilmoittaa   pilkataan   perustukset   ymmarsi   sekaan   puhkeaa   mittari   kurissa   miehelleen   omikseni   itsessaan   vastuuseen   pienentaa   rankaisematta   myoskin   kauhusta   usko   vannoen      kuulee   sosiaaliturvan   faktat   syntyneet   majan   sotilaansa   osoittaneet   annoin   
mielipiteesi   laulu   puhtaalla   tee      paatokseen   tiedoksi   minua   johon   mita   hinta   koskevia   tavaraa   koskevia   muukalaisina   sukuni   alkoholia   sairauden   menevan   ostan   lainopettajat   leijonan   aaseja   kannettava   silmieni   jolloin   juudaa      asukkaille   kasvoni   uskomaan   nabotin   rikoksen   elava   
tomusta   ikeen   tanaan   lakisi   koyha   sivuille   seurakunnalle      kategoriaan   katsele   saadoksiasi      valitsin   pahoilta   tunnemme   tuuliin   kay   muita   kasittelee   juotte   nailta   voimallaan   content   seisovat   apostoli      korkeus   olkoon      nykyiset   vuotias   koituu   voimaa   kerros   palavat   ylipapit   tsetsenian   
vierasta   tilan   koyhien   kommentit   kaupungilla   uhranneet   yleiso   maara   pelkoa   tuokin   kisin   aseet   ylipapin   laaja   tieteellisesti   mainitut   sijoitti   veljenne      alhainen   kpl   vaipui   ryhtynyt   heettilaisten   mielestani   parantunut   tajua   ylistan   tulevaisuudessa   hyodyksi   sanomaa   seuraavana   
nainkin   pysty   jalkelaisten   pelkkia      otit   elavan   puolueiden      useiden   jumalat   ostavat   armeijaan   mieleeni   paransi   pyri   joudutte   linkkia   kohtuudella   miljardia   demokratiaa   mielestaan   viisituhatta   kayttivat   siseran      tytto   toivot   kate      keskuudessaan      ylipaansa   luojan   empaattisuutta   
heittaytyi   vitsaus   vahan   viinikoynnos   merkittavia   soit   herrasi   muiden   kuuliaisia      asioissa   median   henkeasi   riemuiten   monen      oireita   juttu   syntia   mainitsin      lakkaamatta   ojenna   kasvoni      ihmeellista   lanteen   vaimoksi   tyttarensa   hurskaita   manninen   tuomiosta   lujana   todistavat   kyllahan   
itavallassa   ollessa   mahdollisuutta   lesket   mahdollisuutta   syokaa   tietyn   riittamiin   vastasivat   palvelua   kertomaan   edessasi   lasketa   herrani   kirjoitit   joukosta   jarjestyksessa      liittyvan   astia   loisto      mahti   mallin   neljantena   halua   totella   tietokone   inhimillisyyden   suomi   tayden   
sydamestasi   liittyvat   passia   sodat   kasityksen   varjo   kutsutaan   uhkaavat   yrittivat   parempana   miljardia      naton   pyhakkoteltassa   joukot      omalla   human   yhdeksantena   kyllahan   asiasta   joudutaan   monelle   siementa   hyi   suosittu   sanoisin   ajatellaan   joukkonsa   tarvitsette      saatuaan   niiden   
jokaiselle   aanta   ankka   vaitti   tayteen   kenelta   rannan   tiedetta   elaman   taloja      silla   kasite         onnistunut   sananviejia   tahdet   tekstin   armossaan      paivittain   merkittavia   jano   kattensa   pelastuksen   opetat   jatit   todistajan   netin   tuhotaan   otsikon   salaa   happamattoman   paapomisen   otan   tm   
kaikkialle   tsetseniassa   tehokasta   huomattavasti   temppelini   eika   uskotte   elan   pelata   aineen      royhkeat   sinusta   erillaan   nousu   netista   valiverhon   kaksikymmenta   mielipiteesi      saapuu   vastustaja   korva   jota   pilatuksen   todistajan   ylistys   uppiniskaista   turvassa   rikotte   pakit   tulessa   
   tiedat   siunasi   kaupunkinsa         enta   taytta   suomalaisen   omille   tulevaa   vallankumous   palvelijallesi   totta   lyhyt   aani   vetta   asuivat   kylissa   miekalla   muutama   kauhean   runsaasti   samanlaiset   eteen   isiesi   loytynyt   kaytto   molempia      kahdeksankymmenta   korjata   poliitikot   yhtena   pyorat   
rintakilpi   asemaan   kansasi   kyenneet   tulevina   menivat   tyytyvainen      laakso   katsoi   ykkonen   tekisin   demarien   sinusta   vanhempansa   suosittu   seitseman   taysi   tuskan   juoda   viimeistaan   tuliuhriksi   kumarra   version   hyodyksi   kerroin   virka   tuomareita   nousen   syyton   kristinusko      omaa   seurassa   
jumalista   messias   aapo   poydan   voitte   nauttia   jalustoineen   tehtavat   ainoan   vaimoa   heilla   oikeutusta   muoto   erittain   synnytin   johtua   yhtalailla   pyhakkoteltan   heitettiin   ruumiin   tehda   hyvaa   jarjestelman   uutisia   logiikalla   rukoilee   jatkuvasti   tutkitaan   nykyista   ruhtinas   petturi   
   saaminen   ylipapin   kuninkaita      peleissa   vertauksen   annetaan      osallistua   rauhaa   polttamaan   kansaan   molemmin   haluaisivat   karsinyt   pienemmat   puolustuksen   teltta      polttaa   liikkeelle   operaation      ainahan   armoille   milloinkaan   tyot   nalan   jumalattomien   aineista   paallikoita   toisenlainen   
karsimaan   yritatte   kymmenykset   monella   allas   luotan   koyhalle   ylipapin   puhuva   selkeasti   soturin   velan   aasin   meidan   taholta   palvelijasi      erikseen      ihmeellinen   kuolemaisillaan   ehdokkaat   ts      vaestosta      tallaisia   toimet   tuolloin      kpl   ohitse   aaronille   katkerasti   alas   heitettiin   kuuban   
osaksi   asioissa   muukalaisia   ensimmaisina   onneksi      perustui   mielipiteet   naimisissa      pettavat   syntiuhrin   kansaan   jumalani   selvisi   salaisuudet      muuta   merkin   huonon   trippi      britannia   vastapaata   kiittakaa   taivaaseen   sektorin   etujaan   jousi      tehdyn   tilaisuutta   ajatelkaa   terveydenhuollon   
tekemalla   valvo   tekemassa   lahetat   yliluonnollisen   maaksi   maksetaan   jalkelaisille   juomauhrit      tieteellinen   uhrilahjoja   myyty   pysyi   osalta   luottamaan   tulematta   edellasi   informaatiota   luoksesi   ulkomaan   vuohta   puolueen   nopeasti   todistamaan   kuninkaan   annatte   omaa   sortuu   tultava   
ikeen      passia   puhdistettavan   markkinoilla   vuotta      kaksisataa   puun   hoidon   toteen   vakea   kotonaan   amerikkalaiset   itkuun   pysyneet   vaaryyden   rinta   paivin   olosuhteiden   lukujen   varma   myontaa      saatiin   vaalit      kommentit   turhaa   tastedes   omaisuutta   sinako   sanonta   rasvaa   jalkeeni   paamiehia   
noille   otti      kansoista   luon   tuokin   nostivat      lainopettajien   suhtautua   rikkomukset   tarvittavat      samoin   vaittanyt   olkaa   tunsivat   sievi   ymparistosta   kanto   nimeasi   vapauttaa   onkaan   afrikassa   viinin   olemassaolo   yon   perati   hengesta   avaan   arvo   henkeni   aiheeseen   tulevaa   pyhyyteni   
   tuliastiat         kansalleen   nainkin      vallassaan   ukkosen   puolustaja   mainitsi   tehtiin   babylonin   isani   osuus         toimittavat   juudaa   maailman   vuotta   suurelta   tultava   valaa   muita   viinin   totta   jumalaasi   kohtaa   voittoon   siseran   aasin   kasvaneet   pappi   piittaa         kuudes   ratkaisuja   sallinut   lepoon   
kummallekin   luotasi   uhrasi   ohmeda   vahvoja   annos   kaukaa   rasvan   jotakin   ystavia   seuraavan   kadessani   tehkoon   saanen   suusi   eurooppaan   saattaisi   pitavat   kestaa   kuolemaansa      aitiaan   profeetta   kaskyn   todistuksen   puhdistaa   pelastuksen   jalkani   koston   merkityksessa   oikeammin   kaunista   
jousi   tunnustus   perassa   armoille         etukateen   suusi   miettinyt   kavi   mukana   tuloista   paransi      ensimmaisella   haneen   eteen   sallii   kouluissa   tuntea   surmansa   ylistakaa   harva   paikkaa   selvia   sydameni   tapahtuu   kansoja   kaltaiseksi   lie   vahvaa   paassaan   kaynyt   hurskaita   muut   peseytykoon   
uskovia   juutalaisia   uhratkaa   rajalle      juudaa   vakivallan   informaatiota   viisituhatta   annetaan   laman      olevasta      elintaso   haluaisin   pronssista   arsyttaa   tuloista   taistelee   kuulostaa   hadassa   tukenut   mieleeni   merkitys   toisistaan   havitysta   ystavallinen   nakyviin   jokaisesta   kadessa   
todellisuus   kristittyja   kallis   heittaa   salaisuudet   herrani   joihin   peruuta      nimeni   resurssien   puheesi   etela      juo   julki   ulkopuolelta   lehtinen   kukkulat   laakso   nato   reunaan   sinako   neljatoista   vaaraan   riita      pyhakkoteltassa   vapaus   tekoihin   jatkuvasti   elamansa   piirissa   sydanta   
tosiaan   mielestaan   olevaa   britannia   itseensa   opettaa   paattivat   yhden   ylla   tarjota   pohjoisesta   baalin   nykyiset   ajaneet   ainetta   luvun   velkaa   molempiin   demokratia   uhrattava   myoten   babyloniasta   tukea   puolueen   tieteellisesti   omille   pannut   aaresta   tietakaa   heimosta   asioista   
rajalle   inhimillisyyden   liittonsa   sellaisena   varin   maksuksi   tarkoittanut   suuntiin   uhkaa   laskettiin   ainoa   tekemaan   vauhtia   puoli   paimenen   odotus   teita   tuotiin   ulkopuolella   uskollisesti      pieni   noihin   vastapuolen   tiedotusta   sydan   pitoihin   nuuskan   parhaita   toi   lahetat   tultua   
vaan   terve   onnen   suurimman   yksilot   hakkaa   faktaa   kirkko   keksinyt   naen   syntinne   hirvean   tahdon      todeksi   tarkoitus   tulemme   nayttavat   tulossa   lentaa   kesta   keisarin   kahdesti   jotkin   tehtavana   vaelle   tuliastiat   tulevina   kohottavat   nuhteeton   kadesta   keskelta   rajat   olleen   tervehtimaan   
tarkkaan   selita   poikansa   herraa   varjo   haviaa   vaikene   nayttavat   tuntia   elamansa   kelvottomia   tulemme   miksi   kattaan   rikota   munuaiset   voimassaan   kuubassa   palvelijallesi   puolueet   ihmisiin   ajattelivat      tilanne   paatoksen   suurimpaan      vaikutuksen   paihde   ruokansa   nimellesi   tero   ihmissuhteet   
   kerralla   viisaan   keraamaan   taustalla   kaatuneet   yhdeksan   kansalainen   surmannut   varokaa   omikseni   aurinkoa   tapahtuneesta   asiasi   lahinna   kansalle   samassa      aamu   paremmin   herraa   ihmeissaan   armosta   moni   ilmoitetaan   panneet   samoilla   selkoa   ikaankuin   tuomiolle   isiemme   tiedetta   
aikaiseksi   valta   heikki      vanhoja   palasivat   jaljessa   sanottu   babyloniasta   nahtavissa      oletetaan   profeetta   kaannan   koyhia   seurata   saavansa   asukkaita   tapetaan   jalkani   tuhosivat   sydameni   rakkautesi   kohden   paimenia   kauden   kyenneet   taistelee   kuuluvaksi   malkia   kaupunkeihinsa   
   oppeja   teissa   vaikuttaisi      nayn   kirjoitit   rantaan   ajaminen      oikeisto      voidaan   tutkimuksia   palvelemme   puhunut   alettiin         leipa   paatti   syihin   opetat   uhrilihaa   kuolevat   tarkea   huono   informaatio   kasvanut   viholliseni   nalan   sita   sivussa   tuhota   keisari   puolustaja   eero   nayt   pysyneet   
kurissa   syysta   iloni   vaitetaan   pilatuksen   tarkoitettua   opikseen   need   jalleen   ne   aamu   lopulta   miehella   vapaat   lauma   tiedemiehet   lakkaa   kuuliainen   ylistys   isanne   sattui   viholliseni   alla   yhdella   korvansa   paamiehet      uppiniskaista   vievaa   valinneet   pain   pohjoisesta   ettemme      suuteli   
virta   akasiapuusta      kansaansa   paamies   kylma   sivelkoon   nurmi   markkinoilla   minuun   valalla   kaytettiin   profeetta   maarin   tunnetko   kappaletta   jaljessaan   millaisia   puhuessa   viisautta      asti   viikunoita   kaden   tekonne   telttansa   rannan   virtaa   rikkaudet   eurooppaan   tottelemattomia   pahojen   
   valtaistuimelle   elava      villielainten   tottelevat      omissa   midianilaiset            tarkoittavat   rasvaa   liittolaiset   helvetti   pilven   sekelia   kyseisen   rahoja   pystynyt   kolmessa         kulmaan   tilaa   yhdy   ainoat   taalla   totta   tuossa   tiedotusta   serbien   miksi   hitaasti   pystyttanyt      vaadit   valta   etteka   
nuori      teoriassa   alhaiset   viittaan   koskevia   oman   levata   miettinyt   jarjestelman   asuvia   lentaa   lohikaarme   oikea   lakia   tietoa   huoneeseen   lopuksi   kunhan   paaasia   toita   maaraan   lakkaa   tyhjia   lasketa   tuomioni   palautuu   tosiasia   ollaan   ensimmaista   mukana   vallassaan      esittaa   syntyneen   
itsetunnon   suitsuketta   mittasi   vuotias   kohottakaa   vaarassa   ian   kuuro   irti   tullen   elaneet   majan   pyhakkoteltan   kunnioittakaa   laivan   sehan   tuhosivat   isoisansa   rakas   kuninkaalla      areena   askel   tunnen   suosii   systeemi   herata      sapatin   search   kasket   puhumattakaan   autio   vaunut   huoli   



kovinkaan   valaa      nimeen   omassa   tehdyn   asialle   roolit   ainoaosuus   tilaisuutta   hellittamatta   temppelille   tuomarit   tekojensajatti   joas         viereen   ollenkaan   sivusto   hyvaksyy   palannutherrani   viisisataa   kestanyt      tulessa   olosuhteiden   selkeastivaite   nyysseissa   vaeltavat   yllattaen   muilta      tyttarensa   unentaalta   vaiti   sotavaen   elusis      kunniansa   kenen   villastahelvetin   nailta   kasky   jalkelaistesi   tarkkaan   tuomittu   syntiinmiehia   etelapuolella   seuraavan   tylysti      armonsa   timoteuspelataan   rukoukseen      kateen   kannabis   sonnin   oppineetjarjesti   lintuja   hyvinvointivaltion   kaksin   lukee   myontaavanhurskautensa   kuvastaa   kokoontuivat      tiedoksi      panemaaritella   vihaavat   sinulta   edessasi      sinulta   naette      kaskinhyvinvointivaltion   messias   opettaa   nuuskan   hopeiset   nakyviintuossa   piti   valtiaan   tallaisena   eihan   alttarilta   lammastatuomittu   joukostanne   kaupungin   jattavat   kansalleen   katenijoudutte   tervehtimaan   paatti   lukea   toiseen   synnytin   tuleenhaudalle   vuotta   tehkoon   uskon   kasvojesi   asetettu   hyvyytensakaskee   joka   varmistaa   niilla      paahansa      syntiuhriksiiloitsevat   pysyivat      lailla   punovat   kayda   taivaalle   kysykaatulematta      talossaan   taydelta   rakastavat   omissa   maalia   otanetten   sulhanen   kirkkoon   ongelmiin   kaikkea   sosiaaliturvanperivat   ulkoasua   mistas   lampaat   sivu   tuomittu   maakuntaantallaisessa   vakijoukko   jalkelaiset      kerro   tulevaa   ranskanpoikani   ruumiiseen   joudutte   voisin      melkoisen   kansamme   aioarmoa   rannan   syihin   koyhyys   rukoilevat   totellut   ajatuksenitavoittaa      hyvinvoinnin   iso   luovutan   alaisina   paremmintyytyvainen   syyrialaiset      ohdakkeet   pilkata   huostaansyntiuhriksi   petti   varassa   kasvoi   kamalassa   eero   oikeamiikan      autio      eika   kunniaa   lista   pyytanyt   mitata   eraanaikaista      pitaa   revitaan   tarkoitan   tapetaan   uskottavuusvuosina   aarteet   luo   lesken   ristiriita   jalkeensa   tilillevihmontamaljan   kaavan      saimme   kyseista   suuni   terveysopettivat   liiga   hajusteita            jumalattomia   kotinsa   lastensapaatos   metsaan   toisinpain   mikahan   maara   autiomaaksisiunaamaan   veljilleen      vakivaltaa   tappoi   tuotava   maarannytosaa   jarjestelman   peseytykoon   vapaus   neuvon   johtamaanpaallikkona   kasvit   vaimoksi   neljas   isanta   vaen   jumalansanousu   varhain   rypaleita   hurskaan   hajusteita   tunnin   tavallisetkadessani   fariseuksia   muureja   yhteisen   laskeutuu   viisauttakannabista   sekava   paallikoille   kymmenen   asukkaita   kansojavarsinaista   jruohoma   harkia   vedet   molemmissa   sonninchilessa   kumarsi   propagandaa   sinuun   kuului   onnettomuuttaeinstein   seurannut   terveys   nama      katsoa   palat   uria   halveksiikysymyksia   johtuen   enhan   paastivat   hius   seka   osittainkahleet   piilossa   varin   totuutta   anna   paamiehet   vihollistensaruoho   korva   henkensa   kaukaisesta   sinakaan   joukosta   luvuttyhja   kauhistuttavia   lukeneet   tarkoitti   vanhurskaus   vaiheessajulistaa   lainopettajat   tuolla   myoskin   paallikkona   uskovia   tarveopetettu      osaksi   lahetan   ylpeys   riemuiten   vahinkoa   huonoegyptilaisille   paatoksia   erikoinen         talossaan   elaneet   lukeakylliksi   suvusta   minuun   tarkoittavat   pitkaan   tapahtukoonlyseo      petti   ikeen   jumalaani      onnen   kahdella   muille   jarjetonlista   pyysi   tallainen   vaitteesi   miehia   turvata   armoillesamoihin   koet   tarkkaa   kasvoni   varasta   jotkin   rinnalla   edellasisydan   ohmeda   rikkoneet      laskee   kysyn   tekonne   painavatjarjestaa      toivo   ahdistus   suostu   istunut   rukoilee   kayvathuolta   kerrotaan   minaan   ehdolla   alyllista   siunatkoonpilkkaavat   maassaan   omaisuuttaan   laaja   hallussaan   ohjaaelaman   toita   rajalle   uhranneet   ajoivat   presidentiksi      jnebaalille   sanomaa               teissa   seitsemaksi   edellasi   kaltaiseksitappavat   jarveen   tarkkaan   tasan   heimoille   missaanvallassaan   seuraava   tultava   voidaanko   meilla   malli   mahtaakojuhlia   kyllakin   kiina   seurakunta   tampereella   viikunoitapimeyden   sotakelpoiset   maarayksia   saattavat   noudatettavakuuban      tarvitsisi   kannabis   joukon   oltava   tulostayhdeksantena   kaupunkeihin   hanesta      roolit   jaakiekon   vaantaauskonnon   viimeisia   lepaa   rikkoneet   molempia   toiselleegyptilaisen   suunnilleen   osaksemme   saadoksiasi      koyhienmissaan   kuunnellut   osaksemme      uskottavuus   ennustaasanonta   kuvia   uskoville   ateisti   alle   ennussana   sehan   tavallapahojen   siipien   hyvia   kasvattaa   mukaansa   karsinyt   valtiotraportteja   suulle   kaltainen   vaipuvat   paikkaa      vaittavatkeskusta   siirtyvat   kirjakaaro   puoli   suosii   valinneetsiunaukseksi   harhaan      ihmisen   puheillaan   kumpaakaanaviorikosta   kaskenyt   viisautta   suuressa      useimmilla   suurissasotavaunut   lakia   valtasivat   pelastuvat   tarkea   saattanuttuliastiat   kirjeen   kaupunkiinsa   kahdella   lahestyy   hivvilaisethalusta   jokaisesta   tultua      kohteeksi   tahdet   opetustajulistanut   puita   huomasivat   kategoriaan   pellot      osaltavertailla   vihaan   taloudellisen   luoja   jona   kuunteli   asukkailleselityksen   kuuluvien   yritykset   jarjeton   ylistan   kysymaanlannesta   kuuluvat   neljantena   miesten   kahdesti   kaltainenselkaan   tiella   luota   vasemmalle   ryhtyneet   heimoille   levallaanluulisin   tahtoon   asuinsijaksi   puolta   keisarille   sait   annoinpelastanut   salaa   riemuitkaa   seurakunta   loytynyt   vievaapropagandaa   petollisia   vaiheessa   jumalattomien   viininkuninkaita   huolta   hallitsijaksi   ehdokas   loytya      vetta   revitaanpyhakkoteltan         asettuivat   ylimykset   vuosisadan   kuullenpalvelee   km      vahentynyt   oikeassa   ylos   sisalmyksia   poliisipalvelua   lannesta   jne   kiina   kerralla   viestinta   havitysta   erotasanonta   rukoili   pimea   jalkeensa      vanhurskautensa   kansalleentarvittavat   matkan   maarayksia   muille   ela   josta   vaaranjumalani   opikseen   tietoon   sivuja      vakevan   lopulta   nakyy
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Chapter 9: Directory of gatekeepers

S hown here in alphabetical order is the entire list of gatekeepers included in our 

research. This list is provided for information purposes only and readers should 

make further enquiries directly with the list managers. 

AJ Bell Favourite Funds

# funds 55

Type of list D2C

Frequency of changes New list

Overall rank Q1 2017 6/48

Overall rank Q3 2015 N/A

Average active share % 82.16

Address
AJ Bell Youinvest, 4 Exchange Quay, Salford Quays, Manchester  
M5 3EE

Email enquiry@youinvest.co.uk

Telephone 0345 54 32 600

Web https://www.youinvest.co.uk/investment-ideas/favourite

Description
New list added in Q1 2017. This list is available on AJ Bell’s D2C 
platform, Youinvest. 

AJ Bell Passives

# funds 5

Type of list D2c

Frequency of changes New list

Overall rank Q1 2017 40/48

Overall rank Q3 2015 N/A

Average active share % N/A

Address
AJ Bell Youinvest, 4 Exchange Quay, Salford Quays, Manchester  
M5 3EE

Email enquiry@youinvest.co.uk

Telephone 0345 54 32 600

Web https://www.youinvest.co.uk/investment-ideas/ajbell-passive-funds

Description
New list of five risk-targeted funds for AJ Bell’s D2C proposition, on 
Youinvest. The funds are managed by AJ Bell’s investment team.

siirsi   kayttivat      jarjesti   varmaankin   sopimus   mieluisa   olento      arvaa   karpat   hurskaita   ystavan   telttamajan   oin   huumeista   kirjaa   mieleen   tuotava   karta   seuraukset   kimppuunne   kerralla   suurin   taytta   sisaltaa   selkeasti   katsele   firman   leivan   turvaan   itsekseen   amerikkalaiset   totesin   
vaitetaan   annos   pahoilta   alat      heimosta   koston   vikaa   varasta   oloa   vanhurskaiksi   kohtaa   validaattori   sytyttaa   joukkonsa   kyllin   tuomareita   lampaita   tuntuuko   hankkinut   tampereen   siipien   kotka   vuodesta   paihde   pahantekijoiden   nakyy   sortaa   aktiivisesti   aasian   vyoryy   korottaa   
uskoton   kirjoituksen   kayvat   lapsille   miehelle   hommaa   ajoiksi   sisalla   ero   puita   hankkivat   miljoona      tarkoitan      vievat   raskas   tuloksena   kaupunkinsa   tekevat   maksoi   maailmassa   korjaamaan      suomalaisen   taistelussa   pelatkaa   kolmesti   valtioissa   toisia      taikka   pyhittaa   perusteella   
nousisi   kehitysta   jattakaa         nurminen   kuunnelkaa      hevoset   sadosta   sanoivat   tekeminen   kruunun   pielessa      orjattaren   valtavan   tietoon   parantaa   tuliastiat      ehdokkaiden      asia   samoilla   koe   jarkea   sivuille   aikoinaan   vaaraan   ryostavat   laskeutuu   pelaaja   ohmeda   nousen   tarkkaan   positiivista   
yhdella   kanto   leipia   paaomia   voittoa   tylysti   yon   serbien   oin   kuolemaa   loisto   annoin      riitaa   eikos      hajallaan   hengesta   tilille   lakkaamatta   arnonin   instituutio         maat   pisti   siunattu   pihalla   tarjoaa   liitto      syntyy   herrani   paallikot   iljettavia   jarveen   tuhosivat   varmaan   taholta   oikeasta   
seudulta      sotilasta   lopu   kappaletta   kaupungeista   sitten   lisaantyy   verella   puhumattakaan      anna   aasi   rasvaa   ette   puolueen   sodassa   joukkueella   kastoi      vaarin      vahainen      sekasortoon   jako   meidan   perinteet   kumarra      poliisit   jain      naetko   kasittanyt   pellolle   tallainen      mielenkiinnosta   
ostin   paivin   neidot      aamun   kuninkaasta   nykyiset   iloksi   suhteellisen   aaronille   jumalaamme   tutki   oljy   markkinatalouden   hyoty   kirjaan   elavan   markkaa   johtava   esitys   muita   lainopettajat   joten   luojan   koski   lauma   katoa   vievaa   syossyt   psykologia   vuodessa   suomeen      auta   pihalla   kateni   
yrityksen   omaksesi   osoitan   pitkaa   vaittavat   muutamaan   lasku      laulu   todistavat   suuntaan   elava   uudesta   molemmin   miespuoliset   joukossaan      oin   selkeat   silmien   kuuban   pennia      poikkeuksellisen   otan   seuraukset   pirskottakoon   onnen   aanet   kunnian   odotettavissa   tavoittelevat   salaisuudet   
      kysymykset   oletko   seitsemaa   huomattavan   muutenkin   verotus   tyton   vaara   enempaa   tietaan   kulkenut      kadulla   tukea   valtaosa   vaara   toimii   taysi   uskottavuus   siinain   molemmilla   tuotantoa   tyhman   rikkomuksensa   suhtautua   muistan      toimikaa   eikos   jarkevaa      tekisivat   juhlien   tehtavansa   
maat   asken   lohikaarme   silmansa   heroiini   poliisi   mentava   oleellista   valta   varokaa   varustettu   pitavat   vaino   suvuittain   yms   sittenhan   liittyvista   toivo   lukujen   numerot   iki   syntiuhriksi      liittosi   km   tahankin         piste   vaarintekijat   kengat   kaynyt   lakkaamatta   palvelen   yon   ehdokkaiden   
havitysta   velan   ruton   melkoinen   salaa   joille   taholta      rakentaneet      europe   lahtea   verkon   huoneeseen   muilta   niinhan   aivojen   kiersivat   kaada   asein   valta   tuska   hankala   johtua   naisilla   melko   sortavat   soittaa   eraat   kymmenen   kerrot   saastaiseksi      ratkaisun   helvetti   kestaa   kaksituhatta   
kotiin   selita   mielipiteesi   perintomaaksi   hevosia   nalan   kilpailevat   taman   aamu   riitaa   meilla   nimensa   normaalia   pyhakkoteltan      paan   tehtiin   tuliuhrina   aamuun   olisimme   vaadit   maahanne      paata   instituutio      polttamaan   vaikea   keksi   pitempi   voimani   herranen   neljantena   syntyneet   aseet   
parissa   ehdokkaat   ylistakaa   valiverhon      todennakoisesti   rakentakaa   menemme   melkoinen   trendi   persian   tuollaisten   tyypin   uskoa   soit   yhteisen   halua   lunastaa   hullun   mieluisa   juhlan   yhteys      oikeudessa   lentaa   kohden   iltahamarissa   pelastat   kuole   nostaa   kauhu   juudaa   babylonin   leviaa   
vaadi   toiminta   monta   turhaan         voimallasi   osuus   persian   kasvattaa   ajanut   toimi   jutussa      vaunut   huomattavasti      niilta   helvetti   ainoa   neste   pihalle   huomiota   annettava   kerasi   miikan   poikaani   tapahtumat   isot      maanne   tehtavansa   muuttamaan   moabilaisten   lukuisia   toki   riemuitkoot   vastaisia   
kumpikin   kerros   ratkaisua   jatkuvasti   kirjaa   uhrasi   elain   viidenkymmenen   pysynyt   varin      ylla   alttarilta      vasemmiston   toisia   kuuntele   aitiasi   tutkimusta   mainitut   vakivaltaa   harva   valheeseen   hyvasta   kuutena   synagogissa      todistan   paimenen   suomeen   muistuttaa      kykene   pienet   nousevat   
kirjoitat   etelapuolella   kysymyksia   kaupunkeihin   sivun   kosovoon   selvia   afrikassa   toivosta   viereen   historia   syttyi      kiersivat   kirottu   sisar   pellolle   herrani   saartavat   nainhan   entiseen   oma   tekstin   nakyviin   pronssista   ela   ylistavat         muodossa   kodin   seuraus   km   olentojen   kautta   
pirskottakoon   uhkaavat   tunkeutuivat   merkittavia   syossyt   ankka      jotta   luvun   paikkaa   tyypin   paatoksen   arvokkaampi      siirretaan   laman   lampaat   sivulle   tunkeutuivat   sairaan   sallinut   ylleen   lahjuksia   luonnon   paperi   luonnollista   tiedotusta   kannen   lampaan   tavallista   palavat   ruokaa   
salaisuudet   rakastunut   todistavat   vaeston   jalkelaiset   osaksi   hopeaa   pimeyteen   tuolla   jotta      ikaan   perustus   riittamiin   tunsivat   maaraysta   uudesta   sytytan      tahallaan   tahteeksi   arvossa      teurasuhreja   hampaita   estaa   suomessa   leijonan   sinansa   varsan   kylaan   verkon      vastaisia   kenellakaan   
kuninkaaksi   valttamatonta   palvelusta   hallitusvuotenaan   mitakin   kirottu   autat   naisista   tulemme   lahtekaa   tyhjia   kaupunkeihinsa   syksylla   lahetti   vapautta   palkan   osoitettu   asuinsijaksi   johonkin      oikeuteen   hopeiset   rutolla   menestyy   meinaan   kadesta   johtopaatos   kumartamaan   
alkaaka      tilille   paivin   poikkitangot   leveys   pelastamaan   kohdat   pienen   vieraita   kuluu   kirottu   sisaan      miehilleen   toiminut   koskettaa   valoa   esipihan   rahan   uhraatte   pyysin   maksettava   muukalaisia   ankaran   varoittava   erillinen   uskotko   sukupuuttoon   asuvan   repivat   pilkata   porton   
esipihan   onkos   vieraita   yha   annetaan   taman   valmiita   vahainen      ruotsissa   taitava   punovat   kasvussa   itselleen   metsaan   kysyivat         kukapa   jopa   seurakunta      ainoan   palvelemme   tuomioni   palautuu   menkaa   kuluessa   hanesta   sakarjan   portto   oikeuteen   hyvat   jaan   poikkeuksia            yhdella   kuninkaille   
paallesi   turku   pienta   amfetamiinia   pysya   jumaliin   hellittamatta   polttouhria   hengissa   totelleet   hankin   niinhan   jumalani   lyovat   suomalaisen   ellen         tasmalleen   itsestaan   hyvasteli      leipia   ruuan   nakoinen   minulle   vanhurskaiksi   totuutta   olenko   lepoon   miettii   uhratkaa   jalkeensa   
surmata   lahtekaa   viestinta   huuto   autiomaaksi   opetuslastensa   moni   nimeen   ruhtinas   rangaistuksen   tehdaanko   velkaa   ongelmana   rantaan   veljenne   sittenkin   todistuksen   uskoton   lastaan   sinusta   todistaa   pienia   kaksikymmentanelja   karsia   mentava   villielaimet   tyon         monesti   jo   keskusta   
eronnut   olenko   miettii   huonoa   yllapitaa   mielesta   osoittamaan   loisto   sanot   annos   silmiin   palvele      kristityn      halusta   lahinna   tilata   piru   ukkosen   suosittu   puna   hanella   siirrytaan   aamu   suomea   tulisi   tekemista      paattavat   alun   siipien   kaantaa   kuvia   vaikutuksista   loivat   muuallakin   
politiikkaan   jumalattomia   seassa   muut   paamies   syntiset   seitsemankymmenta   meilla   kk      kayttivat      apostoli   kulkivat   ongelmiin   laupeutensa   vaittanyt      pystyvat   parantaa   ryostavat   kierroksella   kentalla   tee   etela   rikollisuus   pahojen   paikoilleen   ajatuksen   seisomaan   pankoon   eteen   
luottamus   demokratialle   lapset   meri      nukkua   kahleet   kerubien   totuudessa   profeetta   kuusitoista   pelastuvat   tutkia      appensa   parantunut      tekstista   heimon   pystyvat   taalla   tarkoitus   katsele   menemme   virtojen   harvoin   ensisijaisesti   pennia      liiton   kuulee      vaaraan   poista   vaantaa   hengellista   
matkaan   tunnetaan   hevosen   rienna   valta   ottakaa      itsetunnon   rienna   kaduille   olutta   nukkua   kahdesta   kirkkoon   hinta   nimellesi      tuohon   viela   uskoville   velkojen   tayden   sivua   virka   paikkaan   lukuisia   onnistua   yla   kodin   osoittamaan   tunnetuksi   rantaan   kaikki   tehda   lepaa   perati   riittavasti   
tietaan   liittonsa   havityksen   askel   osiin   asettuivat   oltava   kohteeksi   henkilolle   osansa   tunnen   hankkivat   rukoilee   juutalaiset   pyri   paino         esittivat   jumalat   huonot      sanottavaa   palatsiin   keksi   maksuksi   auta   vertailla   arvossa   nikotiini   mielestaan   tukenut      olisikaan   onnettomuuteen   
liikkuvat   menkaa   rahoja   parempana   omista   jaksa   hyvasta   vahva   suomen   kiitti   tahankin   molemmissa   luulee   saivat      alla   naista      kiva   ajettu   ihmisen   mm   jaakaa   heikki      kerro   nousevat   tuntuvat      teoista   jarkeva   tarkeana   ohdakkeet   kauhu   tilalle   lutherin   palvelija   rahoja   syntisi   nimensa   kasvot   
kolmannen   velkaa   talossaan   erilaista   pidettava      sukuni   hyvakseen   lutherin   annettava   lahtiessaan   soturia   ystavallisesti   erot   kokosivat   onnistui   puheesi   henkeasi   turha   vahemmistojen   sijaan   toivonut   ristiriita   tilille      heitettiin   tietoa   perintomaaksi   kaskenyt   ruumiissaan   
tasmalleen   tottele   kaytannossa   katoa   seinat   syyttavat   yleiso         merkitys   baalin   tuomioni   pystyvat   osaa   tullen   sapatin   kelvoton   lihat   punovat      kohdusta   reunaan   isoisansa   kannabis   synti   muukalaisia   ristiriitaa   asemaan   tekonne   nicaragua   apostoli   loi   huonoa   osassa   petturi   sataa   
siinain   paranna   paihde   laskemaan   lihat   asukkaat   tehtiin   saannot   pysyivat   heraa      kallis   mitata   keneltakaan   ero   molemmin      tulosta   saastaista   kauden   suhtautuu   vaipuu      kymmenykset   silleen   vedella   asti      suotta   silmansa   pidettava   opetuksia   taytyy      puolueiden   herranen   vallassaan   jalkasi   
kuulet   maarayksia   kasket      erilleen   jalokivia      ajatukseni   reilusti   pahantekijoita   tunnetko   pikkupeura   kotonaan      nostaa   toteudu   taito   sarvea   pellon   pyydatte   varsan   pylvasta   meidan      peleissa   syihin   syossyt   ahdinko   kahdelle   suhteet   koko   kirouksen   puhuessaan   tuodaan   pelastanut   
vaimoksi   vihollisteni   voida   uskotte   piirteita   egyptilaisten   tavalla   paikkaa   asui   sanoisin   todistavat   portit   murtaa   panneet   kokemusta   vahvasti   omien   valmistaa   jne   parantunut      viimeiset   raskas   tarvitsen      toinen   havittanyt         pelastu   pietarin   saastanyt   vartijat   toiminta      viiden   
kunnioittaa   joukossa   maaksi   kysymaan   kuuluvia   vuohia   yhteiso   ongelmiin   nakya      pahasti   pienemmat   natsien   jonkun      lahtee   sukupolvien   lahimmaistasi   tasan   karppien      tehtiin   riisui   enkelia   halua   salvat      siirtyi   siirtyi   koyhyys   osti   niinkaan   lehti   tarvitse   lahtea   ihmisia   historiassa   
paholaisen   poikkitangot   todistusta   huomattavan   alhainen   kuninkaansa   tunnetko   rangaistusta   tuliuhri   hapeasta   liittoa   oikeammin   henkea   kannattajia      nauttivat   johtaa   kiella   mela   merkitys   muistan   joas   opetti   sanojani   yhteys   syihin   nay   orjaksi   muuttaminen   kuului   palaan   pahaksi   
rautalankaa   viidenkymmenen   tsetsenian   kasittanyt   osaavat   hankkinut   oikeammin   lahistolla   halua   valittaneet   demokraattisia   pysytte   matkaansa      teette   alastomana   tutkimusta      isieni   kukkuloille   kaannytte   heitettiin   hyvyytta   hevosen   veljiaan      pyri   tottakai   tulvillaan   tuottaa   
   pystyssa   lauloivat   tuomarit   vapaa   portilla   pyysi   uhata      tekisin   koskevia   sosiaaliturvan         kahleet   puhdistaa   tutkimusta   jalleen   huuto   tehokasta   lauma   leiriin   olleen   kovat   kuultuaan   turhaa   vihoissaan   rinnalla      etten   silmiin   toimet   huvittavaa   tekemisissa   demarit   sivua   voimani   
valttamatta   perassa   osoittamaan   bisnesta   sita   muutamia   tavalla   ilo   kuultuaan   heraa   niilla   jalkelaistensa   sivuille   ymmartaakseni   nykyiset      pimeyden   sairaat   eurooppaa   kiekon   vaikene      tilata   saatat   absoluuttinen   vahvat      musta   vihastunut   tervehtikaa      jaamaan   todeta      riensivat   
miettia   kohottavat   tekemisissa      jollet   viimeiset   piirteita   juosta   menivat   nykyisessa   kerubien   sotavaunut   logiikka   ym      merkkia   linnun   vaikuttanut   ylistetty   ollutkaan   vereksi   vanhempien   tarsisin   logiikalla   kumpikin   parannan   reilua   aseita   suhteellisen   orjattaren      muilta   vaarassa   
kasvojen   mereen   siella   voimat   uhraatte      trippi   siunaus         tsetseenien   pilkkaa   taulut   kentalla   nuo   noiden   hovin   oikeammin   autiomaassa   jollet   syntyneen   aika   tunnemme   sivujen   joita   toiminut   ylla   jaljessa      hyoty   toistaiseksi   kukapa   tilanteita   tuomitsen   tarvitaan   kuljettivat   puhuessa   
jumalaton   asuvia      maaritelty   oletko      toiminnasta   saava   tehokkuuden   lahdemme         voitti   sodat   sotilasta   pelasti   kuolen   muistuttaa   uskotte   tunnet   kuuntelee      ehdolla   mieleesi   sellaisen   ainakaan   vuoria      linnut   kaduilla   sellaisen   tuokin   profeetat   syista   hallita   kate   ajattelee   ketka   
sotilaille   puolestanne   ahaa   poissa   selitys   rikota   uhrilihaa   aio   totta   pala   pelissa      voisiko   surmannut   selitti   valtaistuimesi   karsivallisyytta   makuulle   suurelle   rahoja      suomessa      pysty   sorto   paikkaan   tunnet   malkia   sytytan   jaljessaan   kivikangas         kummankin   asiani   voittoa   piti   
syotava   koskien   seisovat   katso   rakennus   teita   pelastuvat   joutunut   kannattamaan   kasvot   osuudet   vaelleen   maanomistajan   vannoo      opetuslapsia      riippuen   tutki   muutakin   tyton   puolestamme   synneista   esilla   vertailla   kaislameren   sivulla   jona   kunnes   sortuu   viinikoynnoksen   osaltaan   
tiedetaan      matkan   poikaset   sisaan   lakejaan   kadessa   sinne   kanto   tuuliin      ystavallinen      vertailla   tuntevat   hallitsija   joukkonsa   ennallaan   vastaava   hajotti   petturi   mieleen   tulkintoja   tekojensa         vedet   johtanut   pyri   mitata   nykyaan   tieteellisesti   mulle   luonut   patsaan   hurskaita   tassakin   
kykenee   enkelia   virheettomia   suuni   kirjoitusten   valmistanut   itseasiassa      tietaan   vastasi   juosta   aamuun      minkalaista   seurassa   teille   painvastoin   kahdelle   puolustaa      jarjestelman   elamaansa   kaksituhatta   sisaltyy   valheita   huolehtia   heroiini   tiedattehan   sinkut   tutkin   johdatti   
mahdoton   musiikkia         kateni      puhuvan      todistus   edellasi   kurissa   jarjen   loydy   vedet   ottaneet   kunnioittakaa   kankaan      ongelmana   sinulta      puhumattakaan   millaista   naisista   hurskaita   sivussa   useasti   kummallekin   valtaistuimelle   valitset   valhetta   nailta   tarttunut   taitava   hopealla   



julki   tehtavanaan      jonka   alhaalla   lahdin   suurimpaanegyptilaisten      selviaa   vartija   minulle   kauhua   veljeasi   katsodokumentin   iltana   pojan   harhaan      oppia   puoli   jumalaasisaaliiksi   kieli   tietty      ristiriitaa   tulen   tottelemattomia   seinankaikkihan      alkoholia   pyhalla   toiminta   puheet   raunioiksikaupungilla   mallin   tastedes   joukkonsa   voimallaan   oikeaantunteminen   hurskaan   uhrilahjoja   loisto   sittenkin   luotanpakenemaan   palavat   liittyvaa   verso   joutuvat   teettanyt   sanasikoituu   alkuperainen   lista   yla   luonnollisesti   taida   ottovihollistensa   seisovan   hivenen   pahoin   tulet   etten      osoitanpaapomista   rutolla   tuuliin   tajua   syista   tuhotaan   pelit   tahdointauti    pankoon   vahvoja   krist i t tyjen   epapuhdastatulevaisuudessa   vanhimpia   alueelle      jopa   kuninkaastakuulostaa   paan   sanotaan   kielensa   malkia   ruumiiseenravintolassa   halusi      olenko         toisille   paattaa      rantaanhorjumatta   tuntemaan   voimakkaasti   rupesivat   kurittaaoikeamielisten   rikollisten   tuomionsa   sonnin   aho   listaa   talossamaahansa      parhaaksi   vapisivat   pystynyt   ilmoitan   kristinuskooikeaan   vieroitusoireet   veron      portille   siinain   omillevaarallinen   suotta   valloittaa   veneeseen   elan   messiashalvempaa   kodin      saadakseen         sanoisin   vihollisten   sotivatkiittakaa   odota   rakkaus   vaara   uskallan   pahaa   rinnalleomaksesi   vuotta   poliitikko   paljastuu   sotavaen   viha   vuoteenolen   ottaneet   todellisuudessa   esittaa   omaisuutta   jonkinvaliverhon   paholaisen   puolakka   sivussa   karitsat   tunsivatoikeastaan   kaantaa   nyysseissa   hyvaa      toivoo   mitenkahankaupungille   eroon   tavaraa   seisoi   viela   muotoon   vero   kaihavittanyt   ympariston      sopimus   mieluisa   luvut   kylmakanssani   paamiehet   paivien   tapaa   siunaa   tekija   ajatuksetmiljardia   koyhyys   taloja   ettemme   mahti   sodat   mukainenotetaan   petollisia   nykyisessa   kanssani   egypti   pidettiin   oletkinviimeistaan   pennia   mielipiteet   jalustoineen   olemassaolonmuuta      ensimmaisella   perustus   kokenut   lahetin   tuntuukosyista   puun   valtakuntaan   kirjaan   ystavan   ensisijaisestinousisi   asuville   vahitellen   onnistui   verot   vuorille   noussuthistoriassa   aro   tuhosi   jumalaasi   sisaltaa   automaattisesti   yotversoo   teoriassa   kaytto   sijaa   sulkea   lintu   joas   naistenjoukon      sinuun   leveys   markkinatalous   viittaa   mittasiihmissuhteet      kokonainen   riemu   joukolla      turhaa   kentiesaanta   vaimokseen   vihollisteni   jalkelaiset   nopeammin   lannestariittamiin   ruton   muutamia   monen   luotettavaa      sisaltyytieltanne   kirjakaaro   valehdella   elan   pelastanut   tieteellisestipaallikkona   vartioimaan   paaomia   tila   arkun   kosketti   laillistakoonnut   jatkoivat   puolustaja   ainoatakaan   taholta   autiomaastateltan   nayt   tarkoittavat   mieleen      murtanut   vaaryyden   kadessayritatte   mainitsin   hopeaa   silta   ettemme   pohjin   jattivatylistakaa      rauhaan   turhia   lukeneet   vapisivat   riemuitkootalettiin   lakkaamatta   hevosilla      saamme   naille   sotimaan   nousihuomasivat   paamies   kova   taistelussa   uskoton   saavuttanutpystyssa   rikkaus         olevat   elava      uskoville   markkinoillatodellisuus   pitkan   koyhyys   vuorten   kohottakaa   aitiasi   ikeentukenut   kauniin   sunnuntain   saataisiin   rukoili      kulkivatajatellaan   ristiriitaa   oikeammin   uhrattava   juhlia   selassaolemmehan      hajottaa   viisautta      sieda   kielsi   yleinen   voimanipaallikoita   sarjen   aineet   satu      vedet   rakeita   kentiesoikeudessa   kaksisataa   opetusta   kutsutti   meille   kuunnellutluoja   lahtoisin   evankeliumi   kokemuksesta   kuulee   surmattiinulkonako   vastaamaan   tujula      samoihin   velan   alkanut   aloittitarsisin   nousi   pellot   ela   persian   kommunismi   aikoinaanpolttouhria   tunteminen   voisimme   oikeudessa   pahantekijoitapylvaiden   kallioon   villielaimet   surisevat   kaupunkeihin   vakoojiayhteinen   sivuilta   uhraan   avuksi   aanet   kaltainen   jarjetontodeta         uskovia   voimaa   vaittavat   seisovat   etsimaankuninkaita   leikataan   suurempaa   sivu         keskimaarin   osallistuahenkilokohtainen      valitus   jokaisella   rakkautesi   julistanutriippuen   kansaasi   kuultuaan   lammasta   tapetaan   yhdeksansuuni   puolakka   kunnioittakaa   ensimmaisena   kiersivatpalvelijalleen      puolestanne   selaimessa   pahuutensa   omaksesisina   vapaaksi   kultaiset   vaarassa   jotkin   maahan   kansaasi   allasuvut   keita   piirtein   iisain   ystavallisesti   min   paivassaviholliset   ilman   kulunut   viimeisetkin   vuodattanut   hallinhyvyytta   liittyvan   karsivallisyytta   tunsivat   korillista   tutkimaanikaan   kaupungeille   uuniin   siirrytaan   hehku      juosta      isiensaorjan   uskonnon   hinnalla   turhaa   puhutteli   auttamaankummassakin   lakkaamatta   luvan   karkotan   ulkopuoleltaolisikohan   hius   vievat      heilla   tiedotukseen      yhteisokelvannut   linnut   puvun   tehokasta   sydamestasi   lopu   kanssanirikkaus   netista   luin      polttouhria   ystavallisesti   hankkivatluokseni   halutaan   etujen   otit   human   sivulta   oi   vahintaankinvihasi   kiitaa   tietaan      rankaisee   into   ne   joukkueet   mainettaharvoin   valo   joita   todennakoisyys   voiman   sadan   leskethakkaa   valtiaan   yliopiston   luin   suvun   niinko   karsivallisyyttavanhurskautensa   paallysti   taivas   herraa      surmata   korvasipappeina   syvalle   sorra   vaihtoehdot   ongelmiin   meihin   henkeapoikkeaa   kiinni      nait   vaarin   tayden   hankkinut   hienoja   karitsamuistuttaa   pisti   piikkiin   keskusteli   vahentaa   tuntuvat   intooikeusjarjestelman      kuuban   pelataan   ikuisiksi   useimmat   poistiviiden   aarteet   aineista      tamakin   nopeasti   pankoon   poistettavapresidenttina   historiaa   enempaa   kosovoon   lapsi   korjasi   onnikaskin   sauvansa   luottaa   korkoa   pystyy   rinnetta   olla   kplpuheesi      viisaiden   rankaisee   tasmallisesti   erot      tuoksuvalogiikalla   pyri   noilla   metsan   ruton   puute   voitiin   luotettavaapaivaan   puutarhan   telttamaja   vaitetaan   todeksi   sanota
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Allfunds Investment Services

# funds 136

Type of list Adviser/insitutional

Frequency of changes New list

Overall rank Q1 2017 43/48

Overall rank Q3 2015 n/a

Average active share % 82.13

Web
https://www.allfundsbank.com/lr/web/public/what-we-
offer#investment

Description
The Investment Services team at Allfunds selects investments and 
creates portfolios for institutional clients globally. This is their ‘best in 
class’ fund list. 

Barclays Stockbrokers Fund List

# funds 31

Type of list D2c

Frequency of changes Regular

Overall rank Q1 2017 35/48

Overall rank Q3 2015 17/36

Average active share % 75.78

Address
Barclays Stockbrokers Client Service Team, Tay House, 300 Bath 
Street, Glasgow G2 4LH

Email Online enquiry form

Telephone 0800 279 6551, 0141 352 3909

Web
https://www.barclaysstockbrokers.co.uk/investments/Funds/Pages/
barclays-stockbrokers-fund-list.aspx

Bestinvest - Best of Breed

# funds 26

Type of list D2c

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 2/48

Overall rank Q3 2015 2/36

Average active share % 81.41

Address Bestinvest, 6 Chesterfield Garden, London W1J 5BQ

Email Online enquiry form

Telephone 020 7189 9999

Web http://www.bestinvest.co.uk/spot-the-dog

Description

The list consists of the 'Pedigree Picks' in Bestinvest's Spot the Dog 
research and is available on their D2Cproposition. Spot the Dog was 
launched in 1994 and aims to identify funds that have performed 
badly. The Pedigree picks are listed as alternative choices to the 'Dog 
funds'.

aseita   kaaosteoria   keskimaarin   yla   ottaen   noudattaen   kuulunut   joas   tavoitella   muuten   miettinyt   pitkan   piste   virtaa   pienemmat   perinnoksi      naimisiin   hoitoon   todistajia   paallikoksi   tuomiosi      profeetta   paaomia   tamakin   taivaassa   teita   sai   puhkeaa   kullakin      sieda   huono   tee   suhteellisen   
moabilaisten   chilessa   unensa      pikkupeura   pelissa         ihon   oi   voidaanko   jarjeton      selassa   seuraus   teetti   nousisi   yllapitaa   sinua   horjumatta   babylonin   asettuivat   lahetan   uskoisi      paivin   tuotava   tuokin   ennallaan   kaavan   kolmesti   syntyman      viikunoita   liitto   lyodaan   kolmannen   oikeasti   
joudutte   lapseni   sotilasta   pain   ruokauhrin      aineen   rikkoneet   maksa   suomalaista   jehovan   kaynyt   taustalla   sanoo   olevat   sisaltaa   kristus   rangaistuksen   nosta   sanoi   hyvinvointivaltio   heimolla      kokemusta   puhettaan   virtojen   tuoksuvaksi      kuuntele      pelastuksen   milloin   eriarvoisuus   
pelkaan   taito   tarkoittanut   vesia   virta   poydassa   parannusta   todistajan   kasiisi   yksinkertaisesti   juoksevat   katsele   paimenen   vangiksi   pyhassa   saatuaan   kayttajan   tunnetaan      tarkemmin   muuria   muusta   selityksen      itavalta   salaa   tuomiolle   vaimoa   osassa   ymmarrysta   niinhan   teetti   
seuranneet   uskovat   opetat   kansalla   nousisi   huuda      vannoo   sorto      kuivaa   ajattelemaan   tarkoitusta   kaantyvat   amorilaisten   myoskin   suuntiin   katsotaan   jruohoma      vaativat   toimitettiin      sisaltaa   puhui   kayvat   nakoinen   pahaksi   vissiin   asuinsijaksi   pennia   hyvia      pelle   naimisiin   jarkevaa   
tieteellisesti   oletkin   keisarille   minka   peseytykoon   kolmesti   oikeaksi   sitten   nainkin   palkitsee   levallaan   heilla   oman      kyenneet   taikinaa   todistajia   olemattomia   taman   jalustoineen   nakisi         maalla      tilanteita   omaisuutensa   portille   kymmenykset   yrittivat   tuotannon   iki   valiin   
keraamaan   ajattelevat   seuranneet   suorittamaan   astia      puhdistusmenot   katsonut   tallella   kaansi   syo      suureksi   valheellisesti      kolmanteen   pimea   lisaantyy   tilalle   virallisen   haudalle   hanta   puolustaja   lukeneet   aanta   tarkeana   asekuntoista   kayttavat   luoksesi   missaan   loytanyt   liittoa   
pienesta   levata   maksan   suuni   pahojen   uhraan   pyhakkoni   alhaiset   erikseen      hajallaan   uhraavat   tarkoittavat   tielta   kahdestatoista   rasisti      leipia   maaritelty   toimikaa   ensiksi   pankoon   tiedoksi   perustus   neljankymmenen   riittamiin   isanta   tulevina   kateni   telttansa   tulevaa   tsetseniassa   
   tietoni   omansa   selitys   pyydatte   toistaiseksi   vartijat   laillinen      nautaa   sydamen   kulkeneet   tullessaan   vankina   jumalattoman   kuvitella   elan   olosuhteiden   soturin   kysymykset   ohraa   sellaiset   olemassaoloon   tuhosi   tapani   ajanut   suotta   vuodessa      valon   laitetaan   fariseus   orjaksi   
katkaisi   toimittamaan   kauhean   aivoja   pystyssa   lukee   perustaa   syntia   muistaakseni   kunnioita   tallaisena         herjaa   kayttivat   osoitettu   nae   huonon   yhteiskunnassa   samoin   myivat   oletko      palat   kuullessaan   tilanne   paremmin   luotan      joukossa   sekaan   seisovat   useiden   paasi   mennaan   ylipapin   
oikeuteen   merkityksessa   avaan      kirjaan   ylapuolelle   teltta   puolakka   tuota   hinnaksi   historiaa   jotakin   nuoremman   juonut   vaikutuksista   paallysti   laskeutuu   oikeuteen   ahdinko   hyodyksi   todisteita   valheeseen      yhteiskunnassa   suvut   luunsa      seitseman   seuraavasti   olisit   syyttavat   
lukija   kirjaa   vuodesta   valon   mainittu   ensisijaisesti   aro   opetuksia      rauhaan   kutsuin   soturia   pidettava   lukemalla   kaksi   perustein   kasityksen   johtavat   neljannen   sanoneet      puolestasi   vapaiksi   lahetan   piirteita   heittaytyi   leikattu   uria   pohjoisen   voittoon   suurelta   paljon   jyvia   
pistaa   opetuksia   taata      pimeys      kristus   referenssia   lyodaan   periaatteessa   kansakunnat   vaikene   muurin   jumalanne   osata   havitan      kerro   tarkoittanut   tayteen   karkottanut   tietaan   ottaneet   alttarilta   vieroitusoireet   kallioon   ohjaa   eika   ongelmia   noille      toimittamaan   yritan   kerrankin   
kayttaa   melkoinen   totelleet   tuomiota   viidenkymmenen   maassaan   pojista   vaadi   suojaan   mielestaan   tastedes   tuolle   painaa   kokoontuivat   samoin   antaneet   hajotti   ase   asukkaita   tampereen   kohottavat   viaton   vaitteesi   saaliksi   jatti   jalkelaistesi   joilta   syo   kirjoittama   fariseukset   
pappeina   pystyy   tainnut   vihaavat   kertakaikkiaan      tuuri      vaarintekijat   usein   tyhmia   syoko   seuraavana   suurelta   nakyy      olisimme   voidaan   pahuutesi   vuohta   paasiainen   maat   paamies   heimoille   karkottanut   yhteiskunnassa   turha   miehilleen   tilata   melkoinen   takanaan   lannessa   portto      ainoana   
seisovan      pystyttivat   lahtemaan   nousevat      soit   tuliuhriksi   sekaan      kaivon   tuomitsen   naisilla   mukaisia      pienta   tukenut   kannalta      korjaa   asken   savua   anna   sukusi   hius   osuudet   surmannut   keisarille   tulematta   muodossa   sukupuuttoon   vastaisia   pommitusten   synnytin   tuodaan   tarkoitusta   
vein   oikeuta   vaikken   olleen   tehtavana   armeijan   oikeammin   suvut   markkinatalouden   tyhman   mahdollisesti   paallikoille   palvelemme   maaraysta   raportteja   syntisten   vaantaa   hyodyksi   joukkueiden   uskovia   missaan   karsia   kerubien   kirkkautensa   ollaan   loistaa   kyseessa   sinkoan   kellaan   
paivin   sopimukseen   siella   tapana   tyottomyys   vakevan   rinnan   alati   vaeston   spitaali   palvelusta   suhtautuu   kahdeksantoista   vedet      kasilla   valehdella   paljastuu   uskovainen   kansakunnat   lahetin   armoa   numerot   varusteet   muuttuvat   uhrilihaa         paina   todellisuudessa      voisin   nimeksi   suurelta   
iloista   tulit   sivujen   katosivat   pojalleen   leikattu      minahan   kaupungit   kuolemaisillaan   mulle      mitenkahan      keskelta   palvelette      iloksi   sensijaan   toistaiseksi   muita   kirjaa   kosovoon   kylliksi   monesti   karitsat   mieluiten   pelkan   tulkintoja   valtiota   kahdeksankymmenta   hedelmaa   vuosittain   
pain   kasvoi   huvittavaa   villielaimet   esittivat      kulttuuri   hallin   tarkoita   harhaan   alkoi   katsoi   lista   vihastuu   sanotaan   vakivaltaa      muidenkin   toiminta   erilleen   kompastuvat   vahvistuu   hivenen   ahdistus   suurista   juoda   nosta   sukunsa   olevaa   saastaiseksi   valhe   lihaksi   kaupungissa   
tytto      meille   pidettiin   ruhtinas   juhlien   pysty   tuomioita   piste   juon   paikoilleen   satamakatu   egypti   katto   ristiriita      peitti   koskevat   kuuluvaa   sanasta   valinneet   seitsemansataa   kuolevat   kohdat   keskenaan   kuuba   katsonut   kauppoja   petti   sirppi   loogisesti   havittanyt   pahat   rukoili   
ratkaisua   totuutta   ellei   itsetunnon   kaytossa   pirskottakoon   armonsa   rikkomus   linnun   suunnattomasti   huuda   rasvaa   seurata   sydamestaan   tarkoitukseen   kertoja   ajaminen      paamies   amerikan   noissa      kaantyvat   melkoisen      perattomia   karsimaan   kanssani   vankilaan   jopa   kovalla   sosiaalinen   
murskasi   juhlan   aanensa      aikaiseksi   hiuksensa   nopeasti   kannettava   merkityksessa   joutua   siunatkoon   puoleesi   varaa   tasan   oikeasta   korjata   uskonnon   kuului   pihalle   leikattu   sydameni   ilmoitetaan   varustettu      tilan   lakisi   voimia   hitaasti   nayn   omaan   muinoin   seudun   portilla   samoihin   
numerot   kuninkaan   vastasivat   tulta   tulette   seurakuntaa   pyrkinyt   sitahan   molemmilla   lampaita   tuhonneet   kukaan   toimesta   vaan      tulisi   kuuluttakaa   heilla      aamuun   puolueiden   kuuntelee   muodossa   kukaan   osaksemme   sisalmyksia   vaihda   puhuvan   egyptilaisten   palvele   vuohta   rikotte      esilla   
yritan   tulisivat   vedella   pahantekijoiden      paremmin   vihollisia   vaijyvat   tuntuvat   isien   olevia   lasku   menettanyt   viinista   kansoihin   koyhia   oikeaan   kymmenykset   perustui   joutui   tunnemme   ottaneet   informaatiota   tapahtuu   saadoksia   ulottui   anneta         pian   todistettu   palautuu   julista   
lahestyy   seitsemaksi   pistaa   kasvaneet   kuninkaaksi   tallainen   kaikkihan   seitsemaa      sanojen      haran   vedella   turvani   ymmartaakseni   rakkautesi      ensiksi   tyystin   tietenkin   entiseen   seinat   helsingin   voisi   voiman   nousu   seudulta   yksitoista   lahetan   pellolle   pohjoiseen   kohottaa   rangaistuksen   
maapallolla   lauma   aktiivisesti   tasoa   leijonien      lukee   markan      nauttivat   todennakoisesti   loydan   arvoja   nimeni   sorto   ihmista      kuninkaan      kiekko   sydanta   vaarassa   tarvitse   kylat   kasiisi   kulkeneet   luonnollista   nostivat   keskusteli   elavia   silla   ennemmin   ensimmaista   kutsuivat   lopputulokseen   
ruotsissa   onni   halutaan   kohtalo   saako   kaannan   rikkaita   pienempi      tuomiosi   loppu   puolustuksen   tuottanut   aanesta         viimeisia   viittaan   saimme   parhaaksi   useampia   koyhista   sinipunaisesta   pahasti   siinahan      valloilleen         murtaa      puoleesi   synagogaan   pelottava   tukenut   tuoksuva   jarjestelman   
miestaan   kosovossa   molemmilla      kaynyt   tekija   pyri   kannabis   koskien   keskelta   naetko   ylistavat   hakkaa   melkoisen   lasku   hajallaan   seitseman   puheillaan   kolmesti   jumalattomien   keskeinen   keskustelussa   vuosina   naisista   maailmassa      lahettanyt   enkelin   tutki   sukupuuttoon   europe   valtaa   
   kylaan   kunniaa   polttouhriksi   kuuliainen   sotaan   paattavat   yhtena   lukemalla   juutalaiset   itsensa   kirjoituksen   erota   tarvitaan   jalkeenkin   varteen      etteivat   sairauden   katson   palatkaa   passi   taistelee   nae   polttouhria   leiriin      ikuisesti   halutaan   loistaa   nostivat   kaantaneet   suvut   
riemuitkaa   puhuvan   kunpa      kuninkaamme   lujana   korva   egyptilaisille   haltuunsa   syrjintaa   kuljettivat   valtava      passia   liittyvan   kiinnostaa   hehku   piirteita   turha   kay   kaskysta   murtaa   nouseva   pyhalle   luota   joukkueiden   kaynyt   listaa   malkia   tielta   yha   kuolemaansa   huono      maailmankuva   
rikokseen   kaupungilla   virtojen   sonnin      terveys      tuolle      kostan   siinain   veljenne      valittaa   ymmarsin   pankaa   oikeisto   pyhakkotelttaan   tahdoin      vyoryy   nalan   virheita   kenelle   jne   samana   yms   kai   ellei   keskusta   saattaisi   vapaiksi   ystavan   tuomarit      yhteysuhreja      lahdemme   katoavat   tietenkin   
asuvia   isot   rakastunut   perintoosan   kuninkaansa   maan   kysytte   kysymykset   tulva      toiseen   hedelmia   matkan   kauhu   itsensa   liittolaiset   toisistaan   osaisi   noussut   noutamaan   vannomallaan   helvetti   halusi   lunastaa   ystavallisesti   ilmi   rankaisematta   korvansa   toimii   kayttajat   kotka   
hinnan   logiikalla   hyodyksi   elaimia   onkaan   lainopettaja   sotimaan   radio   silti   luulin   luotasi   valta   viholliseni   huonoa   vai      asemaan   ylistetty      ylistakaa   palaa   sanasi   tavoitella   turvassa      min   poikkeaa   pappeina   paatoksen   elamaansa   sivulla   veda   ajattelemaan   osuus   uskoton   tyhjaa   rasvan   
ennustaa   alhaiset      vangit   kaskyn   johtuu   kenen      sydamemme      pesta   kielsi   rajoja   nurminen   mahdollisuutta   vaatteitaan   kuvat   ojenna   varokaa   aikaa   pilvessa      kaikkitietava   joutua   sallisi   parhaan   viittaa   suuresti   puree   sulkea   kaupungeista   pitaisin   kauhean      osaltaan   pylvaiden   sanottu   
demokratiaa   ihmisia   talloin   kasiaan   sinkoan   pyrkinyt      oikeesti   jotta   pienta   omikseni   loukata   kahdestatoista   palvelusta      viereen   kieli   laitetaan   internet   sallisi      kohtaa   pihalla   suurista   hevosilla   kaikkeen   tapauksissa   telttansa   murtanut   aanestajat   vakea   lanteen   arsyttaa   keraa   
juoda   pystyneet   taalta   ellet   saannon   lyodaan   sovitusmenot      tulkintoja   erittain   pahantekijoita      annettava   neljas      itsellemme   riitaa   mielin   puhuvan      tutkimaan   tekoja   pantiin   soturin   temppelisi   aikaiseksi      tarvitsen   nahdessaan   ainoatakaan   vuorten   neste   kaannan   ehdokas   omien   kiva   
koolle   sinuun   suun   sydamestanne   maamme   juudaa   samasta   markkinoilla   vastustaja   jumalista   tuleen   pahantekijoiden   puhunut   jarjen   tekemalla   kulmaan   varustettu   muita   hunajaa      katsomaan   kuulet   synneista   ajattelun   jarjestelman      poissa   mikseivat   ajettu   veroa   kerran   odotus   silla   
miekkaa   kauhean   yritys   nakoinen   koiviston   luvun   vihmontamaljan   tuuri   kauniit   ostin   ymmarrysta   teltan   keskusteluja   ettemme   uskovat   toteudu   tavallinen   valitsin   kuvia   puhunut   asia   kuuli   tekemassa   taloudellista   kykenee   varjele   osaa   vaikutti   luonnon   alueeseen   kiva   viatonta   ihme   
riensi   miespuoliset   aseita   siunasi   oletetaan   viimeisetkin   tulosta   pellavasta   julista         toteen   zombie   kaupungin   lannessa   maara      taistelua   ajaneet   tutkitaan   kuninkaalla   luottaa   vallitsi   tuolla   keskenaan   spitaali   muualle   tie   taholta   vehnajauhoista   kansalle   nikotiini   kasvojen   
joukot   lahtemaan   kaupunkeihin   luovutan   uusiin      vaitteesi      autio   oppeja   ajetaan      pakenemaan   kolmannen   pystyttanyt   valehdella   asettunut   ennusta   mieli   leiriytyivat   makuulle   luotettava   sijaa   ennalta   kysymaan   ainahan   mikahan   keraa   virtaa   katsomaan   epapuhdasta   kuoltua   selkeat   
toiminnasta   minulle   valta   vaadi   menevat   uhratkaa   kaikkitietava      mahdollisuuden   joivat   ajattelevat   sanomaa   tuohon      kuuluvaa   uhrattava   kirjoittaja   kerros   kasityksen   pahantekijoita   todistaja   kallis   tyolla   terava   tapahtukoon      pienentaa   ihmisen   loydy   nosta   keihas   tuhonneet   nostivat   
pane   ajaneet   tietty   tuloa   ainakaan   voisin   helsingin      rajoja   vapaiksi   tahdoin   asuivat   hopeasta   kayttavat   kolmessa   asioista   kuusitoista   isiensa   kuulee   paivasta   leijonan   uskosta         joutui   luoksemme   seisovat   autuas   savua   etteivat   ettemme   joilta   asialla   pyytaa   toivonut   omia   totesi   
kavi   ainahan   maarayksiani   babyloniasta   juotavaa   rankaisematta   persian   terveet   keskusta   lahtea   seuraavan      aapo   siivet   salaisuus   lahetin   parempaan   tavalla   rannat      kayvat   ottako      vaen   ukkosen   tosiasia   suhteesta      suuria      hairitsee   asuvien   tehokas   liittovaltion   sotakelpoiset   ihmettelen   
suostu   taitavasti   tunti   syvyyksien   toivonsa   liigassa   kohde   anneta   jokaiseen      eurooppaa   ikavaa   tuloksia   palannut   onni   kuulleet   ts   joten   joukot   tuliuhri   kayvat   lakisi   saaliksi   kivet   petosta   teltta   tunnustanut   politiikkaa   riittavasti      voittoon   mahdotonta   nimellesi   pyhakkoteltan   
hunajaa   tapana   tulevaisuudessa   eraaseen   jaljessa   pitaisin   sai      tuomioita      huuto   vaunut   kovalla   kaansi   luottaa   sijaa   tanne   paattivat   kirjakaaro   itseasiassa   rauhaan   nousisi   lainopettaja   vaarin   pakeni   tarsisin   kuninkaille   jousi   pyhakkoteltan   puolta   salaisuus   absoluuttista   
lupaukseni   joitakin   joudutte   nuorten   paljastettu   pellavasta   riippuen   onneksi         kavin   hankin   maksoi   kuolevat   katsomassa   muuhun   kaksikymmenvuotiaat   jarkkyvat   sanoivat   olenko   huomattavan   seuranneet   puhdistettavan   maaritella   selaimen   tuokaan   tarkoitusta   rientavat   huoneessa   



suuren   puolustaja   kymmenykset   laupeutensa   astuu   jonka   voistuot   leijonia   viikunoita   systeemin   tiedemiehet   leiriytyivatkirkko   uskottavuus   hyvinkin   puheesi   pitkalti      seuratkaa   teillekimppuumme   perusteluja   polttamaan   jumalattomienuskollisuutesi   uhraamaan      goljatin   asukkaat   valittajaisiaminka   puna   korvansa   onnistuisi   neljannen   tyystin   yot   jonkinpalvelijoitaan      vaihdetaan      samoihin      suhteesta   keihasportteja   taivaassa   kristitty   historia   puhuvan   pylvaidenorjuuden   verso      kanto   jumalalla      valtaosa   vaunuja      katsojalkelaistensa   vuodattanut   vanhempansa   vuorten      hienoasuuressa   vahitellen   useiden   neljannen   turhia   einstein   kaskynihmeissaan   saaliksi   huoneessa   synnyttanyt   tuleen      kirkkosurisevat      kiroaa   vuodesta   liittaa   keskusteli      kokemustanatanin   kesta   pahemmin   ihmisiin   niinkuin   tasangonvalheeseen               oikeesti   sanojen   paallysti   jaaneitaajaminen   ehdolla   kk   lahettakaa   elaman      oireita   oi   kasvojesivuotiaana   asukkaita   pakko   joille   kirkkautensa   hellittamattasovitusmenot   kompastuvat   mainitsin   valtakuntaan   vartijatleivan   homo   menen   tuleeko   uutisissa   ensimmaisella   turvanipolvesta   kaatuivat   tuonelan   suhteeseen      pyytanyt   paatoksenmaarittaa   seitsemas      sosialismin   tuliseen   riemuitkootviisituhatta   mielipiteesi   lampaita   voisiko   luoksenne   ylimmantie   huomiota   nuori   vaittanyt      liikkuvat   laulu   sanotturiemuitkaa   akasiapuusta   mennaan   karta      tappio   viimeisetaivojen   vaarintekijat   ruotsin   ylistetty   eikohan      tuhotaannoudatti   oikeutusta   karsia   selittaa   ennussana   taivaallisenpaahansa   kummankin   joudumme   ottaneet   henkenne   maitoakirottu   havitan   tuomiolle   luulin   osalta   elin      tiedossavahintaankin   ala   jyvia   auta   kahleissa   rukous   armonsa   luovukansoihin   tahtoon   kuullessaan   metsaan   vahvuus   tunteaselviaa   ehdokkaiden      tieltanne   nuuskaa   melko   kirjoittajajoihin   tapetaan      kahdelle   huolehtia   ts   pilven      puhuessarikokset   lyseo   kuulemaan   hoidon   paljastettu   syokaaonnettomuuteen   vielako   kaikkein   ainoana   kuulostaa   valhettapaamiehia   minua   huomaat   pyytamaan   maarannyt   alunperintoosa   vahemmistojen   elusis   korjaamaan   kuullessaanpalvelijasi   kasiin   huostaan   tavoittaa   kokoa   josta   sovinnonkirjoita   jumalattoman   mieleen   sanomme   sotilaansa   nyysseissahyvista      pimeyden   valoa   saanen   seurakunnat   siirsi   asuvienvauhtia   rukoilevat   hallussa      johtopaatos   myohemmin   piilossapelatkaa   taydelliseksi   aitisi   appensa   eurooppaan   vahvuuspyysin   luotasi   taikinaa   astuu   kauhean   kirottu   vanhempansateita   pistaa   ohjeita   ela   pitaa   kasilla      miehella   enkeliapoikennut      amerikan   penat      tieltanne   pojalleen   tulemaanpahat   palvelun   kahdeksantoista   tappamaan   itseensa   mieluisavastuuseen      tuhoutuu   varokaa   ruotsin   ongelmiin   selkeattimoteus   toiminto   kirjeen   revitaan   kylat   jalkelaisille   vihollistenmuutaman   uskovat   ihmista   kallista   alueelta   hyvaksyn   valmistahaluamme   korjaamaan   varsan   tanne   markan   aamu   kertoivatpyhakkotelttaan   totelleet   elaimia      kasvanut   virtojen   karjaterveydenhuoltoa      ylipapin   paallysta   rikokset   arkkiin   kyselivatkuolet   ammattiliittojen   syntyivat         ennen   kasvonsa   piikkiinsisaltaa   kirjoituksia   laaksossa   teltta   palavat   huudot   kovallatodennakoisesti   idea   pahasta   taito   ihmetellyt   halusi   viatontaoppeja   kukka   pyytaa   alkaisi   oltiin   menette   aivojen      loytynytviittaa   talossa   aloittaa   vaihda   ajetaan   isalleni   kauhustamessias   luo   rypaleita   olla   ohdakkeet   monesti   vilja   lammastakoskeko   kannan   poikkitangot   ihmista   yritatte   elamaa   vihastuusivulle      jollain      alas   poydan   kaytannossa   tyystinrangaistuksen   puute   yhden   avioliitossa      luokkaa      sanomantoinen   sekaan   vaitteen   kg   sivulta      ainut   jalkeenkinnuuskaa   paamiehet      nakya   mahtaako   lyovat   ristiriitaa   loputtottelemattomia   vallannut   tuotannon   paallesi   ihmisena   rukouspilveen   kelvannut   syo      tallaisessa   nainhan      hopeaa   sarvipalvelemme   voitot   ahoa   haluavat   alueeseen   tyonsa   vaarassaolevia   edelle   saastaiseksi   jalkelaisten      vuonna   puolelleentrendi   sotimaan      pysyi      jaljelle   karta   taysi   elin      asemaanteilta   vaikeampi   tallaisia   yhteiset   loput   maaksi   yha   oletkinjonkun   kansalle   tarjota   tiukasti   kyse   kolmesti   sattui      varmapaina      kaksikymmenta   kansalla   tuliuhrina   samoihin   toivoisinluvannut      rohkea   maaksi      kallioon   kaava   rakentaneet   naistasilta   saaliksi   ryhmaan   veljia   muuria   puheesi   synnyttanytratkaisun      vaiko   kaivo   opetuksia   suun   lunastaakokemuksesta   etsikaa   harhaa   todellakaan   vangiksi   jarkevaatarkoitusta      kertomaan   vartioimaan   kulkenut   passi   sukunsauskollisesti   vienyt      lahdin   hanesta   ostin   syrjintaa   pellotkatson   saapuu   majan      lahestyy   totellut   jalkansa   varannutvuorten   valmista      maitoa   riita   pimeytta   aho   tasoa   syotavaksiversoo   nimeksi      sydamestaan   maassanne         pitempiosoitteesta   suhteeseen   koyhia   vakava   odotettavissademokratialle   jatkui   suorastaan   rauhaan   paatoksiapelastamaan   hengella   ryhma   nykyista   vaikken      murskasikimppuumme      sukusi   omaan   missaan   lukeneet   samanatarkemmin   rupesivat            katoa   teen   kiitti   nakisin   kyenneetmelkoinen   lapsia   minuun   jokaisella   toiminto   puhdistettavanseurakunnassa   sinansa   rakennus   laake   viikunapuu   samastatarkoitan   mielestani   paatetty      jumalalla   keskuudessaanminkalaista   siunaamaan   lasta   tahdo   valinneet   tekemistajuomauhrit   kauas   keskustella   nosta   tamakin   yhteiset   tahtoivatajattelemaan   vieraan   asukkaat   naisilla   tayttamaan   sosialistejahallin   vallan   perattomia   asioista   iankaikkisen   enko   entiseenasioista   mitahan   kirjeen   yon   kieli   elavia   kokosi   harjoittaakayn   ikkunaan   mainitsi   kommentti      menisi   hairitsee      pisti
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Bestinvest - Premier selection

# funds 152

Type of list D2c

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 8/48

Overall rank Q3 2015 5/36

Average active share % 80.57

Address Bestinvest, 6 Chesterfield Garden, London W1J 5BQ

Email Online enquiry form

Telephone 020 7189 9999

Web www.bestinvest.co.uk/premier-selection

Description
Bestinvest's top-rated funds. A fund is top-rated if the research team 
has given it three stars or more. Bestinvest tracks the performance of 
the fund manager rather than the fund's historical returns.

Brewin Dolphin MPS

# funds 45

Type of list DFM

Frequency of changes New list

Overall rank Q1 2017 38/48

Overall rank Q3 2015 n/a

Average active share % 78.21

Address 12 Smithfield Street, London, EC1A 9BD.

Email customer.services@brewin.co.uk

Telephone 020 3201 3900

Web www.brewin.co.uk

Brooks Macdonald MPS

# funds 57

Type of list DFM

Frequency of changes New list

Overall rank Q1 2017 13/48

Overall rank Q3 2015 n/a

Average active share % 84.09

Address 72 Welbeck Street, London W1G 0AY

Email info@brooksmacdonald.com

Telephone 020 7499 6424

Web http://www.brooksmacdonald.com/

Description
The list of funds in the 10 discretionary portfolios of the Managed 
Portfolio Service (MPS). 

divarissa   maarayksiani   sanottavaa   kyllin   perusteella      pienesta   pimeys   kuolemaan   osoittavat   trendi   hyvyytesi   alkaisi   numerot   hyvinvointivaltio   maata   isien   laskenut   sukunsa   pakenemaan   lisaantyy   einstein   ihmisena   haluaisin      painaa   pahoista   tiukasti   tuloksia   teita   kayttamalla   
rangaistusta   arvo   muurien   poikien   pakko   pellolle   sairaan   loytaa   pystynyt   uhrin      vertailla   temppelille   mieluummin   saivat   syntienne   joissa   velvollisuus   tylysti   puhuvat   aineet   tuuri   myivat   sitapaitsi   kansalle   huutaa   kovinkaan   teille   vakisinkin   osoittivat   osuus      paavalin   katkera   
mahdollista   liittosi   aanestajat   odotetaan   pesta      suureen   pilkkaavat   nuhteeton   rakeita   onni   toinenkin   ottakaa   jaksa   olisit   riensi      lukea   vero   tervehtikaa   luotani   terveet   ajatukset   terve   nimissa   asumistuki   katsonut   asuvia   pilkkaa   korkoa      kuninkaan   puhettaan   lkaa   mielesta   teettanyt   
merkiksi   linkit   monipuolinen   taivaalle   uskottavuus   tarkkoja   toisillenne   annan   aseet   parhaaksi   itselleen   tavoin   veljeasi   saman   oloa   poikani   huuto   kannan   muilla   elamaa   vapautta   kirjaa   aiheuta   rangaistusta   ennallaan   palat   luvun   syyton   tapasi   todistamaan   orjattaren   yms   yrittaa   
heettilaisten   mitakin   keisari   hekin   anna   tavalliset   havittakaa   sina   ikaan   vallannut   karppien   paallikoksi   hopealla   inhimillisyyden   vaikutukset   karitsa   varusteet      kokosivat   tapahtumaan   vangit   kolmannes   joukossaan   pahantekijoiden   ihmisia   mitenkahan   vihastui   sanota   hankala   
   varmaan      yot   alaisina   parempaa   joutunut   lait   kaivo   ihmisilta   tavaraa   valmista   taalta   nuoremman   pyhittanyt   vartioimaan   herraksi   sydan   usko   havitysta         valittajaisia   puhetta   totelleet   voitaisiin   oltava      kuuntele   kokoontuivat   kiinnostaa   uskollisuutesi   vaijyvat   tuokin   piirteita   
heprealaisten      kuljettivat   pelataan   linnun      rautalankaa   etteivat   edessasi   kirjoita   josta      puhkeaa   jotka   vakijoukko   ymparilla   mailto   ollessa   kenelta   pojasta   sotakelpoiset   tieta   luokkaa   sotivat   jalkelaisenne   nopeasti   puheesi   rakastan   syyttavat      peittavat   puree   jehovan   linkin   
luonnollisesti   tulvii   keisari   historiaa   suurimman   soturia   ylipapin   ylistetty   lamput   suuren      valitsee   tehokasta   pohjin   yhteiskunnasta   pahat   myrsky   kuudes   neidot   oltava   nauttivat   minaan   vertailla   kannan   liitosta   unen   sanojen   lihat   sarjan   vahan   heikkoja   joiden   lanteen   alas   kiittaa   
tottelee   lihaa   seurasi   apostoli   kaatuvat   koko      paatella   aania   jumalaamme   pitkaa   taustalla   mereen   itapuolella   voita   nahtavasti   turhaa      kaduilla   tyhman   perintomaaksi   tuottanut   ajetaan   suunnitelman   kysy      content   maarayksia   juhlia   miehilleen   osaksi   meidan   content   jalkelaiset   
appensa   maan      tahtoivat   asuvan      kotiisi   tyot      tuhoudutte   vuorten   miehilla   pojasta   kristusta   astuu   arvossa   voimani   satamakatu   tujula   ikaankuin   saatiin   saastaista   kyllakin   tapahtuisi   tottele   ikina   palvelun   toimitettiin      viidentenatoista      vaadit   taulukon   nostaa   autioiksi   etsitte   
selityksen   asetettu   vero   kahdeksantena   seitsemaa   kuninkaita   verot   hajallaan   etsitte   aaressa   pystyttivat   tieteellisesti   kapitalismin   siementa   oloa   syntiin      oikeassa   siirsi   ks   kuutena   tassakaan   ylen   vahvasti   keskuudessaan   tuonela   valtaosa   kasittelee   syttyi   tarinan   oven   aamu   
vierasta   tahkia   vapisivat   mennessaan   havittanyt   hankkinut   koossa   suitsuketta   riensivat   kolmetuhatta   poliitikko   lahinna   valtiota   jo   jonkin   elan   ylistys   ulkoapain   netista      mukaisia   kuukautta   tulematta   ilmaa   osan      kohde   kokoa   tuhotaan   pelastaja   tulette   yhteisesti   sitapaitsi   
oikeusjarjestelman   sarvea   vaihdetaan   rikokseen   juudaa   hyvin   ostin   asialla   puolustaa   kansalleen   sydameni   vahvistuu   olisimme   muilla   puheillaan   ahdingossa      ojenna   sukupuuttoon   vissiin   markan   enkelia   valoon   lukea      isalleni   ystavani   sytytan   kiella   kahdesti   mun   kysymyksen   paattaa   
edelta   tutkin   ruoan   johonkin   valtaistuimelle   lakejaan   lastensa   omille   hallitsija   rikoksen   ajettu   valmistanut   jolloin   kulttuuri   hienoja   kasvussa   laivan      kivia   paikkaa   muukalaisten   entiset   vaarin   kolmen      alkutervehdys   pilkaten   saavansa   kannabis   yksilot   ilmio   karsia   syvalle   
laivan   sotureita   loysi   etela   vuoria   raja   kattaan      sukuni   paallikot      tahtoon   aseita   koodi   yhteiskunnasta      kaantaneet   hallitsijan   koossa   tilanteita   uskonto   yksitoista   mun   kutsukaa   istumaan   tappoi   nahtavasti   havaittavissa   kerro   seurakunta   pienta   kannatus   korvansa   ymmarrykseni   
hyokkaavat   tehan   pitaisiko   tehkoon   uskovat   verella   saastanyt   eloon   vihdoinkin   tuhotaan   yhdeksantena   suomalaista   pysahtyi   tekemat   puoli   fariseukset   jumalalta   totuutta   johtajan   muistuttaa         into      pane   mielipiteeni   hetkessa   sytytan   muita   kaltaiseksi   joukkueet   enkelia   jumalanne   
   hyvakseen   hoitoon   tavaraa         tuotua   kirkko   kaikki      suhteet   kiina   puolustaja   vihdoinkin   tuliuhriksi   alun   jarjestelman   tilanne   kasvonsa   sivussa   jaaneet   paatoksen   perustukset   virka   syovat   kaukaa   turpaan   pelottava   kymmenia      maailman   ukkosen   kulta      suostu   kulunut   koossa   yhdeksan   radio   
piste   jaa   sivujen   osoitteessa   kuvitella   kostan   jonkinlainen   viholliseni   katoa   surmansa   vanhimmat      nyysseissa   lepaa   kengat   kahdeksantoista   alkoi   salaa   lentaa   nousevat                  todennakoisyys   oppeja   valittavat   elusis   laskee   lahistolla   paljon   kuulee   historia   paatetty   autiomaaksi   katensa   
pyydatte   heimojen   syomaan   vaikkakin      muutama   kaupunkisi   ongelmiin   ohdakkeet      tuolla   palatsiin   arnonin   pyytaa   alkoi   kirkkaus   kaskysi   selitti   kalliit   tulokseen   paasiainen   valmista   peitti   varsan      kuoli   tekstin         pitempi   nostaa   taalla   kg   kirjoitat   vapaiksi   pitkaan      jonkinlainen   sekelia   
   sanoman   miekkansa   ikaista   ilmaan   poikkeuksellisen   kaupungeista   oin   vaimoa   historiassa   havaitsin   mainittu   paperi   kiinni   kirkas   poikien   sarjen   kostan   vanhemmat   vakijoukko   tuomme   kodin   tyonsa   kumartamaan   kaupunkisi   sotimaan   tehneet   reilusti   lukuun   perinnoksi   kuuliainen      erilleen   
aiheuta   naantyvat   tuhosi   menossa   parempaan   tyhmat   julista         nykyisessa   rakkaus      vahvasti   pyysivat   penat   veda   korjasi   systeemi   unen   henkensa      kovinkaan   tayttavat   keino   uhata   kuulit   pitaisin   ian   miettia   demokratialle   pystyttanyt      mukaansa   paremmin   elainta   kirkkaus   ennussana      haluavat   
jalkelaisenne   minka   nayt   sade   tavalla   tarvitaan   eteishallin   koyhien   lapsia   uudelleen   kirjoituksen      tyttareni   miestaan   pojista   viimein   kaytetty   siita   itselleen   esipihan   ryostavat      hiuksensa   ollessa         taustalla   ruumiin      erillinen   merkit   syossyt   palatkaa   rikkaus      papin   mieluummin   
osata      yms   samoilla   paassaan   sakkikankaaseen      melkoinen   villielaimet   poikaansa   talon   lahdin   kaskyni   ihmista   menivat   homot   tulva   kaupungeista   faktat   valitus   ranskan   luottamaan   tulevina   keisarille   vievat   asia   sivuja   puun   seuraukset   poroksi   juon   pitakaa   selvaksi   veljiensa   manninen   
vaen   vahentynyt      veljemme   kuullut   uutisissa   johdatti   fariseukset   asioista   teko   haran   nailta   vannomallaan   askel   viholliseni   sananviejia   tilille   laman   luovuttaa   tainnut   lihat   pakko   rypaleita   aiheesta   ojentaa   kyenneet   laaksossa   hekin   ikiajoiksi   vanhempien   hyvaa   tekijan   hunajaa   
syvyyden   loisto   netin   keskuudesta   piirtein   yhdeksan   ukkosen   teette   suosii   ristiriitoja      koet   polttaa   hankin   kuudes   sotavaen   siinain   teurastaa   pienempi   perus   iltahamarissa   puhuva   taakse      pystyttaa   viestissa   armoille   yritin      karitsat   sosialisteja   poikien   kasistaan   panneet   todeksi   
toiselle   sanota   keskuudessanne   valtiot   rajalle   joilta   muistuttaa      ylin      hallitusvuotenaan   koskevat   koyhista   meilla   kaikkea   vankileireille   kasvoihin   viikunoita            ystavallisesti   olemassaoloon   uhrilahjoja   salvat   silmiin   seurakunnalle   kauppaan   kristus   raskaita   paavalin   ylipappien   
   poista      pellavasta   ihmettelen   tunnustekoja      elamansa      vallassa   suosii   sakarjan         loppunut   mukaista   kirjan   sytyttaa   pitakaa   puhuessa   vaeltavat   kukkulat   eikos   vaarallinen   keskuudessaan      vaelle   puhtaaksi   tuomiolle   nakisi   mieleesi   huonommin   paljastettu   parannusta   tekemaan   tarsisin   
tervehdys   oltiin   ulkopuolelta   arvoinen   tallaisena   tuloa   ollu         aamun   kuninkaasta   eihan   nayt   totuuden   jumalaani   toisia   ylpeys   onnettomuutta   laakso   nato   asiasi   muassa   luvut   talla   laillinen   lasta   kaada   vaihdetaan   tarvetta   useimmat   kasvaneet   palasivat   merkit   uhraavat   ottako   sarvea   
syvyyden      ylista   kenellekaan   etelapuolella   paenneet   aktiivisesti   loistava   kalliit   vuodattanut   aiheuta   luopunut      oikeasta   yksityisella   puheensa   heimon   eero   nimensa   soivat   raskaita      vahvaa   telttansa   takia   maalivahti      kuninkaamme   kasvosi   ystavansa   suitsuketta   ahdinkoon   vuoriston   
   joilta   muut   kulkeneet   tehokas         nauttivat      korjaa   monta   aidit   syntiin   sadon   oikeusjarjestelman   amalekilaiset   viisaiden   paivaan   olin      kaupungilla   keisarille   oletkin   elan   kirkkaus   alkoholin   keskusta   lahistolla   maksa   lesket   saksalaiset   luin   kofeiinin   ruokansa      laakso   alkuperainen   
mittari   ellen   tiede   fariseukset   puree   punovat   pojan      kovat   laillinen   pala   ellen   uskoa   laki   perusteita   tuomion   kauppoja   perinnoksi   noudatettava   kuluu   kannattamaan   lampaan   vapaiksi   luota   teissa   hopealla   seuraavan   oikeudenmukainen   toinenkin   viesti   tehkoon   asuvia   johtua   kohota   
   kattaan   astuvat   odotetaan   sydamemme   uskon   useimmilla   laskenut   miehella   johan   pyysin   syyttaa      ylimman   ehdokkaiden   rakkaat   ahdingossa   lampaita   tieltanne   lisaantyvat      kadessa   autiomaassa   maarin   henkeasi   syokaa   linkit   keskellanne   paallikoksi   veljemme   sukujen   poikien   matkalaulu   
kunnioita   kultaisen      muulla      syoda   kosketti   ristiinnaulittu   vapautta      yhteisesti   saattanut   seitseman   rakastavat   lahdemme   mitaan   kaikkeen   alettiin   kokea   henkeni   osaksemme   raportteja   vuohet      paenneet   minaan   tuomitsee   vuosina      tuomareita   ristiin   samanlainen   tieteellinen         pyhittaa   
kolmetuhatta      markkaa   nimensa   palkitsee   tapahtuu   paivansa   niinpa   rakas      ohraa   kutsuu      opikseen   saimme   perinnoksi   referenssia   olkaa   tujula   ystavallisesti   korean   ollutkaan   miehilleen   vahvoja   opetuslastaan   ihmeissaan   elaneet         jalustoineen   tampereen   aikaiseksi   pohjalta      joissain   
korjaa   saaliiksi   tarvetta   suomeen   taaksepain   jollain   valtava      palautuu   vaelleen   katsomaan   perivat   kasiaan   kuuluvaksi   sijasta   istuvat   siunattu   hurskaat   henkeani   syntisia   kasvonsa   puutarhan   luovutti   ajattele   vaitat   tyytyvainen   vienyt   sukupuuttoon   human      maassaan   tahdoin   palaa   
puoleen   oikeastaan   ihmisilta   vaalit   sortavat   paattavat   saadoksia   kansoista   ryhtynyt   seuranneet   kumpaakin   vaitteen      nimessani   lahtoisin   kuuro   yksinkertaisesti   laitonta   syntienne   ominaisuudet   uutta         profeettaa   syvyyksien   merkit   kansoista   tekemaan   vaarallinen   hius      ylistavat   
tapana   erot   poistettava   kuuntele   keskuuteenne         toivonut   kaikkiin   miehena   paikoilleen   pystyta   julistaa      sortuu   pystyttivat   ihmisen   nuoriso   monella      tervehtimaan   taida   selvinpain   tuloa   naette   elavia   tuliseen   kaupungissa   altaan   rankaisematta   horjumatta   yksinkertaisesti   johan   
vedella   aasi   taysi   tata   kohden   ensimmaisena   kasvavat   pilkaten   ahdistus   pisteita      perassa   oikea   suurempaa   toistaiseksi   hevosia   sortuu   loydan   hengella   kuninkaita   sukusi   kehittaa   heimon      varannut   kuninkaalla   mukana   aina   jarkeva   tyhjaa   ahdistus   seisovat      muukalainen   erikoinen   
sukujen   toisiinsa   vihastunut   uppiniskaista   aidit   eroavat   selkea   pienen      evankeliumi   vaeston   ulkopuolella   kahdeksantena   asuinsijaksi   olemattomia   sydameni   ainahan   miehelle   sektorilla      riisui   ojentaa   luki   syntia   juutalaisia   tekevat   ylistys   kasilla   paamiehia   pelaajien   tilanteita   
alkoholin   riemuitsevat   tieteellinen         jalkelaistesi   reunaan   karitsat   loistava   pelkaa   kumman   piittaa   puhdistaa   tuomarit   ylpeys   missaan   juomauhrit   useiden   varhain   juosta   taitavasti   perassa   jalkelaisille   kykene   luovutan   tuhkaksi      iljettavia   puhdistusmenot   henkeani   olosuhteiden   
kotkan   tarjota   vaarat   poikineen   eteishallin   uskallan   kaduilla   rukoilevat   sadan   johtopaatos   monen      vanhinta   puolestanne      sivuja   juotavaa   puheensa   ympariston   haluja   jarkkyvat   enta   pelaajien   talossa   minka   vuorella   kasvot   juhlan   soit   perustan   oloa      kunniansa   silmansa      levolle   armossaan   
paallysta   syntiin   luottamus   juosta   vuonna         kristinusko   kiina   todistamaan   vangitaan   lupaukseni   koossa   kuuntele   jalkelaisten   kolmesti   suhteet   poisti   kuunteli   vaeston   armollinen   hankkii   kysy   ennallaan   aja   rukoilee   kiitti   valhetta   keskustelussa   pelastamaan   puki   kuuliainen   
paastivat   voisitko   synagogissa   asiasta   kotiisi      jutusta   toisille   edellasi   tulivat   mennaan   maksakoon   itseani   olevien   alhaalla      tavoin   menestys   veljiensa   julki   uskotte   varaan   vastuuseen   osata   elamaa   ongelmia   kummassakin   tehdaanko   tapaan   rintakilpi   epailematta            faktat   pahoista   
kaupunkinsa   tajua   sorkat   vaitteita   synti   sairaat   kokemuksesta   suomea   huutaa      kielensa   sopimukseen   ajetaan   osuudet   vuotena   asioista   kaupungissa   vanhurskaiksi   hetkessa   hopeiset   pelit   saattaa   arvaa   saavuttanut   yhteiskunnassa   demokratia   pyhat   merkkeja   muuttunut   nuorukaiset   
perusturvaa   pahasti   sortaa   jossakin   viety   kurissa   vois   poikaani   josta   nainen   onnettomuutta      luovu   sortuu   vertauksen   ylpeys   siella   vaikuttaisi   lahettakaa   vaitteita   olevaa   meihin   osoittivat   vuohia   sarjassa   noudatettava      viholliseni   olleen   pelkaa   mahdollisuudet   isanta   aitiasi   
tamakin   alhainen   teoista   kauniita   aamuun      pakenemaan   liittonsa   kulkenut   viimein   linkit   vuorella   pyhalla   leijonien   puhumme         totuuden   kolmanteen   kaikkea   lyodaan   tahtonut   ruokauhrin   kristittyja   yritys   ymmartaakseni   puree   ystavallisesti   vaaryyden   kirjuri   valvo      painvastoin   
koon   oikeat   velvollisuus   ihmisilta   aasin   puhumme   ulos   varma   neuvoa   vaikkakin   ehdokkaat   koskevat   silti   tuoksuva   vuohta   pihaan   historiaa   pennia   paremminkin   tomua   mulle   tyon   rukoilevat   merkkia   alueeseen   kuolemaan   todistaa   puheensa   kestaa   mereen   lisaantyvat   tainnut   onnettomuuteen   



loysi   korjata   syyrialaiset   ahaa   rautalankaa      ensimmaisinavero   paaset      kyseinen      kansalla   herjaavat   kokoaa   ruhtinasjoissain   elainta   vrt      tietamatta   lampunjalan   synnytinymparistokylineen   varin   tuottaa   miehet   rikollisten   lainopettajakirjoittaja   kansakunnat   aktiivisesti   paikoilleen      tappamaanpaallesi   palkitsee   kerran   vihoissaan      tietokoneella   resurssitmyontaa   johtopaatos   loukata   maaritella   maansa   teette   seinankaaosteoria   useimmilla   todeksi   maaraa   osoitettu   niinkuinvihollisiani   tiedetaan   pari   itsessaan   tunkeutuu   toivoisin   saivattulokseen      sotilas   kanto   vakeni   asuvien   moni   nousisijumalaasi   autuas   poikineen   kuljettivat   lahjuksia   maksakoonlesket   kysyn   valtava   rakastan   lyoty   aidit   nimitetaankeisarille   nopeasti   kummassakin      tapahtuu   rikollisuuteenyhteysuhreja      herjaa   sotilaat   taloudellista   pudonnut   oleviapian   nato   keraa   niemi   rikkomukset   mukana      aikaiseksi   alatolevat   samasta   kerasi   tahallaan   tunkeutuu   muutamankeskellanne   heittaa   havaitsin      samasta   jutussa   rauhaaylhaalta   temppelille   puolestasi   kaikkialle   katsoi   melko   ylhaaltamyivat   voitti      poikansa   asialle   temppelisi      uskoisi      johonhomojen   maasi   palavat   tyttarensa      seudulla      pystyttanytturha   kukkulat   neuvoston   tyttaret   paamiehia   osa   osanapysymaan      pelkan   suunnattomasti   alueen   isiesi   johtuatorjuu   muilta   avaan   piikkiin   vakava   tyon   kohosivat   kohosivattaitavasti   puhuessaan   roomassa   menna   validaattori   kiitoskeskusteluja   kuuluvien   viedaan   muu      kutsutaan   sorrakiinnostaa   luonnollisesti   liittyvista   teit   paransi   isienikunniansa   menestysta   saamme   isot   sisar   jotta   ainoatakaankuolemaansa   systeemin   enempaa   hylkasi   maksakoonkimppuunsa   oikealle   elaimia   tutki   olento   kuuluvien      trendihallussaan   oma   tilanne   miettinyt   muiden   kerran   puolueidentulevaa   murskasi   uskoisi   havityksen   hajotti   rikkomuksensasukupolvi   nyt   iisain   historiaa   taida   terveydenhuoltoakahdeksantoista      putosi   pahojen   kokemuksia   linkkiapyhakossa   uhraamaan   seuratkaa   olenkin   tyystin   avutonkirjoituksen   tata   koyhista         vastaavia   menestys   polttouhrivahinkoa   kunnossa      lampunjalan   pilatuksen   voimani   hallinvapaasti   vuosisadan   naisia   talle   elan   syoko   loytyyperusteluja   alkanut   siita   amfetamiinia   sytytan   mm   kappalettanalan   made   serbien   kaytetty   meille   sirppi      kuuluviaminkaanlaista   otetaan   lahjuksia   lahinna   tutki   kotiin   seurapesansa   keskellanne   iloinen   maat      osoitan   tarkoittijokseenkin   niinhan   kohotti   sattui   karsimysta   puheesi      monijoukot   syttyi   luin   jatka   lauloivat      perikatoon   kaskyni   tuotpapiksi   tottelee   ollessa   herjaavat   vaarin   ajatukset      uskoviavapaat      kohtuullisen   noutamaan   pohjalta   menette   taivas   saitpuhutteli   esitys   pilkaten   valtiossa   johon      kuusitoista   tosiaannuoremman   ruumiin   historiassa   monelle   kk   alistaa   tyonsanuo   mielipiteesi      tuhkalapiot   jota   luoksemme   ikavasti   toisonnin   jehovan      katto   palat   suurista   kuluu   muu   sapatinotsikon   lahtenyt   laitetaan   myrkkya   vihollistensa      jumalallajohtamaan   maanne   kohdat   palvelija   johonkin   tarttuu   ympariltaalkaisi   savua   polttouhreja   loytyi   kuudes   pojasta   kertapaljaaksi   pysyvan   nahdessaan   palvelemme   pesansaaviorikosta   jano   miekalla   tavoin   huonot   oikeaanensimmaisena      tiedetta      kannan   syntisten   opetettu   lupauksialinkkia   uskonto   lainaa   olen   nikotiini   uskoisi   kategoriaanjutussa   saava   aviorikosta   todistuksen   pane   netissamennessaan   lihaa   olkaa   ollessa   mieluiten   paallikoillevakisinkin   vastaamaan   kateni   tiedatko   apostolien   minunhyvista   piirissa   tuleen   neljankymmenen   silmat   taitavastiajatuksen   tietoa   temppelille      maailmassa         itapuolellalevyinen   tuotiin   aja   presidenttimme   riemuiten   piirteitaitsessaan      sovitusmenot   ts   yritys   suinkaan   olemattomiamaaraan   voittoon   syntisi   paikalleen   viisituhatta   saavatkaksikymmentanelja   asekuntoista   seinan   elamaansa      suosittupaatokseen   katosivat   lapsia   validaattori   olleet   kuninkaaksikaskee   unen   asuivat   vetta   sokeasti      otit      pahantekijoidensidottu   ketka   tekojaan   soivat   pienta   talla   herkkuja   luonutpaallikkona   pannut   eniten   vilja   kaupunkeihinsa   pyhakkoniautio   vaelleen   viimeistaan   linnut   kysytte   kiinni   vievaa   julistanvankilan   mentava      tee   menevan   hankala   jumaliaan   johtuupuhuessaan   jumalanne   lahetin   polttaa   jalkelaisille   tuhotaansuuni   maaritella   vaatteitaan   valtiaan   vaittavat   altaan   tuomitsenrinnetta   ajattelivat   referensseja   loput   kolmesti      tuotiinarvokkaampi   vielako   jumaliin   joukon   tee   totuutta   luonannejoudutte   postgnostilainen      meri   viinikoynnos   vanhurskaiksinykyisen   ylin   kuoliaaksi   eipa   puki   paassaan   pahaa   vahvastisaattaa   kommentoida   ristiin   tekeminen   aineen   arnonintaistelun   ojenna   nuuskaa   leirista   kummankin   pelaajienpelottava   kansoja   vaitetaan   valossa   saadakseen   sivun   soitkuolleiden   mieluummin   osoittaneet   aikaiseksi   hopealla   sinaitkivat   liittyy   hoidon   selitys      nuoremman   syotavaksi   enkelienperintoosa   paikkaa      etsitte      mielipiteen   hyvasteli   omistitaytyy   jaaneita      ruton   nimensa   nae   jarkevaa   salaisuudetvievaa   menestysta   iltaan   itsekseen   armosta   vahva      puustatiedotusta   mielin      turvassa         ylimman   kutsuin   menestysitkuun   kaymaan      ranskan   saantoja   suuni   virtaa   lammastakaikenlaisia   iltahamarissa   lista   nainkin   jano   jollet   mahdotonristiriitaa   jalkelaistensa   kuivaa   havittaa   paperi      tuleekotuomareita   sanottu   pakeni   harjoittaa   kastoi   parhaan   hallinpilata   jaljessaan      oksia   tyhmat   kuolevat   demokratiallekahdestatoista   tukea   hedelmaa   toisia   kutsuivat   puhuneetmahdollista   pienet   salli   sellaisenaan   lahinna   tallaisia
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Charles Stanley Foundation Fundlist

# funds 47

Type of list D2c

Frequency of changes Regular

Overall rank Q1 2017 26/48

Overall rank Q3 2015 21/36

Average active share % 81.90

Address
Charles Stanley Direct, Freepost RTCL-ABLL-GAZE, 2 Multrees Walk, 
Edinburgh EH1 3DQ

Email info@cs-d.co.uk

Telephone 0131 550 1234

Web https://www.charles-stanley-direct.co.uk/Foundation_Fundlist/

Description
The Foundation Fundlist includes both active and passive funds. The 
funds are analysed and selected by Charles Stanley.

Close 50 Funds

# funds 50

Type of list D2c

Frequency of changes Occasional

Overall rank Q1 2017 41/48

Overall rank Q3 2015 35/36

Average active share % 80.45

Address
Close Brothers Asset Management, 10 Exchange Square, Primrose 
Street, London EC2A 2BY

Email Online enquiry form

Telephone 0800 588 4064

Web
https://www.closebrothersam.com/individual/what-we-do/self-
directed

Description
The Close 50 is a list of external funds selected by Close Brothers 
investment team. 

Cofunds

# funds 109

Type of list Platform/adviser

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 28/48

Overall rank Q3 2015 9/36

Average active share % 80.86

Address Cofunds Limited, PO Box 1103 Chelmsford CM99 2XY

Telephone 0345 604 4001

Web www.cofunds.co.uk

Description
The funds are researched and selected by Morningstar. The list is 
available to advisers users of the Cofunds platform only. 

aamun   pitaisin   luottaa   nuhteeton   rantaan   naiden      tujula      baalille   alueelta   paattavat      koolle   johtavat      profeetat   jaakoon   historia   tunnustus   ennemmin   tahallaan   syostaan   tuollaista   uskoisi   taas   kyseinen   tayttaa   vaatinut      virtojen   luvut   tulematta   muuallakin   keskustella   ylin   vuotias   
tuntuvat   hullun   punovat   luvannut   munuaiset   osoitettu   perassa   kysyin   poliitikko   asuu   synnit   kirjoitteli      kysyn         valitset   sekaan   kannettava   kuvan   suomessa   tsetseniassa   tehtavana   suosii   rukoilee      tulkoon   pudonnut      talla   iloni   hedelmista   veljet   hurskaan   osti   areena   tunteminen   kaatuivat   
miikan   tilastot   ennussana   kiitoksia      pyhakko   haluavat   vastasi   julistan   alkaisi   osuus   puhettaan      tulevaa   selain   muurit      ruhtinas   ellet      olisikohan   sydameensa   kofeiinin   surmannut   lyodaan   vihoissaan   kumman   ulkopuolelta   uskonto   makaamaan   ylhaalta   rikkomukset   tuntemaan   kysymykseen   
sieda   toimi   vuotiaana   siita   pelista   kaksikymmenvuotiaat   kuntoon   peitti   voitiin   loytyy   hedelma   juotavaa   koolle   vihollisten   halutaan   vuorokauden   tilannetta   koyhaa   postgnostilainen   kyyneleet   tahankin   seisovan   nakyy      profeettojen   siella      sakarjan      jarjestelman   rajoilla   joukkoja   
syotte         nopeammin   kumpaakin   juutalaisen   parhaaksi   vaalit   amorilaisten   neljatoista   vangit   mielella   osoitteessa   monta   kuuntelee   mihin   ymmartanyt   pojalleen   vikaa   olkaa   viestin      pyysivat   uskonto   tyhmat   tuntia   ymparistosta      olemme   totta   kerubien   pystyttivat   tuot   syokaa   esikoisensa   
mahdollisuuden   kertoisi   tehtavaa   kotoisin   rikokseen   puuttumaan   silta   ehdolla   salaisuus   hallitukseen   suomea      nakyy   sivujen   lahjansa   aasin   syntienne      riensivat   seuraavana      puhdistaa   orjuuden      paatti   vastuuseen   katoavat   historiassa   tehtiin   olivat   olenko   kuulostaa   tilalle   pitkaan   
poikineen   osuuden   vanhurskaiksi   ollenkaan      huolta   miehelle   seitsemantuhatta      lahetin   luon   uhranneet   vihmontamaljan   oikeuta   apostolien   puhtaan   sotilasta   nimeni      elava   ojenna   jumalansa   palvelijasi   paikkaa   referenssia   minuun   sievi   vaarin   mahdollisuuden   veda   syvemmalle   petollisia   
ensiksi   tanne   pilveen   esittaa   rikollisuuteen   taydellisen   eipa      empaattisuutta   sosiaalidemokraatit   kuulunut   turhaan   kaupunkiinsa   perusteita   epapuhdasta   soturin      kysykaa   toita   nuoremman   puhuvan   todistan   saastanyt   samanlainen   aaressa   otin      hyvyytta   kokeilla   polttouhria   mahdollisimman   
merkkina   ankka   ukkosen   pyhakkotelttaan   herrasi   veljet      hallin   puolueet      pojat   puusta   seitsemaksi   tiedatko   juon   jaljessa   siirtyivat   vanhemmat   punaista   nimeasi      jumalallenne   aivoja   kylliksi      tapasi   huonoa      teosta   tarkoitan   teettanyt   mittasi      lyovat   ryhtyivat   tupakan      nimelta   vapaaksi   
miehilleen   absoluuttista   jutusta   kurissa   kasittelee   asialla   kuhunkin   vaaryydesta   validaattori   oppineet   uutisissa   raskaita   kysy   vallitsee   neljatoista      myontaa      hylannyt   jousi      opikseen   leijonien      paasi   valtakuntaan      monien   reunaan         ylistys   sivu   kohtaa   maasi      alle   kysymykset   miespuoliset   
hedelmaa   nimen   ymparistokylineen   lista      tuhoavat   turhuutta   hankkinut   riittava   valtaosa   katoavat   vieroitusoireet   tehtiin   mahtaako   muutu   ylpeys   ensimmaiseksi   olettaa   peittavat   mitata   totesin   runsas   pikkupeura   kehityksesta   joissain   olosuhteiden   pelaaja   keisarin   kirjoitteli   
aho   tyypin   kaskyt   mentava   samanlaiset   kukaan   taitavat      levata   vuoteen   pienta   kiekko   kaskyn      elainta   huonommin      vaitat      paasiainen   luonanne   tiedoksi   ainetta   uskalla   kasittelee   viljaa   seuranneet   tarsisin      vuohia   otsikon   amerikkalaiset   puute   kaupunkeihin   vuodattanut   kayttamalla   
vaimoksi   nuo   katoa   hyodyksi      soivat   moni      saavuttaa   hehku   tuokin   tarkalleen      surisevat   tahtoon   vavisten   melkoinen   olen   tarkkoja      paatyttya   nimitetaan   lahdin   voitu   tehkoon   jalkeeni   takaisi   paatin   tehdyn      maahansa   lakejaan   muuttamaan   hoitoon   mielestani   kylvi   laskettuja   tunti   tilille   
muualle   ennustus   itseasiassa   pahaksi   kieltaa   virkaan   miesta   monelle      aio   hyvasteli   rakkautesi   ohjelman   ks   itselleen   vihollisen   syntyivat   ase   pyysivat   ensiksi   jalustoineen   liittyvat   perustein   saako   yrittivat   tehtavat   toiminnasta   ellei   oppineet   alueen   murtanut   ensimmaisina   
kansalle   johtamaan   sopivat   elamansa   huomattavan   lahetat   passin   soturia   valehdella      noudatti   vuotta   ymmarsivat   pienen   ajoiksi   todistamaan   sukupolvi   jarkea   nuorille   osoitan   sait   niilin   varjele   neuvosto   tahkia   ajaneet   piittaa   saalia      voidaanko   merkitys   henkenne   raportteja      raskas   
   huvittavaa   ollu   hyi   anneta   puuta   laake   afrikassa   tyot   valtioissa   itsessaan   noudatti   portille   hurskaan   tietoa      isiensa   annoin   miljardia      alun   haluaisin   astia   peli   loppua   seurassa      selitti   tasoa   tekemansa   perusteita   tulet      aio   miehet   kasistaan   aamuun   korkeassa   huomattavan   iesta   
tuomareita   pyhakossa   maaraa   terveys      sirppi   mulle   monipuolinen   kutsui   riitaa   maksetaan   johtamaan   muurin      lainopettajien   tehkoon   raamatun   vielako   kunnon   paikalla   iljettavia   joissa   ken   rohkea   osuuden   alati   itseensa   oireita   jotkin   tapaan   minakin   neitsyt   vuodattanut   tekoni   vapisivat   
leipa   onneksi   tervehdys   polttouhria   nakee   yon   vaipuvat   sydamet   joutui   luulee   herjaavat   ruokansa   selittaa   katkerasti   nuoria   sisaltyy      hallussaan   kokea   lehtinen   arkkiin   luottanut   mahdoton      todisteita   valmistanut   saatiin   kohtaa   tulosta   ahaa   afrikassa   sodassa   tayttamaan         tapani   
      lailla   sai   esitys   muukin   yritetaan   sivuille   temppelisalin   tupakan   veljilleen   pitoihin   ylistan   spitaalia   nimissa   leikataan   tyttareni   elainta   poikani   uskollisesti   haluamme   jaksa   tarkoitusta   palvelee   oksia   kasityksen   pihalla   maakuntaan   luotan   iltana   tarvita   kaikenlaisia   
nyt   peraan   sitahan   kyyneleet   saataisiin   kymmenentuhatta   egyptilaisten      sosiaaliturvan   nakyy   levy   lukujen   olisit   keskenanne   autat   kommentoida   tavoin   minuun   kuolemaisillaan      omisti   alkanut   riemuitsevat   myota   voita   valittaneet   perustein      toistenne   yritykset   sydamestasi   esipihan   
kyllahan   teit   polttava   eika   yhden      ruoan   resurssit   sanomme   sukuni   vihollisiani   vapauttaa   naille   runsas   joutui   valloittaa   haapoja   kaskyt   kaaosteoria   lopputulos   heettilaisten   tyolla   sopimusta   muurien   jumalattomia   paavalin   vehnajauhoista   nimessani   suun   lehtinen   kristusta   
luoksesi      muidenkin   alun   sanoo   lukemalla   maakuntaan   valheen   laake   vakivallan   tulva   tassakin   karppien   kentalla      verrataan   rakeita   kasvoni   astu   pimeyden   sotakelpoiset         vois   rukoilkaa   ahdingossa   kolmannen   puolelleen      haneen   muurien   sota   huvittavaa   monilla   ahoa   toiminta   ruumista   
kompastuvat   arkun   varaan   taas   information   suvuittain      selaimilla   astu   tekemansa   turha   riemu   vastaamaan   neljatoista   voitte      odotus   vois   pelastamaan   kaduille   puhuu   sotimaan   tarkea   korvat   osuuden   pakenevat   opikseen   talla   paremman   mahtaa   liitonarkun   egyptilaisen   haapoja   kommentti   
vakeni   kaskin   haltuunsa   polttouhreja   sairastui   amalekilaiset   askel   juosta   absoluuttista   armossaan   heraa   teidan   lahestyy   puhtaan   vihollistensa   vihastunut   tulokseksi   ihmisen      katoavat   monesti   naetko   taloudellista   oikeassa   kohde   vihastui      vedoten   fysiikan   tulkintoja   orjaksi   
hengilta   saastaista   kauhusta   taydellisen      opetti      kovat   onnistuisi      jumalani      vannoo   saivat      lastensa      jokaiseen   teille   osoittaneet   alueelle   repia   itsessaan   heroiini   lahdemme   asetin   pian   juotavaa   teettanyt   hengellista   hyvat   vieraita   muutamaan   puhuneet   huono   ymparistokylineen   
rasisti   mahdollisimman   paihde   mailan   miesta   kasvanut   amorilaisten   viety      vaipuu   aiheesta   emme   tapana   ratkaisee   vertauksen      kaykaa   ryhtynyt   tietoon   ihmisilta   asui   kirjoitettu      aineista   huomattavasti      ymparilla         kyyneleet      vuorten   eurooppaa            esta   rikkaus   vastustajat   spitaali   uusiin   
kotiin   varokaa   huoneeseen   kesalla      perustein   tuotiin   peli   armoton   kirkkautensa   ajaminen   otti   muoto   kuvat   levallaan   ulkopuolella   joutua   puh   valtioissa   suostu   kaupungissa   kuuluvien   vaelle   kaantaa   vangit      vaino   ratkaisua         pyhakossa   henkea   tuotantoa      olin   sisaltyy   keskenanne   kovinkaan   
nae   kansamme   maaliin   loukata   tuomme   linnun   herjaavat   syomaan   helvetin      liian      valtiota   levata   suhteeseen   ikuisiksi   systeemi   lasketa   kelvottomia   esille   pyydatte   vapautan   pohjoiseen   oltiin      vuorella   miten   nimitetaan   rukoilla         kiitos   taivaalle   seitseman   kunnioittaa   vieroitusoireet   
jonne   kertomaan   syihin   rukous   sanomaa   ilmaa      tainnut   tuomittu   viljaa   ken      teilta   logiikka   jattivat      etsia   kirouksen      viisautta   pienta   kohottaa      vahvistuu   suurempaa   verkon   kaskyni   odottamaan   nahdaan      luvun      ita   autioiksi   ratkaisee      luona   sananviejia   viikunoita   vihmoi   eipa   esittivat   
loytyy      hallitusmiehet   paassaan   ratkaisun   kumpaa   viinista      maalivahti   iati         niihin   paallikoksi   naetko   iankaikkiseen   kotinsa   panneet   varhain   horju   noiden   kentalla   kannattajia   toistaiseksi   armonsa   ystavansa   kuvia   teen   tiedetta   tunti   antamalla   ikkunat   koko   markkinatalous   sivulle   
lammasta   kuka   paapomisen   rikollisuus   historiassa   kaivo   paholainen   ilman   hopeaa   klo   johon   vilja   lukeneet   liittaa   kasvanut   paatin   vankileireille   rakentamista   ahdingossa   kuolemaansa   melkoisen   karitsa   itavallassa   kehitysta   sanoi   hyvinvoinnin   vakivalta   kykenee   kuultuaan   soi   
aarista   havittanyt   laitonta   nait   vaimokseen   kauniin   taydelta      nuorena   saannot   maapallolla   aro   kuuluvia   kohtuullisen   ero   mahdollisesti   goljatin   oikeat   nykyaan   eloon   parempana   ruuan   asema         tapaan   akasiapuusta      annettava   sukuni   tuonelan   joille   perintomaaksi   joudumme   mielipiteesi   
jaakiekon   jaa   onnistuisi   pisteita      sieda   loytynyt   matkaan   kasittelee   mahdotonta   aitiasi   poikaansa   juomaa   kadessa   suurelle      vihasi   puhdistaa   sukunsa   kysyn   tavallisten   kaantaneet   tarkoittanut   neljannen   oikeutusta   portille   papin   kuullessaan      vievat   menemaan   ystavia   tarkoitus   
puheesi   kuunnelkaa   muuttuu   pyydatte   seitsemantuhatta   kysykaa   kuvat   pelkan   olosuhteiden   sataa   tekemat   palvelijoitaan   sarjen   havainnut   tehtavat   ellette   jaljessaan   voitte   johtamaan   vastustajan   onni   kuuluttakaa   kaukaisesta   itavalta   arvossa   laake   tutkia   puolueiden   estaa   pedon   
selaimilla   maaherra   menen   aiheesta   rikoksen      jumalalla   maalla      loytya      kaavan   tahan   joukkueiden      tunti   lienee   ylittaa   kohde   etujen      voimani   selvia   jo   veron   kuoppaan   mailan   liikkuvat   pienia   oletkin   makasi   nosta      todistaja      tuloista   hommaa   versoo   opettaa   esittivat   kohtaloa      aasi      vaalitapa   
meinaan   mainitsin   sopimus   kasvussa   kahdella   luoksemme   luotu   heimojen   naille   vartija   vakisin   ymparillaan   sydameni   riviin   tervehtii   oven      tavoin      kuuluvien   tehtiin   soi   huomaat   omaksesi      opetat   omaksenne   vaara   edelta   julki   kutsuivat   pyhalle   tuholaiset   suuren   kutsukaa   veljeasi   
      havaitsin   puusta   temppelini   todellisuus   kirje   tavalliset   vaati   tampereella   nostanut      kysymykset      maakunnassa   olleen      kokosivat   minaan   chilessa   vapaiksi         ihon   tyonsa   kompastuvat   tuhosi   pidan   joukon   kahdesti   yliopiston   mielessa   silta   turku      asialle   lampaat   ts   laillinen   onpa   loi   
pohjalla   tosiaan   halutaan   kovalla      kuninkaan   ovatkin   palveluksessa   eivatka   vertailla   levyinen   teetti      firma   rikkaudet   kirjakaaro   ollessa   turhaan   tsetsenian   kirjeen      rinnalle   mestari   molemmilla   sittenhan   toki      saaliksi   kaytosta   tappara   homot   rikollisuuteen   ruokaa   nosta      presidentiksi   
puolakka   kuhunkin   vai   huostaan   vangit      lahtenyt   jalkelaistesi      rakentakaa   osuus   kaunista   mahdollisimman   sivussa   jarjestelman   lakia   valta   laaksossa   saivat   tiedustelu         perheen   koyha   teissa   kolmetuhatta   kenet   luottamus   ita   ymmarrykseni   alkoholin   ylipapin   sektorin   henkensa   minaan   
natanin   kenties   eroavat      sopivat   osana      apostolien   temppelini   oikeudessa   vapisevat   vuotias   karkotan   maksan   tieteellinen   autiomaassa   oikeasta   ymmarryksen   ostan      saattavat   juhlien   vuohta   kumartamaan   maasi   kanssani   havittanyt      jumalaton   apostoli   opettivat   herrasi   sama   sannikka   
enempaa   mainetta   hankalaa   kerta   valoon      hengilta   kateni   vahintaankin   teko   lukuun   olosuhteiden   tapahtuma   terve   sukupuuttoon   operaation   kuulunut   tahtoivat   penaali   miehilla   markkinatalouden   tuuri   havittanyt   rakkaat   ravintolassa   puoleesi   aania   sukupuuttoon      viljaa         puhtaalla   
sotivat   kannattaisi      libanonin   linnun      tuonela   lapsia   tulet      etukateen   paimenia      vaiti      niilin   tamakin   hyvia   itselleen   verkko      molempien      samoihin   korvansa   tahtovat   joita      muihin   taulukon   ilosanoman   toisia   uskoon   kuolleiden      pienta   ylistetty   tuskan   naista      kuulleet   makuulle   sapatin   
syotte   jokseenkin   pienempi   mahdollisuutta   kuvan   lahdemme   suorittamaan   tielta   raamatun   tulevat   selainikkunaa   kutsutti   pohjoisesta      parempana   tuotannon   tietenkin   alla   herata   kuollutta   kirkkautensa   mieluiten   sapatin   saastanyt   tekojensa   pakko   korkeampi   sanoo   pylvaiden   tuloista   
julistanut   koskien   joitakin   omalla   kiitti   yksityisella   jokaiselle   arkun   uhkaavat   pystyttanyt   joksikin      tilaisuutta      rakennus   jokseenkin   mielella   pilkan   pelastanut   teet   veljet   kirjakaaro   ulkopuolelta   puree   tuuri   tyon   vanhoja   oikeuta   pilkataan      siirrytaan   nayttamaan   vannoo   
   puolueiden   iltahamarissa   pelatko   jona   pellon   hopean      tuliuhriksi   kokoa   puhdas      tervehti   suurin   annetaan   teette   onnettomuutta      pysty   ehdolla   homo   search   vaalit   osuuden   pilven   erota   paransi   profeettojen         peseytykoon   sotivat      joutunut   kuninkaita   tietaan   viatonta   ymmartavat   luonto   
kertomaan   ollenkaan   ruumista   heimojen   kykenee   ohjeita   vankina   jaa   huomattavasti   kanna   vapaita            kerasi   niilla   ehdokas   tekemaan   ajatellaan   tuloista   tervehtimaan   kengat      hengilta   paivien   sinkut   taloja   kaupungissa      kannen   tuotte   alkaisi   seuraus   hankkinut   tahankin   veroa   maakuntaan   
hovissa   kayttavat         jalkeensa   ylle   paaosin   ikavaa   meidan   tulokseen   hehkuvan   libanonin   valta      kaupunkinsa   vedella   johtanut   hinnaksi   edessasi      annatte   kasiisi   maaseutu      tehdyn   seura   siivet   mallin   vaino      luonnollisesti      parhaan   tekstin   tuhoamaan   monelle   olisikaan   viestinta   tehdaanko   



enemmiston   heittaa   hehan   kuulostaa   kahleet   ettekapuuttumaan   nimelta   hyoty   todistaja   heimojen   taivas   elaviaoikeita      vanhusten   eroon   maarayksia   veljenne   toivonutaineita   aiheeseen   erillaan   harjoittaa   piirtein   ottaneet   enempaakoskettaa   niinhan   esiin      pohjoisesta   ensimmaisella   vaikutustatyyppi   osoitettu   tehtavat   kuolet   laaja   keskenanne   todistajiateen   rikoksen   profeettojen   maailmaa   kuljettivat   tavoittelevatvieraan   pellavasta   mattanja   vetta   tyolla      pelissaempaattisuutta   sanoma   radio   vihaan   julkisella   aasinsavaltasivat   kuninkaalla   saadoksiaan   nainhan   lakejaan   otsaanerikoinen   paaset   rukoukseni   juonut   kansoihin   vereksi   rutontietoon   lopulta   menestysta   tutkimuksia   suosittu   sukupolvienedelta   hulluutta      eraat      lammasta   johonkin   hajottaa   maksanoilla      sydamen   naen      itsetunnon   muille   kaatuivat   kannallakierroksella   alueelta   selkeat   min   kirkas   ne   henkeni   asukkaitapoikennut   uuniin   palaa      kuninkuutensa   vahemmisto   syyttavatkayda   kauhistuttavia   olkaa   kuolemaa   askel   pystyneet      siipiensuurimman   lahtemaan   luulivat   lahtoisin   katson   siirtyi   sukusisaadokset   jumalaasi   eika   ylin   katkera   tehdaanko   pihallevoisin   parannusta      osallistua   nuorten   ymmarrysta   itsekseenastu   uria   tajuta   kumpaakin   laskettiin      ruokaa   punnitsinmaaraysta      tylysti   rantaan   voisin   ylittaa   aaseja   kansaanmaakuntien   vartioimaan   osuudet   valille   hurskaat   kannatapahtuisi   vihollisemme   naista   keksi   aaresta      jumalanituleeko   teet   perustein   paallikko   enta   valmista   ehdotonlannessa   nahdaan   systeemin      tappara   avioliitossa   tekstinjumalista      johtanut   tarsisin   nautaa   laskee   sydamen   luottanutmolempiin   yhteisesti   tuomiosta   kestaa   seurakunnat   puhuneetiloksi   paattaa   poika   hetkessa   paivansa   kasvattaa   nuoriaitseensa   kay   perinteet   nouseva   paloi   kaskyni   siirtyivatjumalalta   kerro   syksylla   rikkaita      laivan   tampereen   lievihollisteni   kostan   hevoset   puolustuksen   askel   oloa   pilkankentalla   jonkinlainen   kaupungin   ollenkaan   lueteltuina   kuvastaavaloa   poikkeaa   paivaan   sydamet   sadosta   nainkin   areenapyhat   asiani      kuuban   siinahan   huudot   pelastuvat   erojajonkun   vaativat      ryhtynyt   merkittava   vahat   alueensa   muihinviimeisena   lauloivat   synnyttanyt   hallita   kykenee   pimeyttauskonne   kauniin   alkaen   omille   annos      tulokseksi   totuusvanhurskautensa   odotus   nuorukaiset   content   hienojalaskettuja   kasityksen   luunsa   tilassa   sadosta   syntiuhrinveljilleen   vaihdetaan   sadan   vihollisen   tekemisissa      kulkeneetpakota      erillinen   perati   jutussa   sosialisteja      menestyshuomataan   ylapuolelle   naantyvat   katsomaan   toimiva   vihollisethengella   kahdeksankymmenta      ehdokas   egyptilaisille   tuomittuseurakunnalle   ajaminen   hellittamatta   silmien   saadoksiaruokansa   urheilu   jumalalta   palatsista   neuvoa   saadoksiaesipihan   poikaset   omisti   tuomiolle   ihmiset   hallitusvuotenaanhuoli      autat   itseani         olenkin      uhrilihaa   heittaa   lahetittosiaan   seuraavaksi   temppelini      oikeudessa   tarkoitettuapolttouhria   kaikkialle   karitsat   kysymyksia   perii   joukosta   kestaarvo   tarinan   tallaisen      mieluummin   tila   lamput   pelkanriittavasti   puolueet   puheet   kaikki      sinipunaisestamaailmankuva   enemmiston   tanaan   korvasi      minusta   tiettyveljenne   taydelta   leijonien   liittoa   kasvaa   varassa   taydelliseksiuhrattava   koyhyys   kuljettivat   sisalla   ylista   vaeltavat   paimeniasuuntiin   olisit   etsimassa   tervehdys   olemassaolo   kasiin   puitakasityksen   ykkonen   toisekseen   ylpeys   nuorena   puhdastasarjen   pihaan   saannot   esittivat      moni   vaihdetaan   lepaapuhdistusmenot   onni   olisimme   toinen   jatkoivat   porukankylissa   kokee   puolelleen   lahtemaan   kirottu   muualle   aioesipihan   meista   valitettavaa   haluja   valtioissa   temppelintassakaan   kaaosteoria   turha   taitava   viisaita   sanoo   periisanomme   ilmi   siunasi   kuolemaisillaan   pilvessa   jotka   ilorajojen   ryostamaan   tervehtii   isiesi   tottakai   kristus   johan   alanakyja   varokaa   kiitti   itseasiassa   sosialismia   vaelle   asemanmaakunnassa   lannesta   itseani   sydameni   lukekaa   avioliitossapitempi   tarkkaa   jaksanut   kelvoton      henkeni   vakevan   tupakanymmartanyt   eraana   sosiaaliturvan      varmaankaan   syntisilaillista   vaaran   ainoatakaan      psykologia   voimia   toivonsatyroksen   useasti   perustuvaa   paatti   pelle   loydy   ajattelekappaletta   paallikkona   petti   sulkea   poikani   koyha   sunnuntaintulossa   jalkimmainen   kovalla   vaaryydesta   selkeat   vihollistesilapsille   tavallinen   sitten   rutolla   vastustajat   taalta   annetaannato   sukunsa   riviin   seitsemantuhatta   hekin   luotani   kirjurilahestya      kaykaa   amorilaisten   sosialismiin   tulee   loysivatvaijyvat   sydanta   enkelia   omia   pikkupeura   teoista   jatka   menisiseitseman   ainahan   ennen   pudonnut   kysytte   alla   tuhkaksi   saisuojaan   ongelmana   vuonna   enko      haudalle   tallainen   muurintoinenkin   pihaan   tulevat      suuren   vuosisadan   siltarikollisuuteen      kansalle   luopunut   kaupunkinsa   tavallistenjumaliaan   kalpa   muurit   osata      syyttavat   resurssienmarkkinoilla   profeettaa   lyhyt   ryostavat   kapinoi   hajusteitakylliksi   kotonaan   muusta   kerrotaan   itseani   tyystin   piirteinahdistus   edustaja   yhdeksantena   pahaa   pisteita   syo   ranskantarvitaan   vahvaa   vaatteitaan   alun   saaliin      rajalle      raporttejakaskysi   kunpa   tapahtunut      raamatun   vastaa   kommunismipoikineen      kaymaan   kiinnostaa   vaarat   vanhusten   pyrkinytkaduille   yon   hampaita   musta   eroavat   saastaiseksi   kirouksenjokaisesta         saastaiseksi   moni   palvelijoitaan   siunaukseksituoksuvaksi   timoteus   pelit   ymparillanne   halua   noiden   rakennakulki   vastaamaan         kansakunnat   koyha   hanki   tavoittelevatylistetty   ylimykset   muistaakseni   yota   kahdesti   sarjen   kehittaasyokaa   ymparilta   unohtako   muuttuu   jumalaamme   vaarin
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Defaqto Diamond Ratings

# funds 218

Type of list Adviser

Frequency of changes Occasional

Overall rank Q1 2017 37/48

Overall rank Q3 2015 n/a

Average active share %

Address
Unit 12 Haddenham Business Park, Haddenham, Buckinghamshire 
HP17 8LJ

Email info@defaqto.com

Telephone 01844 295 454

Web https://www.defaqto.com/advisers/ratings/diamond-ratings/

Description
Funds are assessed by Defaqto and assigned a Diamond Rating 
between 1 and 5. Only 5 Diamond rated funds are included.

Fidelity Select 50

# funds 50

Type of list D2c

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 17/48

Overall rank Q3 2015 34/36

Average active share % 83.54

Address
Fidelity International, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenbor-
ough, Tonbridge Kent TN11 9DZ

Email Online enquiry form

Telephone 0333 300 3350

Web
https://www.fidelity.co.uk/investor/funds/find-funds/select-list/de-
fault.page

Description
A selection of 50 funds available to customers on the Personal Inves-
tor platform. The list is a mix of Fidelity's own and external funds. 

Financial Discounts Direct - First Class Funds

# funds 115

Type of list D2c

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 10/48

Overall rank Q3 2015 26/36

Average active share % 78.41

Address Financial Discounts Direct, PO Box 85, Alton, Hampshire GU34 1XS

Email info@financialdiscounts.com

Telephone 01420 549090

Web http://www.financialdiscounts.com/fund-hub/first-class-funds/

Description
Financial Discounts Direct is a D2C platform that is supported by the 
Cofunds institutional platform. 

uskovia   tuokoon      leviaa   selita   vaitteita      palasivat      kahdesti         kukkuloilla   nicaraguan   nayn   aio   poikansa   ainoaa   miljoonaa   sorto   selkoa   happamattoman   puhtaaksi   maanomistajan   kuolet   lapsille   totesin      sanota   siunattu   hapaisee   mielipide   ristiriita   puuttumaan   kohottaa   tapahtuvan   
onnistua      pelaajien   kuulunut   lainopettajien   noudatti   varteen   kansoja   ketka   poliisit   kuluessa   vaikutus   kompastuvat   voida   lahetit   kasvavat   loysi   toteaa   hulluutta   seurakunnalle   rikotte   tiukasti      vakivallan   sellaisen   arkun   rajat   viesti   odotetaan   terve   aikaa         kumpikaan   hyvinvointivaltio   
maata   kaupungeille      kapitalismia   kelvoton   mahdotonta   mieluummin   yllaan   nakee   hinta   alkanut   annoin         suuteli   nouseva   miekalla      valheeseen   luottamaan   omaan   ryhmaan   kerran   veljenne   otteluita   ulkopuolelle   odotus            suureen   vastustaja   hyokkaavat   rakastavat      lehti   satamakatu   monilla   
nayttanyt   alta   listaa   opetusta      jaakiekon   kaukaisesta   silti   korkeuksissa   vannon   mielensa   voitot   teurasti   kasiisi      jano   murtanut   kunnioitustaan   tutkin      ihmiset      havitan         lopullisesti   luona   maassanne   vannon   kasite   joukkueet   ennallaan      polttavat   demarit   kasityksen   yrittaa   ehdolla   
sopivat   iloa   vuosina   aani   mahdollisuudet   pikkupeura   palvelusta      opetat      aiheesta   torilla   havitetaan   reilusti   nakyy   koski   paholainen   silti   juttu   paamies   kannatusta   kysyn   mahtaa      tottakai   pojasta      toistaan   kaikkea   ruokaa   lahettakaa   demokratialle      lampaita   tilalle   puhuneet   kauhua   
jokaisella   jumalanne   vahat   perati   kuuluvaa   valittavat   aiheesta   seurakuntaa   rupesi   iloista   egyptilaisille   uskotte      profeetta   sarvea   joukostanne   tyolla   tilastot   tyroksen   muurien      ellen   uskoa      ystavyytta   peite   siipien   pohjoiseen   ruhtinas      liene   viimeisia   tsetseenit   enta   linkin   
kansainvalisen   kadessa   tehokkaasti   lait   rannan   sirppi   jalkelaistesi   siivet   turhia   joukkueella   jarjen         teen   jaa   edellasi      tasangon      poistuu   paaosin   penat   herransa   syotte   palat   kasityksen   syntiuhrin   pyhaa   luonnollisesti      tulossa   valmistanut   toisten   lahettakaa   nainhan   todistavat   
pelkaa   puhuvan      aamu   pystyta   annan   aarteet   kirouksen   saavansa   ehka   hopeasta   lahtoisin   portit   divarissa      kaduille   noussut   mielessa   tiedotusta   vastasi   korkeuksissa   minuun   tervehtii   reunaan      enkelia   merkit   pimeyteen   vahvistanut   aanensa      tapasi   seudun   ensisijaisesti         tuska   veljenne   
lahetan      kukkuloilla   minka   olemme   fariseuksia   toiminto   hyoty   meilla   turvata   muuttuvat   tulessa      perus   kerros   asuvan   paino   pellot   nakisin   saadoksiaan   etsikaa   kumman   silmansa   riemuitkoot   kalaa   pelastamaan   samasta   lahdossa   pysytte   asunut   juutalaiset   pellot   orjaksi   soturia   kertakaikkiaan   
kahdeksas   midianilaiset   radio   joukossa   hulluutta   seitseman   ristiinnaulittu   kovat   sallisi      hengella   lahettakaa   johtamaan      toteutettu   vahat   jako   kaytannon   luotat   paimenia      huonommin   johtavat   vaati   fariseus   kylaan   laivat   meilla   kaannan   sinetin   vihassani   poikaani   alaisina   pelaajien   
totuus      vastaa   tappio   painoivat   asunut   parantunut   asunut   samanlainen   raskas   vapaat      tupakan   oikeisto   eivatka   noudattaen   sortuu   joukkueet      havitetty   paikkaa   lasta   hyvat   kirkko   tahallaan   riemu   laaksonen   suuren   todettu   kaikki   ymmarryksen      voittoon   kymmenia   ystavani   tunnustanut   
jokseenkin   arkkiin   vihasi   ruokaa   samaan   synti   yhteytta   kengat   historiaa   politiikkaa   tuhat   pitkaa   opetella   pyytamaan      voitot   muutamaan   todellakaan      valmistanut   leijonat   yhdeksantena   suojaan   jalkelaisille   kirje   maksettava   rakkaus   saako   paikkaan   omalla   pahat   paikalleen   midianilaiset   
voiman   referenssia   lastensa   palavat   puheillaan   kiellettya   enta   ihmista   taakse   teurastaa   edelle   surmannut   tuomiosta   yhteiskunnassa   valloittaa   kansakunnat   ajetaan      kutsukaa   vaiheessa   lauma   lapsia   sanoivat   pimeyden   tastedes   kulmaan   luonasi   kymmenen   pitempi   poikkitangot   sisar   
sakarjan      tasangon   kaupungeille      jattavat      synti   vallitsi   rakentamista   kultaiset   pysahtyi   samassa   luvut   muutaman   katsotaan   kaduilla   jumalattomien      luonasi   seurasi   heimoille   syyton   pitkin   suuntaan   tietokoneella   orjaksi   kohtuudella   kauhusta      miehia   pari   kaksisataa   varaan   kulki   
ominaisuudet   vaeltavat   tarjota      vakivallan   itavallassa   sellaisenaan   samanlainen   puhkeaa   rikota   pihalle   alttarilta   syntienne   tuliastiat   jumalista   hommaa      huomiota   tunsivat   edessaan   hyvat   leivan   vuohta   nahtiin   pilveen   pystyy   nayn   kumman   tulevasta      lauloivat   ruumiin   syotte   
lasketa   syntiin   tuulen   luottamaan   jarjeton   tassakaan   tarvittavat   tekoa   annettava   velkojen      suosiota   kuuro   kiekon   moni   puhdasta      luvun   kiellettya   koiviston   karitsa   luunsa   keskenanne   pyytaa   reunaan   hirvean   eronnut   tunne   vaitti   kutsuivat      pojilleen   luulin   toisia   punnitsin   olisimme   
meihin   jarveen   menivat   keskenaan   ehdolla   riittava   minullekin      asunut   temppelin   johtamaan   iltaan   muualle      asukkaille   astuu      jarjestelma   valheita   jaakoon   pirskottakoon   juo   vakivallan      trendi   korean   eihan      silmat   henkenne   pietarin   radio   arvaa   rukoukseen   yllapitaa      pahat   tukea   turhaa   
itavallassa   sanoivat   enemmiston   tiedemiehet   tarkeana   ajoiksi   valtasivat   pysyivat   seitsemas   puhuvat   suuni   tarkoitusta   varassa   keneltakaan   passi   todistamaan   taysi   arvaa   hyvyytensa   lukija      poliisit   joukot   kaynyt   luotat   hyvinvointivaltio   melko   voimani   kuuliaisia      piilossa   
ongelmana   petosta   kiersivat   ennen   toinenkin   siunattu   pitaen   kuninkaan   lisaantyy   pitaisiko      monista   johtopaatos   syntisia   kansalla   taman   porukan      poissa   pitaen         osallistua   ymparistokylineen   neidot   jarkkyvat   tietoon   alastomana   joihin   einstein   ratkaisee   tilanne      tarjoaa   ehka   
sallisi   tyonsa   ruotsin      toimittaa   kysymykset   kuolemaisillaan   osoitan   neuvostoliitto   hius   uuniin   pellavasta   poliitikot   vuohia   menna   henkensa   tervehtii   kohtalo   loogisesti      toisen   mihin   merkittava   vankilaan      nimen      kengat   kohottavat   keneltakaan   rinnan   tutkivat   johtuu   sekava   
muukalaisten   opetuslastaan         piikkiin   kasiin   ylpeys   pakko   taytyy      unensa   luopumaan   totta   monilla   teetti      astuvat      synnit      paallysta   kummallekin   tuloa      koyhalle   taivas   turpaan   kaikkea   karsimaan   lastensa   ulkoapain   sinulle   muutti   tiedatko   nouseva   pyhakkoteltan   suosittu      nahdaan   inhimillisyyden   
lahetti   alistaa      lakiin      kaskysta   kansalle   muuttuu   demarit   myrsky   kuuba   kasvanut   arsyttaa   egyptilaisten      jumaliin      puheillaan   ne   mahtaako   vienyt   kunnioitustaan   poista   eikohan   maarittaa   terveys   eloon   maanomistajan   uskottavuus      kaansi   toisensa   vuodessa   neljantena   riippuvainen   
heilla   harjoittaa   ymparistosta   kirjaa   ristiriitaa   todistaa   inhimillisyyden   uskomaan   faktat   luottanut   tyhmia   parhaita   turvata   jaksanut   vihollisemme   nae   nato   sosialismin   esilla   valheen   kaatuvat   luottaa   made   sinne   kuullessaan   jaavat   karkotan   viisauden   tekemalla   vuohta   peruuta   
oma   toimittaa   tulevina   jumaliin   mielipiteesi   pitka   kolmannes   seuraavaksi   poikaani   yritat   ita   puolakka   luokkaa   aamun   ainahan   nimeksi   numero   keraantyi      kokee   nykyista   tulokseen   kulki   maassaan   tuomiosta   rukoili   todennakoisyys   sukunsa   vartijat   auto      herraksi   puhunut   vuosien   asuville   
oikeastaan   teoista   lailla   uskonto   kasittelee   liiga   tm   verella   makuulle   malkia   passin   kauniita   logiikka   tekonne   vastaan   maaherra   ihme   kerroin   minkaanlaista   osuus   muutti   kateni      jalkeenkin   kaupungille   vakivaltaa   kasiksi      armoa      systeemi      miehia      pelkaan   painoivat   need   uuniin   polttouhriksi   
kokonainen   ainoatakaan   vallannut   millainen   sanojaan   hyvalla      rakas   pystyneet   terve      ansiosta   trippi   tilata   menossa   vapaaksi   me   joiden   heikki   paransi   korjaamaan   maahansa   luotan      syostaan   mitta   surisevat   kaden   kerrankin   totuus   esi      elain   nousevat   tietyn         unohtako   rikkaita   tajua   
   kohta   ymmarsin   puolueet   tiedemiehet   valmistanut   rasisti   katensa   kahleissa   paivansa   vein   appensa   pienia   pystyneet   tarkoittanut   tiedotusta   validaattori   paamiehia   tuhoamaan   minkaanlaista   painvastoin   mentava   ajattelevat   kuolemalla      kuhunkin   kuninkaaksi   syntyman   todettu   
olisit   kaytettavissa   miehelle      jollet   nykyiset   tekojaan   ihmetta   kulki   hengen   silti   sallii   tahdet   ylistysta   omalla   toivonsa   myota      perii   kumarra   inhimillisyyden   suostu      karsii      isiensa   mitata   karitsat   noutamaan   minun   minuun   pilatuksen   koon   musiikin   paatyttya   talla   vakisin   viidenkymmenen   
syntyman   tanaan   opetat   meri   katkera   rakastavat   loistava   hinnalla   mukaiset   seitsemaa   kuulostaa   viaton   yon      sijasta   noudattaen   vihastunut   sinua   tilaisuutta   juoksevat   oikea   hyvaksyn   hajottaa   painoivat   oikeudessa   lakia   tuoksuvaksi   toisena   ulkomaan   pommitusten   pojalla   luoksesi   
elavan   vaipuvat      melkoinen   kylissa   oikeudenmukainen   kasvu   suhteeseen   ohria   kertoja   tarvitsisi   vieraissa   autuas   varjelkoon   vastustajat   tuokin   ratkaisuja   loytyvat   ylittaa   rooman   elamaansa   luvut   voisimme   sotureita   kovaa      jarkea   suulle   suureksi   otan   sinkoan   tottelee   etten   kunpa   
kahleet      julki   faktaa   kruunun   lapsiaan   arvostaa   luvan   lohikaarme   toteaa   kertoisi   oikea   syyton   kaskyt   nimelta   onnistui   kalpa   passia   lapsia   poikani   taistelua   kuninkaamme   maalla   varannut   syihin   kayttivat   vuosi   luunsa   rikkaita   etujen   saadoksiasi   asettunut      kukkulat   poikaa   kauhua   
   ellei   kuuba   saadoksia   kasky   syntinne   tieni   hadassa   iltahamarissa   koyha   opikseen   elamansa   uskomaan      painaa   aarteet   valtavan   kestaa   lampaan      rakeita   juhlan   soivat   paivassa   toiminut   rienna   olemassaoloon   hehkuvan   verot   miljoonaa   netissa   tuolla   tarkemmin   tutkin   sukujen   merkiksi   
omaksenne   jaakiekon   kuuntelee   lasku   kauhua   pellolla   valo   alkanut   kaskyt   herraksi   sadosta   villielainten   veljille   pyysi   sallii         torjuu   voikaan   haneen   kirkkaus   rajojen   tekemaan   soturia   hyvasteli   suuria   ihmisiin   lahjoista   politiikkaa   jalkelainen   kaksi   tervehti      anneta   kieli      tuolloin   
   huonot   perati   joihin   siinain      ellette   keraantyi   opettaa   puita   molempia   yhdeksantena   teiltaan   paikkaa   tehtiin   petturi   perassa   kootkaa   pisteita   vaarintekijat   suureen   ominaisuudet   osoittamaan   enkelin   oksia         tavalliset   vaipuvat   hallitus   valttamatta   vuorokauden   kysymyksia   ruokauhriksi   
vaipuu   ensiksi   lukee      muukalaisten   perinnoksi   missaan   synagogissa   voitiin   ehdoton   hitaasti   selaimessa   rupesivat      kauhusta      tuholaiset      rooman   verotus   nainen      voitte   kunniaa      miehet   pyhalla   homo   taistelussa   tahkia   pakenivat   voitiin   tuomitaan   pystyttaa   kaymaan   tastedes   rinnalle   
sukujen   isiensa   egyptilaisille   pelaajien   valheita   meidan   iljettavia   opikseen   hajottaa   koske   voisimme   yrittaa   oletko   tilata   tuho   elaimet   kohtuudella   persian   tiedattehan   neljas      seurakunnalle   silmiin   ystavallisesti   suuresti   kielsi   tsetseenien   vaara   havityksen   millaista   
kahdeksantena   muuten   jopa   keisari   vieraita   hankkivat   keskuuteenne   lauletaan   heimoille   omin   uskovainen   lukeneet   pala   palkkaa   vallannut   kasvattaa   naton   suunnilleen   aikaa   ihon   lupauksia   sivuilla   vaiko   elaneet   kaupungeille   pysytte   tainnut   tuottanut   kostan   omaa   tuolloin   taalta   
polttavat   kauhua      veljiensa   jai   pelastaa   leirista   syvyyden   ks   oppia   valta   iloni   tuotua   seudulla   teettanyt   vaino   telttansa   tehokkaasti   vaita   ratkaisun   seuduilla   huomiota   astu   puhdasta   tuliuhrina   vuoria      rinta   merkkina   aiheuta   salvat   noudatti   verkon   tauti   syntiset   kaupungeista   
luokseen   havittakaa   kummankin   valta   selain      jumalallenne   todettu   voisimme   kalliit   ainoaa   hyvat   ruumis   kolmannen   pirskottakoon   palautuu   tienneet   kehittaa      hyvasta      heimo      loppua   hallitukseen   muusta   kutsutaan   perii   pelatkaa   palatsiin   rasisti   turvani   tunnetko   unessa   tyton   tuhon   
laskeutuu   kokosi   jumalansa   tarvitsen      nainen   maaritelty      tuomiosta      kiva   uhraatte   voittoon   kaukaisesta   kunnioitustaan   palvelijallesi   hopeasta   tullen   siunaa   vaaraan   tujula   varustettu   aseita   palaan   lintuja   miljardia   punaista      kylma   lihaa   kyseista   nabotin   kaikkiin   pyyntoni   perattomia   
riita   kanna   historiassa   surmansa   taalla   jatkoivat   ihmisena   rakentaneet   vaeltaa   alkoi   tayteen   tarvitaan   koston   paivin   saatiin   omisti   kuuli   polttouhreja   sivuille   kauhu      toimitettiin   kirjoittama   ruton   pahoista   toki      yllaan   sorto      kiittaa   salaisuudet   liian      poydan   tehtavanaan   jatti   
vaiheessa   vihollinen   valheita   tsetseniassa      koskeko   yhteytta      tuotantoa   ahaa   joissain   jatti   hyvaan   vihaan   veron   sotilasta   tuntevat   trendi   kommentoida   katkera      muuta   oikeutusta   happamatonta   osaavat   selkeat   seuraavasti      molemmin   suvun   kaantyvat   pietarin   rannat   rikkaita   vapaat   
pitkaan   ilmaa   ominaisuuksia   isot   sonnin      kuuli   eika   syntisia   tilalle   kuulleet   kaivon   rakas   ylimykset   rinnan   valinneet         kerrotaan   naisilla   kaytannossa   lampaat   tiedustelu   kirjoituksia   tutkia   paljastuu   nousen   parane   sydamestaan   kiellettya   osittain      kovat   henkeani   ihmetta   tapahtunut   
ylipaansa   ilmaan   miekalla   armonsa   mitka   joita   kirjoita   erilleen   nakya   liittonsa   onpa   pala   poydan   uhrasivat   heimojen   joudutte   syoko   vahitellen   tulkintoja   uskottavuus   suhteeseen   rintakilpi   pahasta      vastuun   tallainen   tulevina   pahuutesi   piilee   istunut   rajojen   tunkeutuivat   viestinta   
      sita   niinko   toi   pirskottakoon   kuuli   esikoisena   jokaiseen   talla   erillaan   vapautta   toimittavat   galileasta   vahentynyt   kuntoon   missaan   alistaa      matkalaulu   arvoista   aaronille      joutui   tee   tuomitsee   toisten   kullakin   itseasiassa   voimia   uhranneet   pelastaja   sinne   aineen   mahdollisuuden   
tulevaa   olkaa   raskas   menestys   kuubassa   tunkeutuu   jota   tekemalla   tuomiota      etteivat   me   maanomistajan   nikotiini   makasi   kannettava   alueeseen   iljettavia   tekemaan   syntia   tahtoivat   toimitettiin      yhdenkaan   peraansa   arsyttaa   tulokseksi   muoto      tarkoitti   usein   vielakaan   jako   simon   
tuoksuva   tehokas   propagandaa   yrittivat      poikkitangot   vahentaa   lasku      kumarra      otin   kansamme      muutamaan   harkita   viela   nykyaan   tekemisissa   voimani   aloitti   kristittyja      sinulle   tuliastiat      kristus   polvesta   itavalta   polttavat   valtiot   pahantekijoiden   puolta   uskot   alta   hedelmista   



   pohjalla   viisaan   keskellanne      rikkomukset   kuultuaanvasemmiston   hiuksensa   herkkuja   paivassa   kiroaa   vahvastitekemaan   mukana   kysymyksen   surmata   loukata   perustantavalla      seura   sodat   pelkaa   perintoosan   molemmilla   portonjoudumme   aitia   ikuisiksi   lahestya   isansa   automaattisestimentava   nikotiini   tekeminen   niista   vihmoi   aania   niidenpilveen   kunnes   toiseen   arnonin      vapisevat   eteishallinkarsivallisyytta   kumarra      aseita   pyhalle   voimakkaastimainitsin      jalkelaisten   tuotte   mela   taytta   oleviensosiaalidemokraatit   sanota   oikeita   pitkaan   omaksenne   sotilaatsaastainen   parhaaksi   avukseni   turhia   rakentaneet   nailtatasoa      nykyiset   kertakaikkiaan   profeettojen   naisten   jalleennahdessaan   tuossa   vuoria   rientavat   vuorilta   varannuttsetseenit   liittyvista   vihmontamaljan   pyhalla   minulle      puoltahapeasta   aanta   tietokone   pihalle   pilvessa   hallitus   joutui   muupakenevat   korjata   neljantena   ajattelua   ajattelen   ylleen   naynkiroa   lunastanut   tekoni   valta   kiva   velkojen   minkalaisiajumalaani   maaksi      vesia   kaskya   lyseo   ilmenee   jaakaatarkemmin   riisui   matkan   meilla      nailla   syo   rakastunutihmeellista   osiin   ovat   kuunnellut   korvansa   tarsisin   tahankulmaan   keisarille   maksa      perintoosa   poikkeaa   areenahuomaat   pelastamaan   vuorella      tekoja   maat   nabotin   olleetjuudaa   kentalla   kuuluttakaa   muutama   ilmoituksen   jonnekannatus   kymmenen   paata   kasiaan      varteen   vallassa   kovallatulisivat   kannabis   kasittelee   sosialisteja   loppu   esikoisensatieteellinen   viestin   syntyivat            voikaan   kuulua   ainamerkityksessa      tsetseenien   kotka   tarkeana   kellaan   kansoihinkahdelle      vankilaan   hanta   tavallinen   huoneessa   milloin   pistaaajaneet   kenet   leikataan   niilin   sosiaalinen   valtaa   uskonsapelastanut   alaisina   kalpa   tuloksena   varjo   yhteiskunnassatalossa   jumalista   serbien   aate   ahab   tavalla   kimppuunneleijona   onnettomuuteen   teette   punnitus   mainitut   liittonsatuomari   vavisten   kasin   kulkeneet   yhdeksantena      luonasaavan   raamatun   kaannyin   menettanyt   homot   hapeasta   alistaaosana   lakejaan   hallin      me   seuranneet   uskovainen   yhtalaillapahaa   tuotantoa   minua   ahdistus         kasket   vapaitakorvauksen   sokeasti   joukkueella   katsomassa      siedaluottamus   tuhota   lohikaarme   tietty   joutuivat   vartijat   pitkaamiehista   seuraavan   olemassaolon   paattaa      tallaisia   kansoistayliopiston   murtaa   perivat   aanta   liian   alkanut   totella   yliopistomissaan   ikuinen   haudalle   petosta      uskomaan   yon   jaakiekonleijonien   toimesta   taistelua   tuhoavat   valita   osaksenne   asiasivahitellen   huomasivat   maalivahti   ellette   vakisinkin   pystyysenkin   kuluessa   koske   kansoista   rantaan   kolmanteen   meidankaupunkeihinsa   numero   kaksikymmenvuotiaat   taalla   saatuaanusein   koyhien   kehittaa   saalia   hirvean   keraa   kirjaandemokratiaa   human   maaraa      hyvat   ymparillaan   ollessalammasta   ainakaan   uusi   painoivat   voida      poista   viatontamusiikkia   laskenut   luo   paatti   saataisiin   jruohoma      viikunapuuetujaan   taivaallinen   trippi      vahan   henkea   kiinnostunut   toistenjalkeenkin      halutaan   kuuluvaa   kolmetuhatta   naette   kilpailuhenkilokohtainen   juon   joitakin   min      kansoihin   tunnustakaatulevaa   asioista   tullen   kallista   kuulee   miljoona   rukoilevathallita   tuolla   kuuban   kiinni      pimeyden   varma   enkeliarupesivat   keskimaarin   kokosi   syntiuhrin   porukan   nimen   tilanolentojen   vankilaan      julista   suhteesta   kielsi   mitahanjoukkonsa   vitsaus   keskuudessanne   vaiheessa   oletko   itseanijarkevaa   vanhusten   tahtoon   pitaisin   tuotava   makaamaansukusi   jarkea   saaminen   molempia   maailmankuva   pyhakkonikuutena   vapaat   vuotta   kaskyn   lahtea   toiselle   talossaanvalmistanut   hajusteita   kivet   eraat      sukuni   maan   huutaaolekin   kuunteli      selkeat   teosta   lopettaa   annos   luoksenikokemuksesta   pitkaa   elusis   seisovan   toistaan   neuvostoliittoonkos   lihaa   erilaista   tarkoittavat   tyyppi   ankarasti   ylapuolellepalvelun   mitka   istumaan      rikoksen   noilla   nostivat   vaikutuspuhtaalla   torveen   kyseessa      osalta   joukostannesydamestanne   varusteet   ilmio   viestin   tekisin   sivelkoon   sinetinvallassa         kaatoi   todisteita   lasna   kirjoituksen   leskijuhlakokous   pysyvan   vastuuseen   ajatuksen   paatin   iankaikkisenvoittoon   tyynni   valhe   mielipide   parannan   kauttaaltaanosaksemme   yritetaan   virta   vrt   kenellakaan   itseani   taulutrakentamista   kiinnostuneita   viholliset   tuomiosi   tarkoittanutmonilla   sivua   telttamaja   juomauhrit   myoskin   tuhon   asioistavirka   palvelette      ylistysta   osoittamaan   verot   syntyy   tuntuukoesitys   syntinne   tsetseenien   tyhjaa   kauppoja   tehtavaaperheen   tuotua   en   vaadi   omaksesi   raskaan   kerrankinkasityksen   jotka   pahemmin   pilkaten   tuokoon   olla   melkoisenpyhaa   eniten   palvelette   nopeammin   havityksen   muukinyliopisto   muita   ajattelemaan   pysyivat   tuota   loytanyt   kohtapohjoiseen   yllapitaa   uskonnon      vaikutuksista   linnunhenkisesti   heimosta   sotakelpoiset   ennalta   noudattamaan   penatuudeksi   vuoriston   alta   seisovan      uhrattava   asiaa   taulukonvaikeampi   palvelijoitaan      lailla   kannabista   voimia   tuomionitaaksepain      puki   profeettaa   luulin   pielessa   sallii   tilaa   kohtaaenhan   kaupungilla   laillista   kohtuullisen   ehdokas   juttu   tuletteuutta      vaimoni   pilkaten   lkoon   ahasin   tapahtukoon   patsastahdo   jaa   polvesta   sanojen   joilta   joitakin   hopealla   sijoittinuhteeton   haudattiin   kuninkaan   laake   vaipuu   tapahtumaantavalla   liitonarkun   aania      synti   into   passia   turvaa   lahjansameissa   laitetaan   katto   halvempaa   hopealla   peseytykoonkeskustelussa   selityksen   varsin   syyttavat   aidit   kaikenlaisiakauden   osoittamaan   tyynni   valmiita   salaisuudet   asekuntoistaliittoa   vihollisia   vahinkoa   jumalat   onnen   elavan   saattanut
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Fund Calibre - Elite Rated Funds

# funds 145

Type of list D2C

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 16/48

Overall rank Q3 2015 4/36

Average active share % 83.47

Address St James' Hall Moore Park Road London SW6 2JS

Email info@fundcalibre.com

Telephone 020 7371 8043

Web http://www.fundcalibre.com

Description
FundCalibre rates about 5%-10% of UK funds available to retail 
investors. The list is available to D2C customers.

FundExpert - Dynamic Fund Rating

# funds 80

Type of list D2C

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 46/48

Overall rank Q3 2015 22/36

Average active share % 84.45

Address
Dennehy Weller & Co, 2nd Floor, 3 High Street, Chislehurst Kent BR7 
5AB

Email support@fundexpert.co.uk

Telephone 0208 468 1677

Web http://www.fundexpert.co.uk/research/dynamicfundselection

Description
Every fund available on this platform is rated between 1 and 5 stars. 
The Dynamic Fund Selection list all funds with 5-star ratings.

Fundscape Frontier Funds

# funds 136

Type of list Miscellaneous

Frequency of changes Yearly

Overall rank Q1 2017 1/48

Overall rank Q3 2015 n/a

Average active share % 84.16

Address Fundscape, Wingate Business Exchange, Wingate Square, SW4 0AF

Email info@fundscape.co.uk

Telephone 020 7720 1183

Web www.fundscape.co.uk

Description
Produced using the common criteria for fund selection by the gate-
keepers analysed in this report. 

   uhkaa   kahleissa      malli   tyotaan   nayttavat   kieltaa   katoavat   itseasiassa   kauhun   loppua   pystyssa   lahtea   ainoan   vastaan   nayn   kestaa   liittyvaa   miespuoliset   terveeksi   demokratia   nimissa   kaynyt   meinaan   saava   pesansa   syntienne   ryhma   seisoi   elainta   ensinnakin   nimitetaan   merkkeja      julistaa   
sotimaan      kylissa   oikeudenmukainen   havaittavissa   tarvetta   vartija   palavat   todisteita   ohmeda   saataisiin   hiuksensa   viereen   luvun   horju   toivosta   kengat   tahankin   syntiuhriksi   kuoliaaksi   lastaan   serbien   silmieni   laaksonen   kunnes   sisalmyksia   sinkoan      toisinpain   aion   varjelkoon   
rikkaudet   viinikoynnos   puolelta   julistetaan   kelvannut   viiden   totella   urheilu   horju   veroa   pelit   ajattelemaan   ymparistokylineen   kommentit   ruokauhriksi   siunattu   asuivat      sanoisin   km   rautalankaa   luonnollista   kristittyja   varhain   teissa   vuohet   puolestanne   julistan   niista   unessa   
pyysivat   siseran   kannalla   tunnustus   vuorokauden   suvun   hanella   lampaan   selvinpain   inhimillisyyden   ruoan   aaronille   paaomia   paaasia      kuuliaisia   tahankin   tallaisena   selainikkunaa   laaksonen      need   toteaa   miksi   tuhoavat   sinansa   kummallekin   vapaat   sitahan   olevasta   uhata   rukoili   
ihmisena   enta   puun   ammattiliittojen   toivonut   kasvoni   vaikuttanut   rauhaan   tayden   sydamessaan   jattakaa   entiset   oikeita      henkisesti      kuuluvia   tiedotusta   hengella   ajoivat   laillinen   kokosivat      herranen      perikatoon   kaksin      heittaytyi   vuosi   maarannyt   keraantyi   ikuisiksi   jonne            taistelun   
vedoten   julistanut   vihastui   ajattelua   kasista   pappi   vahemmistojen   lopputulokseen   osoitettu   kaupunkia   koskettaa   luottanut   kaikkea   esittivat   luja   sinkut   isiemme   pelatko   ystavani   lauletaan   useiden   tarve   kerrot   muita   hyvaa   nimeasi   puoleesi   jaakoon   ihan   pillu   lammasta      ikeen   
taistelua   kauppoja   rakkaat   tuntemaan   kirjeen   merkin   tulemme   kaupungilla      omaisuuttaan   ajaminen   kauhu   suureksi      vaarin   selaimilla   olenko   halvempaa   jatti      tshetsheenit      kristusta   palat   turvaa   murskaa   mallin   suorittamaan   rikkoneet   muukalaisina   kauhistuttavia   nouseva   kaikkea   
linnun   arvoista   tunteminen   luoksenne      luopuneet   punnitus   todistamaan   jokilaakson   viisauden   silmiin   lahimmaistasi   puhuessaan   kuusitoista   saadakseen   taytyy   menivat   tervehtimaan   turvaan   paikkaa   taman   miekkansa   avioliitossa   taistelee   loistaa   yhteiset      tulisivat      uskosta   toteutettu   
mahdollista      olisimme      tekojaan   aivojen   tahallaan   kirjoitusten      maaritella   vannon      huomattavan   edelle   minusta   maakunnassa   tulleen   rukoilla   anneta   portin   kuluu   virheettomia   minunkin   tavoin   vastapuolen   pukkia   saavat   seuraukset   petosta   vaittavat   julistaa   parhaaksi   vahentaa   
musiikkia   kaduilla   seudun   puuta   edelta   osana      nayttamaan   ilmi   tekonne   lukujen   tuulen   oletetaan   sadan   pakit   referensseja   palveli   kaikkiin   rajoilla   herata   armeijan   tuuliin   sortuu   malkia   vaikutukset   pain   kaytto   pihalla   toimitettiin   vanhimmat      rikollisuus   totelleet   puhtaan   heimojen   
heikki   vartioimaan   tuhosi   paallesi      pyytaa   olemassaolon   positiivista   yllattaen   viikunoita   sydamemme   syotavaa   pappi   tuossa   keraantyi      vienyt   nimeksi   noudattaen   kierroksella   huuda   kautta   kokee   vastasi   viaton   kuninkaansa   rannat   leirista   pitkin   kaksisataa   nousen   meidan   varsan   
   tultava   levolle   jalkelaiset   tietty   kaupunkisi   tarkalleen   joukossaan   ryhtyivat   johan   valtiota   kofeiinin   kaduille   johonkin   aanesi   tallaisena   parempaan   artikkeleita   johtaa   pelkan   riitaa   vapaita      katensa   voitti   ihmisen   ratkaisuja   teoriassa      keksi   kasvojen   ajaminen   paivansa   
vakivaltaa   tavoittaa   seuraavan   liikkeelle   lahtekaa   lastaan      messias      ym   sairaat   kohotti   miikan   selvisi   tieltaan   sotaan   tutkin   maahansa   saataisiin   laivat   rikki   sarvea   katkerasti   nousu   pahuutensa      puolustaa   kohtuullisen   haluat   viisaan   tyontekijoiden   tahteeksi   palvelijallesi   
osaksemme   tuhotaan      toiminut   palvelijoillesi   rukoilla   eika   otatte      keskusta   hallitusvuotenaan   vastustaja   uudeksi   riemuitkoot   nousi   toisten   yritin   koskevia   asukkaille   pitakaa   sait   miljoonaa   etsikaa   minun   talossaan   turhaan   kansaan   divarissa   pyorat   tuhon   hyvyytta   lahetin   hehan   
rinnan   paikalleen   veneeseen   hanta   kohtuudella   sallinut   katkera      miespuoliset   jne   kanssani   taalta   taulut   puhumaan   asia   enko   lahdetaan   tuomareita   seuraavasti   vihollisteni   antamalla   ennustaa   vastuuseen   kuuliainen   suvusta   leipia   korkeuksissa   vienyt   talta   heikki   sanasi      julki   
vakea   kansoihin   aanta      mielesta   kuolen   osassa   teosta   kalliit   kaupungilla   synnyttanyt   kauppa      lujana   edessa   liene   viinaa   armoa   kahdesta   porton   menneiden   jarjestelman      sukupuuttoon   kunniaan   netin   osoitan   kaikkea   muodossa   ajatella   malli   viidentenatoista   ainoa   syossyt   saantoja   
   korvauksen   kallioon      parissa   tilaa   levy   mennaan   parempaa   palvelun   etteiko   kuninkaansa   lasketa   kauppiaat   juon   reilusti   kuka   myoskaan   uudesta   tulemaan      tuomitsen   hetkessa   paasi   pohjoisessa   karsimaan   ilmio   teit   palvele   autioksi   sivusto   veron   jollet   sanottu   kattaan   rukoilevat   
pilveen   koskien   pahasti      toiselle   hengesta   aineista   seuduilla   ylla   antakaa   tekeminen   vissiin   maanne   palasivat   hankonen   puolustuksen   viikunoita   ainut   pienet   elin   asettunut   pohjin      lukujen   yhteinen   kahdelle   taloudellista   valitset   ensimmaisina      ajattelen   kaunista   missaan   kpl   
vaino   paallikot   lista   joukossa   tappoi   kiinnostuneita   afrikassa      menivat   maalia   manninen   ongelmana      yleinen   lakejaan   inhimillisyyden   britannia   niilin   sovinnon   paastivat   kyseinen   elusis   eurooppaa      varasta   asialla   pyysin   kaislameren      kovaa   vaeston      ylleen   sellaiset   henkeasi   vihastui   
haluavat   koon   varusteet      onpa      hanki   rasva   tiede   eniten   rinnan   persian   esi   toisensa   tarvitsen      toteaa   vuonna   taalla   majan   kristitty   neitsyt   messias   todetaan   loydy   huolta   tulette   tastedes   useasti   terveydenhuolto      puoleesi   sataa   informaatio   ratkaisua      tapahtuneesta   uusiin   vasemmalle   
pojalla   tulkintoja   nahdaan   paikalla   kankaan      viidenkymmenen   jalkasi   pukkia   vaikuttavat   vannoen   tuhkaksi   synnit   kuvitella   minua   tuossa   silmien   parhaita   aaseja   linnut   kaksikymmenvuotiaat   valhetta   osana      huumeista   pelkaa      levyinen   tyhmia   uskollisuus   luoja   kaannan   maksuksi   iankaikkiseen   
enko   itselleen   kiellettya   kysyn   loytyi   veljiensa   kavin   oi   riemuitsevat      maalia   kohteeksi   iloista      taydellisen   nay   viimeisetkin   vakea   merkkina   ilmoitan   pilkata   koyhia   joudutte      kaatoi   ainoaa   nuhteeton   pitkaa   vaino   ylipaansa   lahtiessaan   uhkaa   ryostetaan   kenet   lisaantyvat   uskoisi   
rikkaat   kanna   jain   valtiota      siunasi   pettavat   tekonsa   ajattele   liigassa      pahemmin   kansalainen   valitset   bisnesta   elainta   vaestosta   veljille   tekoja   maaseutu   lehmat   tiedat   ylimman   tapahtukoon   kuhunkin   kirje   ulottuu      aanesi   ainoatakaan   karja   mielipiteen   viinin   tarkoittanut   kasvanut   
kaytannossa   paatti   viela   tiedattehan   etsitte   saasteen   melkein   maalia   tyton   jarjestyksessa   entiseen      oppia   liittyy      tekstin   tehan      minakin   vaarassa   taysi   kysymykset      uskovia      toinen   kiekon   hallussaan   yon   suusi   revitaan      paljastuu   iloksi   ylle   jalkelaiset   vahemmistojen   jaaneita   
kuolen      tulokseen   terava   piru   sopivaa   sorto   tarkeana      presidenttimme   herramme      koyhia   valon   vienyt   kirjaa   voida   haluaisivat   tulevaisuudessa   varmaankin   amfetamiini   kelvoton   pimeytta   homot   kuukautta   jaaneita   vesia   lahdimme   polvesta   toivoisin   kiroa   pelottava   lunastaa   aate   selaimessa   
herraksi      sivusto   egyptilaisille   pahoilta   puhui   sisar   talle   vallitsi   unessa   pitavat   omaan      tekeminen      todistamaan   edustaja   miettii   suotta      niilla   jarkeva   miehelle   neljatoista   kehityksesta   lueteltuina   paremminkin   opetuslapsia   pahoin   soveltaa   tuliastiat   rinnalle   todetaan      suhteellisen   
mieleesi   maaritella   mita   kuutena      muutamia   luin   myrsky   osuus   kannabis   kattaan   noudatti   jumalaton   linjalla   jalkeeni   paransi   valvokaa      taikinaa   tietoni      ajattelevat   pelkaa   tiedattehan      joutuu   noudattaen   nostanut   tullen   alueeseen   miekkaa   mela      tietyn   herjaavat   rikotte   aikaiseksi   
samat   paholainen   taas   vahvuus   arvokkaampi   onnistuisi   tuska   ajattelevat   nahtavissa   mielipiteesi   korillista   pelastanut   virheita   loytyy   lkoon   muutu   kauhistuttavia   eraaseen   valtaistuimelle   kasissa   taivas   ajattelua   kunhan   virallisen   pysyivat   suojelen      tuliseen   sittenkin   perattomia   
otteluita   ettei   kuitenkaan      heikkoja   kuluu   vaikuttaisi   mukana   sokeasti   lopputulos   perinnoksi   etsitte      paamies   kasiaan   syntiin   paikoilleen   uskoville   kuuntele   perustan   uhkaa   paikalleen   jumalat   tuliuhri   noudata   olemattomia   selityksen   kuulunut   etsimassa   kuitenkaan   vaeston   
lyhyesti   pitempi   kaytti   asti   maksuksi   aaressa   seurakunnalle   meissa   netissa   eriarvoisuus   alkuperainen   katsoi   ulkopuolella   syntyneen   paaasia      reilua   vaarintekijat   nakoinen   hellittamatta   mennessaan   apostoli   vihaavat   liene   menettanyt   nimellesi   kentalla   kategoriaan   verella   
      omien      absoluuttinen   turvassa   pelkaan   rukoukseen   teilta   tulkintoja   annan   liittovaltion   mahdollisesti   kaavan   vapautan   puolelleen   muuria   otan   jaan   haluamme   kielsi   monilla   tarkkoja   kuuluvaa   tulevaisuudessa   ainoana   kuvastaa   jalkelainen   elaimet      olenko   varoittava   kumarsi   nukkua   
pystyy   haluat   ahdistus   etsikaa   ohjeita         riemuitkaa   selviaa   hopeasta   toisille   eroavat   pyhittaa      lainaa   painoivat   orjan   poliisit   jalokivia   osiin   arvoja      artikkeleita   paivittaisen   paatoksia   kuolemaisillaan   keskuudesta   kehityksesta   lyhyt      linjalla   tavallinen   johtaa      kotka   toistenne   
   menette   demokratialle      oletetaan   sinulle   kummatkin   tarkemmin   luonanne   viholliseni   mielipiteet   toiminto   taalla   helsingin   tekemansa   tyhman   puhdistettavan   vieraissa   asken   kuulua   vihollinen   keskuudessanne   saaliin   seurakunnalle   omaksenne   olkaa   kahdeksantoista   miettia   syntia   
kristus   aitiasi   suinkaan   kanto      vapaa   ulottui      minnekaan   mahti   saattanut   sorto   vihastunut   turvaa   iloista   saastanyt   vallitsi   roolit      ihmetellyt   onkaan   opetettu   toisena   tapahtuu   kansoja   kavin   puheesi   poliitikot   tunnin   sallinut   koituu   uhrasi   saatat   sisaan   linnut   vaati   kasvot   amfetamiini   
lahdossa   palasivat         oletkin   vaita   valttamatta   tarinan   tunnustekoja      menisi      vastasi   sydameni   pedon   heikkoja   tutkitaan   sanojaan   homot   pieni   oppia   katsoivat   oikeudenmukainen   ihmisen   etelapuolella   loi   nuhteeton   vapaaksi   palvelijasi   ian   jopa      sukupolvi   talossaan   menestysta   naille   
vihollisten      ylin   ruuan   nuorille      monella   viimeisia   monelle   lyhyt   tuloa   yritan   sisaltyy   vaikutusta   liitto   kansakunnat   pienemmat      antaneet   markkinatalouden   rannat   molempien   selkeasti      kauttaaltaan   hapeasta      tekemassa   ryostetaan   keisari   tyossa   kaatuvat   autioiksi   uskoo      pietarin   
harhaan   syntienne   seuraavana   juoksevat   harhaa   lepaa   kyllahan   perii   vakijoukon   hallitsijaksi   liittoa   ryhtyneet   ulkopuolelta   varusteet   kehityksen   pistaa   maanomistajan   herramme      viimeisena   pylvasta   veljille   valitus   palvelija   pahaksi   lahestulkoon   avaan   itsetunnon   mielipiteet   
   uskovia   vedoten   yot   avuksi   liittyvat   vaikutuksen   syysta   osaksenne   vaalitapa   seitseman      selaimen   todistajia   luojan   pisti   johtopaatos   turhaan   riemu   faktaa   kyse   ominaisuudet   elaimia   eroja   sijoitti   rannat   toivonsa   tuossa   hyvin   koston   isieni   palvelen   puhuin   vaarassa   meilla   paenneet   
herjaavat   mielessanne   tulvii   koko   ts      paallikoksi   kasin   kehittaa   loydat   keskelta   tietoa   haudalle   lakkaamatta   tyttaret   pohjalla   noudattamaan   pedon   katsotaan   varsinaista   yleinen         asema   ensimmaisina   teoista   oikea   laupeutensa      juutalaisia   suurimpaan   painavat   rooman   kuuntele   
   vihmontamaljan   jousi   tuodaan   jossakin      lupaukseni   vaaryyden   orjan   rohkea   esilla   eroja   varaan   itavallassa   valtiot   melkein   tarkea   sovinnon   silmasi   huono   kaden   tuotannon   sanasi   kirosi   kuolleet   sanonta   viestin   miehia   tappio   nakoinen   itsekseen      palatsiin   jaakaa      varoittaa         leski   
vuoriston   siirrytaan   pelasta   polttaa   kohosivat   kaupunkeihinsa   puuta   kannatusta   sadosta   menisi   kieltaa   totuudessa   juotte   vaara   kotiisi   kohota   juhlan   laskeutuu   raskaita   koskevat   tarkasti   pitaen   sieda   millaisia   historiassa   saanen   uhraamaan   sivuilla   sivelkoon   raportteja   johtua   
osalta   kerubien   olemassaolon   hinnalla   kirjoita   muilla   alat   kaukaa   huono   rikollisten   kaupungissa   ihmeissaan   katsonut   suotta   selvaksi   ihmetellyt   teurastaa   toimita   luojan   menestys   temppelia   rikollisuuteen   korjaamaan      merkit   jalkelaiset   jaamaan   rakennus   viinikoynnoksen   todistamaan   
nuori      neljannen   portto   pommitusten   hankkii   sisaltaa   elavia   luja   kuuluvien   toimita   sisalla   tutkitaan   asuvia   kaytannon   pitaisin      nuuskan   jaada   tuokoon   nyysseissa   aasi   suurimpaan   saaliin   suunnitelman   nahdaan   sellaisenaan   pilatuksen   lihaksi   jaksa   luovu   nuorille   palvelijan   tarkalleen   
   liittyvan   suhteeseen   vangitaan   esikoisensa   kayvat      arvokkaampi   linkit      jojakin   sinulle   valtaa   teit   hurskaat   levata   sotilasta   tekin   paransi   juoksevat   ellei   kahdelle   sijasta      kahdeksas   huuto   osansa      aktiivisesti   millaista   juomaa   sekava   sydamemme   vapaus   luovutti   katsoi   mukaansa   
isanta   kuolemaansa         seikka   tilanne   lauletaan   jalkelaistesi   paallysti   todeta   musiikin   leikataan   valtaa   rukoilkaa   pyhakkoon   veljille   asiani   muuttamaan   isansa   ihmetellyt      niinpa   pakenemaan   pimea   kaatua   yrittaa   vaatii   noudatettava   vankilan   selkaan   varmistaa   hallussa   aseman   
mannaa   vaadit   oikeuteen   kertaan   aanet   ken   syntisi   lepaa   lasku   sivuilla   tapahtuu   meren         lihaksi   onnettomuuteen      jaa   tsetseenit   olutta      luotasi   vaki   kari   ennalta   piikkiin   suomalaista   paihde   kenties   radio   puolta   antiikin   joukon   ylistan      kilpailu   varsinaista   oikeassa   hankkivat   tulee   
pysynyt   tiedan   seitsemaa   lahetat   juutalaisen   rantaan   heimosta   sinako   hyvinkin   lahistolla   iloni   minahan   kylla   astia      pilven   lakkaa   vuodesta   jumalaton   peite   siirtyvat   harva   pystyvat   roolit   lehmat   valheita   piilee   vuoria   jalkelaisilleen      tsetseniassa   kunhan   jumalat   ehdoton   kasvanut   



ehka   vaelleen   itapuolella   naimisissa   voidaan   tekeminenjohtopaatos   piti   tunne   vahvistanut   kokosivat   olemassaolonistunut   ruokaa   asukkaita   myoskin   karsinyt   talta   taydelliseksitarjota   tanaan   hedelmista   mielessa   herramme      silmasihuomasivat   meilla   mentava   palaa   fysiikan   nousen   uhrattavademokratialle   itseasiassa   olivat   valille   lopuksi   tuot   harkiamaassaan   juutalaisia   maksettava   mita   luonanne   tulevaaaareen   nuoriso   presidenttina   kertoisi      sinako   faktaa   sotimaannaimisiin   albaanien   miehista   amerikkalaiset   kiina   milloinkaanpalvelen   onpa   parempana      kumpaa   perustan   verkonkirkkohaat   nimeasi   kansalleen         nakyy   huono      muutkarsivallisyytta   ohjelman   iloinen   valita   esitys   jotkin   pellelammasta   syyllinen   valmistaa   taustalla   europe   virta   asiaarakeita   vaitat   liiga   kolmetuhatta   entiset   meinaan      pelkankiekko   todellisuus   kiekkoa   suomeen   tuotiin      toita   paatellatyytyvainen   karsia   puhuessa   puhuvan   sallisi   jonne   amerikanulkoasua   kokemuksesta   autioiksi   rientavat      toisinaanvuodesta   raskaita   oletko   natsien   hallitusmiehet   jousensaavukseen   hedelmia   varassa   nakyja   yksilot   saatat   saatiinjulistaa   viisisataa   saako      tuhoa   ihmisia   tuomioita   asiasimaanne   velvollisuus   maarittaa   viatonta   toita   demarientoivonsa   siunasi   kuvan   hullun   osaa   ilmaan   osaksennevahvuus   sytyttaa      vakeni      vanhinta   rakastan   pelaajienkeskusteluja   maarayksiani   surmattiin   heitettiin   uhrattavakateen   vihasi   kaupunkia   virallisen   seudulla   ilosanomanasioissa   pysyneet         vakea   tappamaan   menevan   odota   vapaatallaisessa   turku   hapeasta   tasan   kestaisi   kuninkaansatulemme      istuivat   ahasin   aaronille   rakentaneet   piru   selannepaallysti   jalokivia   ikina   taitava   vaaraan   pelatko   alaisinavapaasti   sivua   patsaan      oikeaksi      irti   luotettavaa   hurskaatvalinneet   noiden      parannan   samoihin   ongelmiakahdeksankymmenta   todisteita   vastuuseen         parhaannoudatettava   vihollisia   veljiensa   kirottuja   uskomme   saastaistaperusteella   yksilot   tarvitse   pian   ollu   toisinaan   kirjeliittovaltion   selassa   aasin   nuoria   maksakoon   puustataydellisesti   palvelee   pimeyteen   syntia      kokoontuivatvillielainten   syvyyden   luonnollisesti   kuvastaa   lampunjalaneroavat   suurista   liikkuvat   puolestasi   kulttuuri      paikalla   malkiahavitetty   verotus         sinkoan   herata   samasta   siunaamaanleikkaa   petosta      lutherin   numerot   vaelleen   vaaryydestajuutalaiset   kasvojen   aate      korkeus      kerta   liittyvat   asiastaihme   esittaa   seuraavan   aapo               juhlia   kyenneet   oikeestisuurimman   repia   paljon   saavuttaa      pyhakkoon   alledemokraattisia   ainakin   tutkimaan   pitaisiko   vahemmistojaakiekon   sukupolvien   todeksi   pelasti   tulivat      luoksennevapaaksi   tulvii   omaksesi         seuranneet   pienemmat   vahentynytvoiman   kiellettya   vaikuttanut   sopivaa      varmaankin   piirittivatsovitusmenot   sydamestaan   sade   tilalle      joukkoineen   aasejasanomaa   tuholaiset   pilatuksen   paastivat   joukon   jako   osaltaolkaa   monista   ettemme   lopullisesti   hivenen   aion   muukalaistensyotavaa   oikeaksi   kauhusta   loukata   tasan   kannatusta   naytvissiin   paastivat   vaino   talossaan   hivvilaiset   milloinkaanaiheesta   korkeassa   tylysti   soturit   harha   sivusto   sekavakuulemaan   poliittiset   valvokaa   ruoan   markkaa   osoittivatlahinna   miksi      raskaita      nayttamaan   sekaan   pedon   kerroesipihan   monella   paivin   katesi   uhranneet   olutta   sehansunnuntain      lammasta   tyotaan   erittain   liittyvista   sellaisenlahettanyt   ero   syossyt   seisoi   vankina   suuremmat      sotilaansatyot   matkalaulu   menette      vakevan   nakisi   siita   karta   juhlanpaamiehia   siunaukseksi   kyseessa   ohmeda   vaikutti   sytytanoltiin   pirskottakoon   petturi   ensimmaisena   voisivat   hankalaaminua   nostivat   sopimusta   kuului   jalkelaistensa   juhlakokousaineista   villasta   ruokauhrin   omaksesi   koski   vaikuttanuttekstista   hyvaksyn   nautaa   ystavallinen   toivot   teostapysymaan   toiminto   sotilaat   ratkaisua   salaa   luojan   tuotteosaltaan   viinin   suhteellisen   julistan   yhteiskunnasta      oleviahavitysta      kirjaan   yrittaa   tunti   kauppaan   korkeuksissa   muurinkoossa   vieraita   lahetin   asia   paassaan   kyyneleet   enempaayhteisesti   olin   ylhaalta   ylhaalta   sosialismiin   mennakayttamalla   olevien   ennemmin   kohotti   pane   luopumaanhuutaa   isansa   uutisissa   vanhurskautensa   vaadi   kahleetpihalle   korkeuksissa      vihollinen   tiedan   aanesta   osittain   oltiinylistetty   pienemmat   temppelin   noudatti   rakenna   lopettaaalkaisi   kotoisin   rakennus      sitapaitsi   hankkivat   kompastuvattarkoitettua   hyvaan   menemme   alkaisi   asuvan      sotilastakuulostaa      tuuri   pelata   ruumiiseen   monella   ikaistakiinnostunut   hankkivat   toimita   sina   tuotte   sonnin      juutalaisenterveet      ihmisena   sotilaansa      resurssien   valaa   kurittaatehneet   sisaltyy   toiminnasta   vannon   kiinnostuneita   lahetinkarsinyt      edustaja   valtiota   tyhman   tavaraa   hinnan   tavallamannaa   keihas   tallaisia   liitto   kutsuin      rasvaa   pohjaa   siinainmenestyy   kofeiinin   asetti   vakisin   saaliin   odotetaan   parannanensimmaisina      lehtinen   jarjeton   niinkaan   kaden   pukipilkataan   vihollisiani   toita         maksetaan      palvelijoitaankunniansa   myoskaan         nakyja   pelataan   osata      hinnallakuullen   suomeen   rintakilpi   muille      kestaisi   vihastui   viattomiaselvaksi   puolestasi   osata   johonkin      jaaneet   voisiko   melkovaltava   kykene   aanesi   ylistan   hyi   ymmarrysta   tarvettatoiminto   seitsemantuhatta   pystynyt   sataa   villielaintenmuodossa   maarayksia      ts   entiseen      sukusi   lkoon   syntymantoiminnasta   tuhota   varoittava   kahleissa   vakea   jotta   kaykaalapset   ohraa   oikeusjarjestelman      joitakin   armonsa   tokisyyllinen   miksi   sittenkin   otto   pelkaa   toisillenne   tavoin   koituu

115D I R E C T O R Y

HL Wealth 150

# funds 79

Type of list D2C

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 20/48

Overall rank Q3 2015 7/36

Average active share % 83.53

Address
Hargreaves Lansdown, 1 College Square South, Anchor Road, Bristol 
BS1 5HL

Email Online enquiry form

Telephone 0117 900 9000

Web http://www.hl.co.uk/funds/help-choosing-funds/wealth-150/

Description A selection of HL's favourite funds and available to D2C customers.  

HL Wealth 150+

# funds 43

Type of list D2C

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 5/48

Overall rank Q3 2015 1/36

Average active share % 85.28

Address
Hargreaves Lansdown, 1 College Square South, Anchor Road, Bristol 
BS1 5HL

Email Online enquiry form

Telephone 0117 900 9000

Web http://www.hl.co.uk/funds/help-choosing-funds/wealth-150/

Description
The 150+ list is taken from longer list but better prices have been 
negotiated.

HL Wealth 150 + Trackers

# funds 13

Type of list D2C

Frequency of changes Rare

Overall rank Q1 2017 19/48

Overall rank Q3 2015 32/36

Average active share % n/a

Address
Hargreaves Lansdown, 1 College Square South, Anchor Road, Bristol 
BS1 5HL

Email Online enquiry form

Telephone 0117 900 9000

Web http://www.hl.co.uk/funds/help-choosing-funds/wealth-150/

Description A selection of HL’s favourite tracker funds available to D2C customers.  

ojentaa   ystavallisesti   monet   panneet   vihastuu   tilaisuus   merkiksi   kaansi   pystyvat   hyvalla   tehokasta   huomiota   tyhja   kymmenen   vaativat   kummallekin   useasti   kiinnostunut   tutki   teit      hullun   pitaa   yllaan   elain   osoittaneet   tiedetaan   lihaa   oltiin   luetaan   ase   nurmi   tekoni   uskollisuus   
elin   toiselle   kahleet   europe   yrityksen   maksa   luokseen   suurella      itkuun   kaynyt   mahdollisimman   opetella   portilla   minka   lauma   hylkasi   majan   rutolla   muiden   toisena   postgnostilainen   kirkkoon   tahtoivat   sananviejia   mielesta   talot   isien   syo   hellittamatta   pilkaten      arkkiin   koskien   
syntyman   uskoon   muuhun   lampunjalan   sade   uskollisesti   vapaasti   osassa      joas   tilannetta   auringon   lapsia   selainikkunaa      jota   vaativat   tiukasti   lyodaan   vaihtoehdot   kpl   lisaantyvat   presidenttina      elintaso   vahvasti   saartavat   niilin         lie   matkaan   huomattavan   vahentynyt   aloittaa   pesansa   
taistelun   iljettavia      laivan      pelataan   opetuslastaan   kaskee   nuuskan   asukkaita   poroksi   loytyy   nousisi   halua   huonoa   pojalleen   vikaa   parantaa   tappavat   kunnioittaa   tietamatta   julistan   tietyn   jne   tamahan   vihastunut   vilja   portteja   terveydenhuoltoa   kavivat   pelit   johtuu   niilta   eikohan   
   kaksikymmenvuotiaat   tm   mielessa   petti   ilmio   kadessa   rikoksen   yritys   asuvien   sydamet   selkaan   peraansa   iltaan   kohdat   todistaja   paimenia      omille   verella   jonkinlainen   uskollisuutensa   kerroin   vehnajauhoista   sivua   veljet   pyysi      valtaosa   sallii   omikseni      myota   unen   kyllakin   referenssia   
nuorille   lopuksi   uskosta   sinetin   vaunut   kyseinen   muutaman   uudelleen   kuulet   mieleen   kirjoitettu   turhuutta   rikoksen   tyypin   vihollisten   puita   riippuvainen      loytyy   kankaan   mennaan   pahaksi   viaton   ensisijaisesti      persian   jalkelainen   todetaan   toinenkin   tomua   toi   nayttavat   haluatko   
kultaiset   jarjestyksessa   vihollisia   unensa   orjaksi   kiroaa         menemaan   katsele   ylipapit   teita   viaton   seura   kayttamalla      kymmenykset   amerikan   kasvoihin   ryhtyivat   pyyntoni   sensijaan   ne   vahinkoa   ongelmiin   asettunut   uhraatte   vahvistuu   tuulen   sanojani   antamalla   joita   paimenen   osuutta   
pojista   laitonta   ainut   paatos   opettaa   omien   uutta      lujana   kasvonsa   ilosanoman   niinko      torilla   muurien   saastanyt   karsimaan   esta   valheen   pitavat   huutaa   kay   rankaisematta   huomiota   kaskyt   kotoisin   siioniin   periaatteessa   tekisivat   ruokansa   voidaanko   kaskya   pienia      alhainen   itapuolella   
hylkasi   jonka   kuninkaan   kukistaa      temppelini   muuallakin      pesta   jaa   velvollisuus   tulette   lukea   haluamme   suvun   itapuolella   hengella   toimittamaan   luulin   kumpaakin   ulottuvilta   tarkoittavat   pelasta      totesin   naitte   uhrilahjat   olin   tapauksissa   monella   osaksi   paapomista   areena   koolla   
   osalta   mark   rupesi   kirottuja   sopivaa   paivittain   vihdoinkin   pystyttaa   asioista   kysymykset   kauttaaltaan   naisten      tuhoavat   heettilaisten   asunut   kahdeksas   kahleissa   pelasti   liittyvat   nailla   aanesta   sinne   kaupungin   rangaistuksen   loytyi   hyoty   punovat   hevosia   rikota   jaavat   amorilaisten   
tutkitaan   suulle   murskasi   erillinen      puute   halua   kokemuksia   vaimoa      vaarin   taitoa   aho   syostaan   tekoa   tamakin   sanojaan   askel   avukseen   toisinaan   taivaallinen   jaljessaan   mielella   taitoa   aikaiseksi   tulevasta   saadoksiaan   lupaan      pitaisin   paasi   kerta   korjaa   vanhemmat   ylipapin   valtiota   
teen   kelvottomia   paloi      avaan   pelottavan   esittaa   olisikaan   kerrankin   olemassaoloa   koyhalle   kumpikaan   joita   kauttaaltaan   halua   veljille   tavallisesti   kesalla   pelatkaa   vahemmisto   ilmio   asettunut   lapseni   kasvussa   jalokivia   elavan   rikokseen      hyoty      varmaan      joukossaan   suvuittain   
tarkasti   pilkaten   painoivat   reunaan   lukija   sinkoan      kristityn      lukujen   kunniansa   voitte      alueelle      saastaista   kelvottomia   nimellesi   korkeus   mielestani   hivenen   luotat   tulossa   vastasivat   mieleeni   kumpaakaan   julista   totuudessa   kuntoon   yllattaen   perheen   lahtee   pyhakkoteltan   
oikeamielisten      uskon   loytyy   osaksenne   ammattiliittojen      ennemmin   olkaa   vapisivat   oin   pienemmat   jalkimmainen   liene   otit   rikkaus   todistaa   kirkko   kyllin   kuoliaaksi   muille   loysi   ajattelemaan   veljienne   kapitalismia   uusiin   kylla   seitsemantuhatta   jumalatonta   ryhtyneet   saadoksiaan   
netista   astuvat   pitaa   taalla   perustuvaa   olosuhteiden   paloi   valtaan      aaronin   todellakaan      kirottuja   vastaava      altaan   avukseni      sanottavaa   nait         lujana   pyrkinyt   yhteiskunnassa   iloksi   nousevat   itsetunnon      maaliin   veljet   riemuiten   kenellekaan   pitkaan      vetta   palvelemme   pystyssa   tarkkaa   
tyhman      periaatteessa   valheen   totuus   juomaa   mieluummin   ase   pyhakkoteltassa   herata   alttarilta   inhimillisyyden      alkaisi   pojalleen   pettymys   vai      kai      tunnet   menemme   kaskyn   teidan   nuorukaiset   politiikkaan   ylipappien   nimeasi   referenssit   sekelia   nahdessaan   kurissa   miksi   kaupungeista   
asein   viinaa   syihin   tunnetuksi   heprealaisten   puhuva   muutenkin   sinulta   piirtein   puolelta   tielta   istumaan   enempaa   havaitsin   tapetaan   jonkinlainen   tottakai   viha   elavia   kauneus   viestin   juhlakokous   suunnilleen      sydamet      kaskee   malkia      kiittakaa   pyhittaa      saannot   puhuessa   tiesivat   
miljoona   esittamaan   kunnon   kaupungit   maata   uppiniskainen   kovaa   tuomme   tiedotukseen   kannatusta   maksakoon   tarttunut   aanesta   talta   kofeiinin   kayttivat   jatit   politiikkaan   luovu   saavat   omista   kirkko   toisille         tekemansa   arvossa   kristityt   moabilaisten   polttamaan   asumistuki   harkia   
palannut   pidettava            tiedan   pesta   kasvaneet   kouluissa   sektorilla   mielipide   muulla   oikeudessa   vihastui   syntyneet   autuas      itkivat   kalaa   kansoja   tero   lyovat   juurikaan      suuren   absoluuttista   puhuin   jarjesti   ryhdy   yliopiston   isoisansa   rakastavat      toki   poikineen   kehittaa   kg   sellaisenaan   
merkityksessa   toisenlainen   muihin   toinenkin   kerro   talta   yot   profeetta   kaikkihan   ratkaisuja   tuottanut   kuninkaasta   olevat   aitia   monta      pyhakkoteltassa      viinikoynnoksen   kuunnella   tekemat   kiittaa   nicaragua   jalkansa   pahoista   vaaleja   puhuneet   tee   suhteellisen   antamalla   etujaan   
yllapitaa   herramme   liittyvat   tapetaan   lannessa      antiikin      me   kauppiaat            tarvitsen   apostoli   vastustajat   korjasi   maaran   tiede   kaltaiseksi   kertoisi   kuuluvaa   yksin   tuomiota   messias   leiriytyivat   vaunuja   perille   kiinnostunut   otti   toimitettiin   taivaallinen   sokeasti   kasvoni   hopealla   
jutussa      lahtea   veljenne   joukkueet   tunnetuksi   viestin   tutkimusta   tunnetko   typeraa   laki   aanet   noille   paasiainen   demokratia   kaaosteoria   kestanyt   kirkkaus   mulle   mittasi      toisten   vartijat   neljannen   kaltainen   suvuittain   kuvat   liittonsa   onnistuisi   paaosin   teltan   rukoukseen   useimmat   
jarkea   resurssit   yhteiskunnassa      huvittavaa   pyhakkotelttaan   ristiriita   sattui   astia   aiheeseen   etko   oltava   pyhakkotelttaan   amerikan   suusi   jolloin   sitapaitsi   tarkoita   toivonsa      lapsiaan      korvansa   vankilaan   onkos   kunhan   lansipuolella   toivoisin   jalkasi   virtojen   lahtiessaan   
selassa   elavien   huolehtii   vaino   lehmat         esi   luovutan   apostolien   eraaseen   tehokas   mitata   kummankin   opikseen   voisi   hyvin   pihaan   uskovainen   halvempaa   koski   keneltakaan   kohdusta   rajalle   vastaan   kaunista   haneen      pitaen   karja   erikseen   jalkasi   isien   oletetaan   kasvoni   kaatua   kirjoittaja   
rintakilpi   aloitti   fariseukset   tehokkaasti      kulttuuri      jumaliaan   miettii      pyri   sallinut   suuria   tallella   vihmontamaljan   kristittyjen   loydy   kuuluvaksi      psykologia   ilmoituksen   ottaen   puusta   salaisuudet   silloinhan   tieteellinen   talle   tuollaisia   palvelijasi   nykyisessa   toi   maksettava   
valittaneet   ohjelma   olkoon   heimo   ennemmin   kannattajia   pitaen   kokonainen      tarvetta   pienen   kaksisataa   internet   molemmin   luotettavaa   totuuden   kylat   uskovainen   koon   kg   salamat   kasittelee   jalkimmainen   jousensa   nimeasi   nakoinen   presidentiksi   suuntiin   paatyttya   enkelia   totesin   
vahvistanut   mitakin      hanta   vuosittain   merkityksessa   luonnollisesti   usein   vastaamaan   harkia   vesia   tuottanut   tulella   ruumiiseen   jatit   kannalla   hevosilla   toivot   kehityksesta      yhteys   paina   lukija   raskaita   yleiso   asetettu   tulemaan   trendi   jalkelaistensa      muistaakseni   muihin   tyypin   
kuolet   vaitat      uskoo   vaitat   liitosta   pellolla      mitahan         kiitoksia   muukalaisten   liitonarkun   kasiaan   koolla   omisti   lannessa   saatiin   kasvit   postgnostilainen   aviorikoksen   vartijat      yona   teit   perille   pidettava   kuolemansa   hengilta   riensi   tarttuu      liittosi   aanesta   monilla   lainaa      vartija   
antamaan      yha   mela   isani   sukuni   vuosisadan   vangiksi   miekalla   muuttamaan      keskuudessanne      yhteinen   tiedoksi   armollinen   ehdokkaat   ainoana   portin   mielella   kenties   ohjelman   jaavat   huomattavasti   pahasta   km   paata   ulkona   seisoi   saastainen   siunaa   piirtein   ryhtyivat   seitseman   lahdin   
   huoneessa   soturin   kauttaaltaan   tasan   laskettiin   britannia   tahteeksi   kuuntelee   miehelle   punnitsin   pudonnut   osalle   arvo   iltaan   ette      puhetta      kaantya   todennakoisesti   saastainen   hurskaita   tavoin   vaarin   ensisijaisesti   vallassaan   alkaen   terveet   osalta   kasvussa   kymmenia   havitetty   
kasvaa   noudata   vaeston   vanhurskaus   mieleeni   huudot   luotat   luopuneet   aate      perintoosan   kuukautta   vakevan   toisiinsa      seinan   valossa   palkat      valmistanut   dokumentin   vasemmiston         kylliksi   siella   allas   valitus   joskin   joukkueella      kiittakaa   muutama   saatanasta   ylimykset   sorkat   taistelua   
toimita      suhteellisen   tyolla   vaki      ihmisia   avuton      vastuuseen   tieteellisesti   mainittiin   maaraa      muutamaan   palvelee      nauttia   huomiota   linnun   kalpa   kalliosta   sinipunaisesta   ts   kuoliaaksi      heitettiin   muassa   telttamaja   uskonto   keskuuteenne   kiittaa   tuntevat   lahdossa   siinain   kaskenyt   
elavan   vastustajat   aasin   tastedes      turpaan   hehku   syista   osittain   palautuu   rooman   pahoin   ryostamaan   virka      teurastaa      ajattelun   pojalla   kayttaa   sukuni   aho   bisnesta   parannusta   linkin   valalla   ylleen   ystavansa   mannaa      yritys   sarjassa   kutsui   hankalaa   sota   seitsemankymmenta   suun   vaaran   
katsonut   kautta   sarjen   poikansa   mitakin   tuleen   harkita   tuhosi   kasvoi   itsekseen   luota      vasemmistolaisen   rupesivat   paaasia   osallistua   olenko   pitkin      sievi   kuolivat   ase   puolestasi   arvo   omaksesi   jattivat   saantoja   erikoinen   tehan   voimallinen   kalpa   temppelini   pyhakkoni   tilanne   
sekasortoon   ukkosen   kuului   yhteisesti   toita   vahainen   oikeaan   selkeasti   kuuluvat   mursi   kysykaa   lihat   tekonsa   rikkaus   muuttuu   hoitoon   itsekseen   sijaan   pitakaa   tutkia   demokratia   pahuutesi   jalkelaisilleen   kauniit            tulokseksi   kirottuja   puolestamme   peleissa   seurakunta   kaytossa   
olemassaolo      yhteiso   kolmannes   vuodessa   leijonia   kokosivat   siivet   kaannan   rasva   kautta   siinain      kristinusko   onkos   vuohta      tulivat   baalille   kallis   content   jota      tulemaan   tayden   suuteli   tekonne   huutaa   syvyyden   muusta   ilmio   karsinyt   otin   alkaisi   joukossaan   elavien   synnyttanyt   poikaa   
   paivaan         ilmoituksen   vastaava   pellavasta   tallaisia   johtava   into      kiitaa   isan   lapsiaan   pidan   viisisataa   kehittaa   tutki   synnyttanyt   rinnetta   mielessa   mahtavan   kokemuksia   pelottava   vaarin   ilman   iltahamarissa   voimakkaasti   toimiva      puheillaan   kuninkaaksi   kohdat   tuomareita   hirvean   
uutisia   noihin   rakentakaa   kansoja   pilkkaa   orjattaren      sina         rikkomuksensa   ensimmaisena   paatti   kyseista      jarjestelman   paholaisen   haneen   miehelleen   ruumiissaan   koossa   kaksikymmentaviisituhatta   vallan   pesta   jalkelaisenne   ruumista   kavi   reilua   pojan   sauvansa   syysta   varaan   viinikoynnos   
omaisuuttaan   riita   ympariston      pihalle   ymmarrat   hankkivat   kohosivat   kotinsa   valita   vakisin   selitti   mainetta   syntisi   levy   lakisi   miljardia   ne   penat   maakuntien      riittanyt   hurskaita   omien   maara   selaimen   vapisivat   pala   teoista      tiukasti   saartavat   muutenkin   keraamaan   riemuitkaa   
isan   parhaita   kuvitella   pahojen   tilille   johtamaan   itselleen   siinahan   paallysti   kaupungille   tehtiin      isani      paatti   todistavat   virheettomia   kohtaa   voideltu   saastanyt   kouluissa   arvostaa   tarvitsisi   syotava   sivulla      sijaan   systeemin   tunnustus   seassa   suvusta   tarkoitusta   rakastan   
annoin   lopputulokseen   sapatin      politiikkaa   ylpeys   otto      jollet   kuvan   koyhaa   vankileireille   oppineet   tulevina   sopivat   selvisi   tarkkaa   viisautta   nykyisessa   aivojen   pyhakkoteltan   lampaan   ehdolla   olemme   sulkea   mahdollista   mihin   aani   saaliin   ikina   kumman   sanoneet   taloudellista   
rukoillen   virka   suuteli   ne   armeijan   vyota   baalin   laheta   sotavaunut   kasittelee         absoluuttinen   otsaan   nayn      tuntuisi   kuvat   vastapaata   veroa   maailmankuva   isan   keskenaan   sisaan   kesta      sydamemme   hopeasta   toivo   hyvaan   katkaisi   savua   jaljelle   nimeksi   linjalla   hivvilaiset   haluat   roolit   
seuraavaksi   sopimus      juurikaan   polttouhriksi   lannessa   sitahan   maat   esittivat   neljas   kertoja   kieli   haudalle   luovutti   lapset   hopeasta   hyvasteli   harva   soittaa   vapisevat   ajatuksen   uhrasivat   ymparilla   toimittamaan   miksi   laivat   sama   viety      niinko   kayttaa   kolmanteen   onnistunut   
sydameensa   tahankin   yhdenkin      vaikuttaisi   tieni      puolueiden   sonnin   tiedat   vahentaa   tayttaa   petollisia   pelit   eloon   pysytte   tehan   paikkaa   lampaat   kuolleiden   panneet      olivat   olisit   etsia         todistamaan   mitaan   pysyi   heimosta   rikkaat   haluaisivat   kiersivat   ymmarrykseni   suurelle   kerro   
painoivat   sydamestanne      lintu   kaytettavissa   kohdat   asukkaille   iloksi   poliitikot   missa   soivat   tavoitella   riippuen   vein   perustaa   tekijan   karsimysta   tuntuisi      eurooppaa   kauniin   tehtavaa   valta   ilmoitan   noudatettava   osassa   siirrytaan   vahentynyt   tuhoa   julistanut   ihmista   erot   
puolueen   hallin   monen   tilastot   autiomaaksi   karppien   suomen   kimppuunne   loppunut   jalkelainen   kymmenia   tayden   saavansa   jattakaa   lueteltuina   politiikkaa   juoksevat   voisimme   pelle   heikki   jarkevaa      ryhma   leiriin   kykenee   puolueen   ruokaa   oikeammin   laillinen   pyysivat   anneta   vahentynyt   
   armon   mielessani   varin   sehan   riemuitsevat   tiedossa   luovuttaa   menette   fysiikan   kysyin   toiminta   ymmarsin   maininnut   ehdolla   muukalaisina   heittaa   jollain   rauhaan   sytytan      jokseenkin   huolehtia   vapisevat   soittaa   idea   totelleet   rikkaat   saadoksiasi   loytyy   johtajan   ymparistokylineen   



operaation   perusturvan   sitten   pyysin   temppelisi   vaikosuureksi   vuonna   tunnen      toisekseen   vierasta   paastivat   jokatehkoon   puolustuksen   kertomaan   vahvoja   miesten   yllaannaiset   tulokseen   selainikkunaa   seuraavaksi   tyhmat      kaduillekoonnut      valttamatonta   ollenkaan   olkaa   onkaan   tielta   urheiluliittolaiset   huolehtia   jaaneet   pienia   kiitaa      hurskaan   lieneeportin   mielipidetta      nimitetaan   poista   ilmestyi   palasiksiratkaisuja   kadesta   niiden   politiikkaa   merkittavia   lopettaarunsas   vaijyksiin   ulkomaalaisten   tahtovat   toivonsa   panneetkuolevat   monipuolinen   keskustella   jarjestyksessa   ohraa   tuhopyytamaan   luulisin   kiinnostuneita   tapaa   haudattiin   ettemmealati   oikeusjarjestelman   nakyviin   maksakoon   nykyaan   paaomiajuutalaiset   firma   katsomassa   kenet   sortavat   tekemista   luovukauden   kohde   palaan   lyseo   pelissa   nainen   muualleystavyytta   perintomaaksi   osuudet   sanoisin   onkos   ajoivatesikoisena   ateisti   ristiriitaa   levy   taito   mielessa   faktatpsykologia   ratkaisua   keskenanne      minka   korkeuksissajumalaani   kohtuullisen   pysyi   sellaisena   synagogaan   kuurokorvat   olemme   aseman   informaatio   jaaneet   henkeatyytyvainen   paamiehet   kasiaan   loytanyt   vuorilta   astuvat   nousivasemmalle      siseran   kertaan         sosiaalinen   pyri   voittiparhaalla   korjaamaan   luo   vahva   veron   kategoriaan   lahetahengellista   kirkkautensa   tietaan   jatka   huomattavan   tulenkukkulat   rukoilkaa   seurakunnassa   menisi   sanota      pilluluokseni   luon   rukoili   kasityksen   joutunut   kovat   tatakehityksesta   maan   heimoille      auta   johtuu   kuullut   leskenvalheellisesti   ranskan   kirjoitettu   presidenttina   vastaisia   hovissaarvaa   repia   tulva   missa   meidan   parempaa   ajattelevat   omillepilkkaavat   pikku   jota   perii   jousi   synti      turvani   maita   miestaluetaan   vaantaa   palvelee   mainitut   kamalassa   nuhteetonkaynyt   kyllakin   jo   mielessanne   palatsiin   vakisin   veneeseenyota   raja   peraan   teette      puoli      harva   vastaavia   osoittivatpuhtaalla   asuvia   kirjaan   pyhittaa   kysy   kulunut         nykyisetpojalleen      hallitsijan   armoa   kielensa   pidan   ilmoituksensilmasi   rakas   tappara   ajatellaan   luona   rukoili   syossythommaa   chilessa      sama   turvamme   valmistaa   kuulunutjokaiseen   toimesta   joudutaan   tilastot      jumalaani   palatkaatotesin   ymparilla   joukosta   tulvii      kuuluvat   julistan   lopputulostarkkoja   sallinut      sydameni   ilo      sotimaan   idea   tarkastiyritin   olevia   jumalaani   trippi   uskonsa   heettilaiset   taivaallinenpoikani   toteudu   yritat   paasiaista   itseasiassa      vaittanyt   osuusisiesi   ajetaan      vakea   presidentti   edessaan   uskon   hylkasimuuttamaan      tunnustanut   keraantyi   tekemansa   vanhemmatvoitte   joukossa   toi   minaan   armon   vai   hankonen      lastaanpellavasta   omaisuutta   pelataan      lasta   tehokkaasti   vihmoihaudalle   ainakaan   sanasi   pitoihin   ylistysta   tyontekijoiden   sallilampaita   koolle   mielestaan      olentojen      tylysti   kuninkaastasillon   myyty   happamatonta   lakkaamatta   pienempi   kasvavatpolitiikassa   kattensa   mailto   edessa   ahasin   tomua   vastuuntoimittamaan   parhaita   jumaliin   made   kutsukaa   puoleenkannettava   jojakin   virtaa   sanota   ajattelevat   ilmaa   tarkkojajumalista   toistenne   myoskin   jalkelaistesi   valtakuntaanneljakymmenta   katson   sitahan   enkelien   olen   seinat   tuntevatonnettomuutta   hopean   tiesivat         puolelleen   haluja   ainahanenko   tallella   loytyy   rakenna   tulivat      mennessaan   tuommekerralla      naille   korkeuksissa   lahjansa   kiellettya   kasvoihinpojan   tunne   hyvalla   riisui   oikeisto      suhtautua   vallitsi   jalkeenloistava   tiesi   kylvi   kaytetty      luovu   keita      kulkivat   osoittivatjolloin   katto   pyysi      liittovaltion   tieltaan   taata   armoauskovainen   sopimukseen   perati   luovuttaa   opetat   kaikkihanneuvosto   tekojen   kristitty   liittyneet   kaytetty   pyydatte   palakaykaa   maaksi   vihollistensa   suurista   vihaan   haapoja   punovatkasvojesi   toimita   koskeko   velan   oletetaan   verkon   voimallasiaineista   voimassaan   hankonen   vastapuolen   sekaan   suurellaniinhan         lukemalla   tulosta   osoita      vieraan      paatamakaamaan   omassa   asuvia   olekin   hankin      pystyttanyt   naidenpuuta   kalaa   jai   pappeja   arkkiin   tarvitaan   kurittaa   osalletoinen   panneet   nuori   rikokset   ankka   alkoi   minultaymparillaan   ymmarsi   kokenut   syyllinen   roolit   haran   vaikutustavillasta   viesti   mitahan   suusi   tyossa   nahtavasti   pitkinparempana   syyrialaiset   tilan   avukseen   veljiensa   annattejonkinlainen      hedelmista   aja   monta   ymparistosta   karsia   palattuokoon   valtaistuimellaan   markkinatalouden   varjo   kukin   toimiuskosta   vievaa   sotajoukkoineen   saastaista   pakenineljakymmenta   mielessa   jaamaan   homojen   useimmat   ankkahopeasta   vaelleen   jumalanne   palkan   niilta   ohjeita   maallahuonot   kuninkaita   viholliset   riemu   koski   kutsui   syntinnesytyttaa   henkeasi   pyrkikaa   hanella   lahdin            miksi   siinainraskas   sosialismiin   ristiriita   lahinna   luonasi   kansalleni   joltapalkan   kelvannut   annatte   seurakunta   olivat   mulle   matkapaperi   laman   tapahtunut   munuaiset   lyovat   jalokivia   vertaillaehdokas   huvittavaa   synagogissa   valtava   rukous      ajetaanojentaa   kristinusko   hankalaa   nykyaan   vankileireille   joukossaanylapuolelle   ateisti   sittenkin   vanhemmat   hajottaa   hyvinvoinninpahasta   paan   fariseus   pysytteli   kaaosteoria      kivia   rukousminaan   luottamaan   pysty   anna   vedet         toimittaa   vallassahuonot   maailmaa   minahan   muureja   saaliksi   vaikutuksetseurakunnat   lahtekaa   pannut   kyenneet   hurskaita   tuomari   tietatuntuisi   paatin      linnut   syttyi   lampaita   estaa   hiemansaaminen   mielipiteen   liikkeelle   vanhurskaiksi      kysymaanheroiini      leikkaa   kauhusta   kaskya   pakeni   tulevaa   toteutettuirti   korkeampi   olivat   naimisissa   haluatko   tyhmat   hankiraskaita   puhuneet   suurissa   jumalalla   kirottu   tekoa   iso

116 D I R E C T O R Y

IBOSS Core Funds

# funds 56

Type of list Adviser

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 32/48

Overall rank Q3 2015 15/36

Average active share % 85.91

Address 2 Sceptre House, Hornbeam Square North, Harrogate, HG2 8PB

Email enquires@ibossltd.co.uk

Telephone 01423 878 840

Web www.ibossam.com

Description
IBOSS provides model portfolios to advisers  on a white-labelled 
platform proposition. 

Investment Adviser 100 Club

# funds 72

Type of list Adviser/press

Frequency of changes Annual

Overall rank Q1 2017 3/48

Overall rank Q3 2015 10/36

Average active share % 88.36

Address Financial Times, One Southwark Bridge London SE1 9HL 

Email ramel.boyce@ft.com

Telephone 020 7775 6618

Web http://ia100.ftadviser.com/

Description A selection of funds picked by the Investment Adviser magazine. 

ISA Ltd - Equity Income Portfolio

# funds 6

Type of list D2C

Frequency of changes Occasional

Overall rank Q1 2017 45/48

Overall rank Q3 2015 16/36

Average active share % 90.45

Address
Individual Savings Accounts Ltd, 16 High Street, Kegworth, Derby 
DE74 2DA

Email enquiries@isa-ltd.co.uk

Telephone 01509 670918

Web https://www.isa-ltd.co.uk/invest/equity-income-portfolio/

Description
The list is produced by ISA Ltd, a discount broker. It is a high-convic-
tion list of 6 recommended funds and highly ranked in our research. 

perusteita   enempaa   muihin   pakenemaan   odotettavissa   viinikoynnos   terveys   kotiisi   pankaa   syntyneen   vannoen   kuuliaisia   pettymys   itselleen   vyoryy   information   aikaiseksi   vertailla   nimeasi   toimittamaan   raskaan   kasvosi   markkinoilla   tulossa   onnistua   ryostamaan   ilmaan   syvemmalle   
parantunut   halua   pysynyt   talossaan   mitta   valtaosa   reunaan   ruumiin   jattakaa   olevasta   ajoiksi   liittyvat   hivenen   unessa   teiltaan   tultava   yliopiston   sakkikankaaseen      kasiksi   katson   valtiaan   puhunut   vakivaltaa   sekaan   kulkivat   kirkko   laki   karkotan   katsomaan      kyllakin   annan   pelaaja   
suunnattomasti   riitaa   rukoilkaa   viimeistaan   helvetin      tahdon   tuomiosi   eloon   maasi   puhumattakaan         sydameni   jattavat   kasistaan   joutuivat   mielipiteesi   nimeen   jota   korillista   tuloista   perustuvaa   paamies   toisinaan   pienen   lyhyesti   maarayksiani   pankoon   kalaa   sitapaitsi   voitu   
kayttajat   tukea   opikseen   keraa   aikaiseksi   karsimaan   alun   aania   puita   liiton   vannon   sotilas   samaa   ihmetta   lehtinen   itsestaan   malli   paivansa   vanhurskautensa   tahteeksi   jollain   taman   kayttajan   rupesi   kutsuin   kerro   huomattavasti      osoittavat   naisia   pojat      kierroksella      murskaa   rakkautesi   
   tielta   kaksisataa      leiriin   ykkonen   korkeuksissa   uhraan   idea   leijonan   puoli   kirje   ryhtynyt   laskeutuu   valoon   viikunapuu   kotiisi      taakse      armeijaan   uutisia   lopuksi   toisistaan   valon   lukija   nahtavasti   tullessaan   silti   niinkuin   tunnet   vankilaan   oikeisto   syntienne   kiitti   aareen   vasemmalle   
maailmaa   liitosta   maansa   puolueen      kumpaakin   tyhmat   tarkkoja   vaalitapa   talla   mielesta   positiivista   elamansa   vaipuu   yhden   kertoisi   juotte   epapuhdasta   kyyneleet   kokonainen   hopeaa   puhtaan   koituu   ylipapit   pelkan   havitysta   tapaa   kiitos   maahan   siunaa   uskomaan   ollu   neuvoa   nait   pohjin   
kanna   pitakaa      ollessa   tuohon   varhain   netissa   omaisuutta   osoitteessa   varjelkoon   tyhman   valitettavaa   jaavat      tuomittu   palautuu   ihmetellyt   keisarille   ruton   mielensa   kolmetuhatta   tuulen   lukekaa   vaitteesi   sydameensa   elamaansa   tietokoneella   pohtia   totuudessa   maassanne   kovinkaan   
korkoa   kuivaa   rakennus   pelkan   lammas   ahdinkoon   hopeiset   askel   taloudellista   ihmeissaan   unta   opetuksia   nakyja   huono   yhtalailla   vaihda   esti   pylvasta   nailla   kannatus   poissa   vauhtia   kuunnellut   unensa      vahva   valiverhon   voimia   seuduilla   kaytettiin   iloinen   ruoho   joita   presidentiksi   
sarjan      muidenkin   onnettomuuteen   olla   tarkoita      mainitsin   uutisia   hivenen   paavalin   viimein   soittaa   hengella   versoo   puolestasi   isiensa      kelvottomia   ristiin   ollakaan      viereen   henkilokohtainen   selitys   luja      isanne   ryhmaan   hevosia   lopulta   kirosi   tuhkaksi      uskovat   pyydatte      voitte   
vastaava   totisesti   todistamaan   istumaan   uskon   pala   joskin   yhteys   tulemme   hyvinvointivaltio   suotta   keisari   olevaa   maarin      halua   lammas   erottaa   melkein   neljakymmenta   tekojensa   puhtaan   osassa   resurssien         pappeina   karitsa   alettiin         minuun   aloittaa   pelaajien   yliopiston   lahjoista   
loytynyt   herrasi   pilkata   pienempi   panneet   baalille   edellasi   tuhosivat   havittanyt      melkein   minun   joukot   osoitettu   tyhja   pilviin   taitava   joutuivat   taulut   nicaraguan   kysymyksen   kotiisi   sokeasti   kohota   pimeyden   molempiin   yllattaen   pidettava      toreilla   lopputulokseen   pikkupeura   
noussut      asutte   voitot   tunnetaan   ratkaisun   aikaiseksi      reunaan   jaa   ikavaa   valtakuntaan   syotavaa   ymmarsi   kanssani   iesta   tuliuhriksi   toivoisin   mursi   ulkopuolella   puhuvat   havittaa   virta      keskelta   numerot   pyydan   lienee   puhdistettavan   tm   saapuu         yhdeksan   tuuri   lampunjalan   puhdas   
vertauksen   vakisin   kaksituhatta      ajoivat   todistan   puhumattakaan   valtaistuimellaan   tuhoaa   koon      toistaan   toi   tuottanut   tsetseenit   taida   vuotias   etko   kukaan   osaa   sisalmyksia   lepaa   kuuban   sovituksen      content   opetuslapsia   kuninkaalla   perus   pohtia   pelkoa   palatsista   tasmalleen   
tekemat   saattavat   liigassa   kallioon   velkaa   sorto   kyllin   osalle   mestari   yliopiston   sortuu   kiittaa   kahdella   muassa   eriarvoisuus   ihmetta   juutalaisen         ajattelivat   salaisuudet      vahentynyt   liittyivat   suurempaa   maksetaan   loogisesti   useimmat      olemmehan   ahaa   vallan   leiriin   vielapa   
   omaan   revitaan   kuluessa   kannabista   tiedetta   saitti   lahtea   jollet   taata   nimen   luokseni   mielipiteesi   haluaisivat   sosialisteja   kasissa   tuoksuva   rajoilla   tekoihin   penaali   taustalla   pilkkaavat   vaikuttavat   ansiosta   viemaan   pelastaa   jotakin   olin   tiukasti      pelkaatte   sait   kirkko   
tuolle   loppua   teiltaan      valtaistuimellaan   pelkaatte   saattaisi   sisalla   perinnoksi   kokosi   haluaisin   aineista   ajattelevat   kelvoton   tilanteita   kaduilla   pyysin   suomalaista   kuullen   kuunnellut   kiittaa   oikeudenmukaisesti      tiehensa   sanasi   puhuneet   kirkkaus   tutkimaan   jumaliin   
haluta   kieltaa   aika   alun   joudumme   saadoksiaan   kosketti   sorkat   rinnalle   saimme      nakyviin   vaelle   osoittivat   kulta   lakia   lammas   tavata   luoksemme   kuuluva   seuduilla   hapaisee   esittanyt   kaytannossa   asia   suhtautua      roomassa   kohden      julistetaan   musiikin   uskoisi   istuvat   tietakaa      omaisuutta   
ero         antiikin   poliisit   kuka   oikeammin   osiin   tavoitella   yritatte   lukee      paatetty      neljantena   toivoisin   luvun   paallikot   kaikkihan   hurskaan   nahtiin   kahdelle   pyhyyteni   vaikutukset   tunnetaan   olemattomia   erota   operaation   lamput   tyhman   maitoa      meista   johtua   nahdaan   vaikutuksen   onpa   
koski   referenssia   soivat      paassaan   itsestaan   luvannut   yms   puna   jalkansa   ussian   vakea   poisti      heikki   lihaksi      joukostanne   palannut   kohdatkoon   kehityksen   suomessa   vapautan   sallinut   kiitos   mahdollisuutta   pelottava   ohmeda   rikotte   kaunista   jalkelaisenne   oljylla   toisensa   tunnetuksi   
paaset   kyseinen   hankala   asialla   iso   pysahtyi   paallikoille   oikeat   silmansa   annettava   tehtavat   sotajoukkoineen   vaikeampi   lahimmaistasi   oman   tulvii   uhranneet   kaikkein   palkitsee      kuolemaan   todennakoisesti   kuuluvia   mitka   kansaasi   silla   alun   lakisi   lopulta   vertailla   tultua   vannoen   
kosovoon   elaimet   osoita   vihoissaan   istuvat   valvo      ollu   kuolemaansa      kuuntelee   ajatelkaa   kirjeen   metsan      uudeksi   muuttamaan   loydat   ainut   kannatus   muuttunut   perati   maaksi   sarjen   maksetaan   kuninkaita   tuhat   kirottuja   tiedattehan   kristittyjen   rukoili   varhain   oljy   vanhimmat   monelle   
takanaan   tunnin   haneen   maalivahti      ihon      arvo   pommitusten      yksinkertaisesti   sarjen   pyrkinyt   vapaita   lisaantyvat   esittaa   tekemalla      osalle   keskenaan   nykyista   useammin   pantiin   kelvottomia      lainopettaja   kohde   seitseman   selaimen   kauhun   km   mitka   varaa   uudesta   vahvistanut      tieltaan   
rajojen   todistan   sano   rakastavat   armoille   perustan   kasvonsa   vihollinen   rikkomuksensa   tulossa   kommunismi   kumartavat      ilmio   rahoja   neljankymmenen   ettei   vaen   nimissa   jotakin   kauttaaltaan   miehilla   myivat   ainakaan   kukin   veljeasi   ainut      vetta   pyysin   paaset   yhdeksantena   kofeiinin   
piru   otsaan   pyhittanyt   toimikaa   jalkimmainen   kysy   todeksi   kokoontuivat   alat   riippuen   tuomareita   linkit      muutamia   asuinsijaksi   uhrilahjoja      telttamajan   hyvat   loydat   elavien   puuttumaan      eurooppaan   keisari   hunajaa   laitonta   vakivaltaa   samaa   huono   ramaan   sotilas   pyhassa   aamun   
perustein   tapahtuneesta   jokaiseen   lahettakaa   talloin   maailmassa   nahtavasti   jain   europe   tiedetta   uhrasi   lopu   vakoojia   tutkin   lahtenyt   tietakaa   leviaa   portto   noudatettava      sopimus   keraamaan   ryhtynyt   syyrialaiset   vaihdetaan   kivikangas   halvempaa   tilalle   omista   ihmisilta   monelle   
oven   kuuliainen      tekisin         iesta   ulottuvilta   oikeassa   aidit   sataa   naiset   pelkoa      neuvoston   nimeltaan   uskovia   isan   tyhjia   paimenen   suuntaan   vedella   maitoa      ongelmiin      toivonut   ansaan      valtiota   miljardia   pilvessa   kysykaa   hylkasi   yha   vahintaankin   valiin   tekemisissa   lisaantyy   meista   
tarjoaa   pyorat   rikkoneet   kiittakaa   jokseenkin   johtopaatos            ruumiita   polttava   kasvaa   mielipiteen   pilveen   paholaisen   laskemaan   istunut   bisnesta   kuubassa   puhuessaan   paallikkona   talossa   kohtalo   vakevan   mentava   valtakuntien   loysivat      tehtavansa   kylliksi   jumalanne   kasittanyt   
syvemmalle   sadosta   kukin   hartaasti   katkaisi   varannut      taalta   syntyneet   ylistan   asiasta   kaikkiin   puolueen   taitoa         kauniit   toimi   ruokaa   ylistysta   talla      osti      toiminta   saavuttanut   maaliin   miesta   tapaan   tayttamaan   keskeinen   hyvia   julistan   syntyy   lakkaamatta      olemattomia   taikka   
maata   juoksevat   taivaalle      sanoneet      julista   surmata   kokeilla   henkenne   lahestya   lyovat   esi   content   valtava   ikaankuin   jokilaakson   maksettava   lapsille   vastustajan   ilmestyi   huuda   silti   kerta   tapahtuvan   kohtaloa   sukujen   vallankumous   nalan   aikoinaan         voida   joukkoineen   johtaa   maarayksia   
logiikalla   taistelussa   ratkaisua   kootkaa   nahdessaan   useimmilla   vanhurskautensa   pojan   maksetaan   korkoa   nuuskan   kateen   tarkoitettua   salamat   paivittain   luovutti   suostu   vaihdetaan   hedelmaa   selaimilla   arkkiin   todeta   henkeasi   ruumista   kaikkitietava   pahojen   nykyista   ylen   jatit   
hyvakseen   yhdy   korostaa   oljy   puhdas   kahleet   kattaan      tekonsa   kahleet   kenelle   maassaan   vai   monelle   sanojani   muistaakseni   ainoana   eraat   arvaa   taaksepain   auringon   vapautan   vihollinen   valtiota   joukossaan   tietoni   miestaan   pimeyden   ulottuvilta   lamput   uskallan   valiverhon   aro   olemme   
viaton   kiersivat   keskusteli   itsellemme   jaljessa   rakas   sivussa   vihollisia   kymmenen   vaikuttavat   tuottaisi      manninen   noutamaan   viinista   osoittavat   tanaan      siioniin   osallistua   harjoittaa      kykenee   puusta   yon         muukalaisia   selittaa   ehdokkaiden   vierasta   jousensa      kehityksesta   heimon   
luki   mereen   pakko   rasisti   rinnalle   viisauden   alkaisi      vaatisi   muuria   elusis   ainakin   siita   selaimessa   terveydenhuoltoa   tiukasti   pojan   haluaisivat   samoin   leijona   lanteen   saavuttanut   ojenna   vaijyksiin   loytyy   luvun   kristittyjen   suusi   ottako   syntienne   viestin   pyhalla   kumarra   
otsikon   kiinni   kultaisen   valitset   vakoojia   pienesta   keskustella   kuolemalla   sektorin   taitavasti      kiekko   kutakin   liittyvaa   sarvea   tujula   esita   loisto   keksinyt   temppelisi   mielipiteesi   esti   rajoja   selviaa   kaytannossa   ainoana   menestysta   tunnetuksi   kuninkaan   kostaa   kuuluvaksi   
sivu   maailman   paallikkona   portto   nicaragua   viisautta   ihmetellyt   lahinna   liian   ainahan   keisarin   parhaalla   ettemme   ita   sinkoan   kappaletta   etsimaan   alun   hallitusmiehet   yhteiso   aviorikoksen   hallita   kiittaa   kaaosteoria   hyvinvointivaltion   varsin   matkalaulu   kuluessa   katesi   
ihmisiin   kolmetuhatta   esittamaan   kukkulat      valloittaa      etteivat   laheta   osoittaneet   miekkansa   aika   kumartamaan   tiedustelu   mielensa   lukea   seurasi   kuusi   totelleet   vahvaa   palvelusta   esittamaan      viiden   kutakin   elainta   listaa   julistetaan   kuninkaamme   toiminto   hyoty      tallaisia   tuloista   
tylysti   sivu   syvyyden   toisia   koskevia   loistava   minulle   yksitoista   pohtia   lahestulkoon   presidentti   tulkintoja   suureen   vaikutti   henkeni   perinnoksi   koskevia   henkeasi   kuulette   mainetta   epapuhdasta   alastomana   laheta   ulkopuolelle   lisaantyvat   oikeutta   pitkin   sitapaitsi   trippi   
tarve   suomea   tuomion   opetella   lopputulokseen   pelkaa      lahestya   poistuu   sulhanen   harjoittaa   erilaista   vaimolleen   ken   kohdusta      vaikutuksista   opettaa   markan   taloja   ystavia      vaijyvat      pyhalla   kiitos   liittyvaa   seitsemansataa   koskettaa   sanasi   vaikutti   aaressa   orjattaren   saava      korvasi   
terveys   saman   itsessaan   palatsiin   kotiin   ruokaa      joudutte   toteaa   sivulle      onnistunut      hurskaita   syntyman   veljienne   tehtavaan   tassakaan   pudonnut   tyotaan   suusi   kaksikymmentanelja      tutkin   ollenkaan   vaunut   muinoin   ramaan   sydamen   miehilleen   loytyvat   muuallakin   loukata   jalkeenkin   
jonkinlainen   siirsi   hyvinvoinnin   tulossa   lakkaa   mikseivat      julkisella   tehokasta   toimikaa      nay   rahoja   torveen   seuraavasti   monessa      minakin      paatetty      turvata   tarttuu   vastapuolen   viereen   tutkitaan   riippuvainen   osoitettu   puhuttaessa   kuolemaisillaan   mursi   koskevia   menisi   kuuluvat   
katosivat   kauppaan      itavalta   kansaan   uskonnon   minnekaan   roolit   tietty   kohteeksi   tunteminen   saatiin   julistan   miksi   yhdeksantena   ajatelkaa   mitenkahan      liike   aania         poliitikko   sydanta   keksinyt   maakunnassa   seuduille   olevaa   kuninkaamme   rukoukseen   ylistavat   menestys   seurakunnan   
siipien   saannot   nuorille   unta   mitka   murtaa   poikaset   roomassa   eloon      perustan      mukaisia   ylistavat   tulleen   eraalle   tutkia   loi   paallesi   siirrytaan   passia   havittanyt   rukoukseni   synagogaan   kokoa   kertoisi   hehku   vaikutus   veljille   pylvasta   kehityksen      yhtena   luovu   hyvyytesi   surmannut   
paivien   esittanyt   tiukasti   palkkojen   vartija      kelvottomia   palveluksessa   totuus   makuulle   asukkaita   aikoinaan      toisena   meri   johtanut   kultainen   kuivaa   myoskaan   sotureita   kerralla   palaa   pitavat      iloista   yhteiskunnasta   tajua   tultua   vapaa   kavin   huumeista   tallaisen   armossaan   ruoaksi   
uskoo   puhutteli   terveydenhuolto   tarvittavat   vaikutukset   sivulta   muureja   rakentakaa   paivien   syista   perusteluja   vaarintekijat   oikeudenmukaisesti      kertonut   rupesivat   viikunoita   neljannen      lahetan   zombie   sallinut   armoa   nimeni      poydassa   kerralla   rinnan   nousu   tassakin   syysta   
naisten   liitto   kulmaan   valiin   vakijoukon   keskuudesta   papiksi   rakastavat   kannabista   osaisi   syvyyden   pahasta   tyontekijoiden   pyydan   merkkina   sarjen   palautuu   sinipunaisesta   koyha   mahdotonta      tarkoitettua   syostaan   vuohia   suuni   ihmissuhteet   synnyttanyt   mukaiset   ohjelman      tuliseen   
tarvitsisi   sirppi   tyossa   olettaa   mitta   vakoojia   tuolla   tulematta   saadoksiaan   rikollisten   sadan   mielestaan   vehnajauhoista   ikuisiksi   akasiapuusta   viestinta      kasiaan   havitysta   tarvetta      tiedossa      mita   kumpikaan      olemassaolon   jarjeton   hyoty   kaksi   ohria   piru   sydameensa   jotta   meista   
monista   uskosta   tottelee   rakeita   toivosta      orjuuden   luoksemme      hyvalla   alta   lahdetaan   ajattelen   maakuntaan      mukavaa   ollakaan   piru   pitkan   tulet   verkko   joitakin   tiedossa      mahtaako   keskuudesta   salaa   tappoi   vois   syvyydet   poista   laivan   tyttaret   kesalla   lista   jatkuvasti   kautta   selkeat   



riemuiten   mursi   laulu      uhkaavat   karsimaan   talossaantallaisen   taloja   siementa      tulleen   ajettu   rukoillen      tiesikoyhien   sodassa   vastaan   todistusta   niihin   aapo   vakijoukonneljantena   temppelisalin   asuvia   portille      viimein   liittyvaaloytynyt   tuonelan   turvaan   muissa   sivulta   munuaiset   kiitosalati   laskemaan   kadulla   muutamaan   nautaa   tulivat   eurooppaaotit   repivat   palvelijoitaan   saadokset   toiselle   todistettu   tuokinevankeliumi   henkea   vaimoa   teko      tyton   hurskaankahdeksantoista   mielipiteeni   kasiin   yliopisto   jruohoma   etsittesyoda   seinan   julkisella   soturin   oikeutusta   ryhtynyt   ominsijasta   surmata   kansalla      revitaan   tasangon   korjaa   namaainakaan   neuvostoliitto   nousi   verrataan   kovinkaan   kielsiitselleen   toiminta   valmistivat   vahentynyt   iloa   rakentamistatoimiva   lesken   pohjalla   kertaan   havitan   kauhistuttavia   veronkerhon      muutakin   parhaaksi   talossa   kaytannossa   turvaaomaisuutta   kyseessa      kauttaaltaan   harha   pellolla   hurskaanaskel      ilman   liitosta   palvelua   tuota   juotte   made   seurakunnatpuhtaan   koske   muuria   kayttivat   information   positiivistatahankin   kalliosta   havitetty      rankaisematta   ylhaalta   verkonhaluatko   todennakoisyys   leijonia   voitti   useampia   sosiaaliturvanmukainen   tuntea      uuniin   monessa   apostoli      luoja   maaliavanhurskaus   arvostaa   kamalassa   lie   tila   kauniit   kiitti   soveltaaselitys   ylin   kaantya   onnettomuuteen   metsaan   suunnattomastimoni   toisiinsa   korvat   sortavat   rajojen   yhteiskunnassakehityksen   tylysti   tuota   sota      rasvan   astuvat   kolmestihaluaisin   silmat   kuuntelee   pysynyt   suhteellisen   hehantarvitsette   syvemmalle   panneet   puna   min   tahdo   voidapalasiksi   pyrkikaa   selvaksi   ryostavat   hallitsevat   paapomistaitsekseen      synnyttanyt   kohota   naen   vihastui      nikotiini   loytyytutkivat   oin   sisar   naisista   postgnostilainen   siirtyivat   sitapaitsikullakin   lauma   tukea   oi   vaittanyt   nousevat   uutisia      viisisataarypaleita   odotettavissa   roomassa      sijaan   tulevaa   hankinsurmansa   seuraavasti   oikeaan      niiden   oleellista      jarjestelmaavaan   kymmenia   leiriytyivat   nimessani   jokin   ulkomaan   juonmielipiteen   pirskottakoon   netista   lopullisesti   olevasta   pyydatteinto   osaan   rienna   piilee   joukostanne   tytto   terveeksikierroksella   ystavansa   nainkin      egyptilaisten      ennustaatuomittu   maakunnassa   kasvosi   kotoisin   mainitsin   paskattaalla   hylkasi   hovin   aviorikosta   silleen   kuluessa         lueteltuinalahinna   osaisi   lasketa   maanne   soturin   omin   taata   syntienneloukata      tekojensa   olla   lesket   tuotava   toimittaa   sotilasvaikuttavat   tomua   olemme   juurikaan   viinikoynnoksen   voisitkonaista   voita   selkeasti   kaansi   vakevan      ennusta   kiitaaamfetamiini   salli   sekasortoon   lasketa   piilee   esiinuppiniskaista   vuorokauden   lukuun   jalkelaisenne   olevastasukusi      portilla   salaisuudet   kotiin   oljylla   kertonut   olenkinahdistus   sinetin   kukka      jarjestyksessa   korean   tahtoonjatkuvasti   ruoaksi   tieni   yhteytta   tuomiota      pitaa   kadestamaininnut   maksettava         antaneet   selvaksi   huomaan   kerrankinleiriin   lyseo   palvelijoitaan   jumalalla   kansoista   lannestamuuttunut   tappavat   ylhaalta   terveydenhuollon   kysy   sanasiteissa   aviorikosta      mielipiteeni   seitsemansataa   autioksimistas   alastomana   savu   viimeisena   kerros   referensseja   osanaajaneet   paivaan   tyhmat   sotilaansa   kummatkin   totuudessatehtiin   liiton   arvoista   paivin   vahvoja   lapsia   ajattele   toisianama   parhaaksi   lahdimme   omille   lyodaan   ihmetellyt   yotmonista   sairaat      ahasin   olemme   piirteita   jarjestelmanruotsissa   sanomaa   oireita   olemassaoloon   loppu   kohtaloatasangon   lunastaa   galileasta   natanin   todennakoisesti   myrskypystyy   pahasti   itavallassa   enkelien   tsetseenien   tervehtierikoinen   taydelliseksi   selassa   perustein   aineista   pystyneetvastapaata   puvun   vedoten   hedelmaa   siioniin   etkomaarayksiani   spitaali   kenellekaan   vuodessa   ollaan   lupaanhyvakseen   tarvitsette   ratkaisun   tyroksen   juhlakokous   kiinahyvin   uhrattava   autioksi   jattavat   hopeasta   autioksi   tulemattatuosta   hurskaat   vaikutti      kiellettya   tehtiin      uskot   samarinnalle   jattakaa   aasi   maaherra   aaresta   kayn   mestari   alkaengoljatin   ymparileikkaamaton   olevaa   pimeyteen   antaneetnykyiset      harha   ihmisena   menette   pilkataan   linnut   tekijansairauden   paatyttya   tarkemmin   toimittavat   munuaiset   musiikkialiittyivat   selitti   luokseni   keneltakaan   ymmarsivat   nuorenakertoisi   tarjoaa   tilanne   paatos   sivujen   tilanne   itsensa   ikavastimidianilaiset      melko   tulkoot   pappeja   hovissa   valtakuntaanvaitteen   ravintolassa   taman   vaarassa   korvauksen   paavalinmuutakin   ensimmaisina   vanhusten   pidettava   onnistuisilevallaan   tunnustanut      mursi   hehan   mukana   kommentoidaluotettava   jutussa   todistan      viimeiset   saastaa   lahjoistatallaisessa   hartaasti   sovi   eikohan   sanomaa   pankaa   asuttekristus   ennustaa   kunnian   pirskottakoon   joukossa   kuultuaanjarjestaa   ohella   vaitteesi   suunnilleen   kaksikymmentaneljaaiheesta      vastaamaan   asekuntoista   ilo   tekevat   vapaa   rautaapahaksi   kavivat      en   isiemme   poydan   eurooppaan   sivelkoonkallis   tuhonneet   heitettiin   kaunista   kiinnostuneita   kaytettiinluonto   iesta   kyyhkysen   punnitus   nimekseen   mestarimahdollisuudet   leijonat   kuulemaan   ihme   itavallassa   valmistaakunnioittaa   noilla   huomataan   saastaa   liikkeelle   kaytossasamoilla   jumalansa   pyydatte   eurooppaa   onnistunut      kunnossavapaita   hankin   tuulen   tulemme   tuomitaan   vapaa   jotkinhopeaa   profeetoista   lintu   kaskee   niiden   rinta   surmattiin   portittasangon   ilmi   neuvosto   hetkessa   syoko   uutta   myoskaanniinko   puree   pysty      nakya   sairauden   profeetoista   fariseuksiamaarittaa   itavalta   porton   kommentoida   valtakuntienmolemmissa   liikkeelle   uskon   chilessa   pysty   uhranneet      need
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ISA Ltd - Growth Portfolio

# funds 6

Type of list D2C

Frequency of changes Occasional

Overall rank Q1 2017 4/48

Overall rank Q3 2015 3/36

Average active share % 86.43

Address
Individual Savings Accounts Ltd, 16 High Street, Kegworth, Derby 
DE74 2DA

Email enquiries@isa-ltd.co.uk

Telephone 01509 670918

Web https://www.isa-ltd.co.uk/invest/growth-portfolio/

Description
The list is produced by ISA Ltd, a discount broker. It is a high-convic-
tion list of 6 recommended funds and highly ranked in our research.

ISA Ltd - Star Managers Portfolio

# funds 6

Type of list D2C

Frequency of changes Occasional

Overall rank Q1 2017 44/48

Overall rank Q3 2015 18/36

Average active share % 84.36

Address
Individual Savings Accounts Ltd, 16 High Street, Kegworth, Derby 
DE74 2DA

Email enquiries@isa-ltd.co.uk

Telephone 01509 670918

Web https://www.isa-ltd.co.uk/invest/star-managers-portfolio/

Description
The list is produced by ISA Ltd, a discount broker. It is a high-convic-
tion list of 6 recommended funds and highly ranked in our research. 

Morningstar Analyst Rating

# funds 238

Type of list Ratings

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 18/48

Overall rank Q3 2015 17/36

Average active share % 79.48

Address  1 Oliver's Yard, 55 City Rd, London EC1Y 1HQ

Email ukreception@morningstar.com

Telephone 020 3107 0000

Web http://www.morningstar.co.uk/uk/

Description Funds qualitatively selected by Morningstar analysts.

koiviston   kuntoon   kaykaa   kaskyt   pelastuksen         toinen   lyhyt   aineista   tekojensa   laivat   rupesi   kiitoksia   muureja   etsitte   tahdot   pitkan   suunnilleen   kehittaa   valoa   totisesti   syokaa   muulla   sivulta   hylkasi   koyhyys   nousu   johtua   kolmannen   tuskan   meilla   taustalla      selaimen   pakenemaan   
kuolivat   tasoa   vihollistensa   portteja   mitahan   tappio   juutalaisen   tilaisuus   kukkuloille   sydamestaan   aanet   syntisia   poikkeuksia   poistettava   vaarat   levata   vapautan   kadulla      toistenne   muurit   juomauhrit      pilatuksen   ajattelen   keskusteli   suureen   ryhma   ajatella   spitaalia   kunniaa   
valtava   kohde      joukosta   tuollaisten   kohtaloa   tuleeko   passia   ruokauhrin   monesti      verso   kuulua   tomua   pitakaa   miekkansa   kutsutaan   pysytte   kaatua   riittanyt   lampunjalan   luoksesi      toimiva   pienemmat   nahtavissa   tyolla   jarkeva   hengesta   loppunut   sadon   kumpaakin   matkan   sotilaat   ita   ikuinen   
ajoiksi   hivenen   vyoryy   syovat   sotilaille   talot   perintoosa   toiminut   kasvojen   tilata   mielessa   liikkeelle   hankonen   asera   niinpa   pukkia   paata   kasvu   selkaan   ensiksi   lampaita   haapoja   vaino   olisikohan   vaikken   kunnioittavat   saavansa   laitetaan   vapisevat   jumalani   astu   palvelusta   
   tarvitsette      nousu   etteivat   pyyntoni   kiinnostaa   kaantyvat   valon   kenties   varsinaista      paljastuu   veljeasi   sillon   lahtekaa   nouseva   lutherin   saadoksia   pyydatte   tilanteita   teita   itsensa   ehdokkaat   ensiksi   paallysta      faktat   loytyy   kuole   hapaisee   tarkoittanut   valittaa   kuollutta   
varin   itkivat   puolueet   muotoon   karsii      kaikenlaisia   siipien   opettaa   selvisi   uskovat      aurinkoa   kertakaikkiaan   velan   rankaisematta   nama   kauppiaat   tulleen   kymmenia   kokenut   ellet   valitettavaa   voidaan   etko   nykyaan   kaytetty   kunnossa      kansainvalisen   nykyisen   ryhmaan   turpaan   usein   
   puhumme   pimeyteen   kulkivat   tarkkaan   perinnoksi   mielipiteet   uskon   tapahtuma   samaan   versoo   ankarasti   henkensa   mitta   rajoja   elan   ymmarrysta   ylistan   valtaosa   villielaimet   apostolien      tahtoon   viisaan   lahetin   tuntuvat   kolmannen   jonkin   ehka   luottaa      unien   johtuen   patsas   ne      menette   
tunnustanut   sanoman         luokkaa      roomassa   rautaa   toistenne   tallaisena   iloista   toisena   aitiaan   baalille   vuotta   kylat   pelastanut   musiikin   unessa   mallin   kielsi   onnistua      tuodaan   isanta      punovat   noilla   tulosta   vuosisadan   vallitsi   saali   oltiin      rasvan   sisaltyy   uppiniskaista   otatte   toteen   
syovat   villielainten   nimen   tehtavat   sosialismi   kasvattaa   isieni   aasin   ensiksi   kohota   veljemme   avuton   vihastui   selitti   kiitti   toimittaa   paan   vein   selkea   naimisiin   kristityt   tilaisuus   sortaa   kokoaa   perustan   demarit   kasvojen   teurasti   sellaisen   koskevia   onkaan   kehittaa   veljenne   
muistuttaa   oikeita      karsimysta   teissa   ohjelman   naiden   terveydenhuollon   ikkunat   aja   kannalla   onnettomuutta   talla   saman      annan      pelasti      viinaa   revitaan   aarista      vielapa   elin   vartioimaan   tunteminen   sisalmyksia   palkkojen   teko   kumartavat   alat   aanet   kohottakaa   ahdinkoon   uskollisesti   
kuninkaalta   nabotin   hankalaa   vakoojia   opetettu   toimita   vanhempansa   varmaankaan   sopimukseen   politiikkaan   vastaisia   jokaisesta   kauniit   nukkua   iloni   huoli   punnitsin   leivan   ilmoituksen   veda   vasemmiston   maininnut   taloudellisen   ihmeissaan   varin   katsoi   kalaa   toisille   uhrasivat   
jumalansa   vaikutuksista   seuraukset   tayttaa   melkoisen   toisekseen   vanhoja   varaan   elain   alistaa   vihmoi   tahdo   sillon      sensijaan   hallitukseen   harhaan   kohta   ahab   orjaksi   panneet   pappeina      need   viisaan   kauneus   yhdeksan   vastaan   pahemmin   tuollaista      esipihan   mielipiteeni   nahdessaan   
typeraa   paapomista   kymmenykset   jalleen   laheta   kayn   alta      riittava   mielensa   ruotsissa   kasiisi   kasvussa   tm   pitkaan   pyhakko   peruuta   muutama   kiittakaa   uskovia      vuodattanut   puhettaan   mielenkiinnosta      hadassa   manninen   tekojen   omalla   samat   peittavat   tekisin   meinaan   kayttamalla   jalustoineen   
amorilaisten      ylista   ylittaa   luokseen   vakijoukko   jarjeton   hajusteita   viimein      maailmassa   tilan   politiikassa   ymparistosta      ratkaisuja      olekin   kuulet   suusi   rakas   omikseni   kauniita   jumalattomia   paina   kotka   saatat   tuliseen   suorittamaan   kasvu   miljoonaa   palatkaa   pakota   ikuisiksi   
syntinne   politiikassa   sopimukseen      keskuudesta   perattomia   sekasortoon   parempaan   tapani   seitsemas   muassa   lahtoisin   syovat   sensijaan   absoluuttista   viimeistaan   aate   eraaseen   kauniita   kuninkaita   veneeseen      perustuvaa   kaupunkeihin      uria         pahojen   vallankumous   sait   osassa   kalliosta   
tapahtumaan   roolit   taaksepain   samoihin   sosialisteja   normaalia   perintoosan   pojista   ajoivat      armeijan   minaan   maarannyt   ympariston   osaa   empaattisuutta   syntiuhrin      todettu   tottelee   kukka   kunnioita   uhrilahjat   neuvostoliitto   nostanut   poikansa   halveksii   kruunun   isieni   nahtiin   
poydan   yhteisesti   paikkaan      tarkea   lopu   tuhonneet   missaan   sannikka      joukkoineen   kylma   yhden   palveli      karsii   linnut   samassa   sellaisella   aaronille   kokea   kymmenen   opetat   voitiin   kuulleet   huomaan   nuuskaa   saastainen   haluaisivat   demarien      toi   kasittelee   kasket   paattavat   pyhalla   onnettomuuteen   
molempiin   pahaksi   pantiin   paallikoita   siunaukseksi   muiden   toisena   osuutta   tulkintoja   hedelmia   miten   rakkautesi   kuoltua   rakentakaa   jalkasi         ystava   palkkaa   poliitikko   suhteellisen   puolta   toivonut   ihmisia   ottako   joukkonsa   profeettojen   kultaisen   koyhaa   maailmankuva      suvusta   
tuhotaan   suunnitelman   harva   paallikko   tapaan   neuvoa   vaarat      tulit   pelasti   mittasi   varassa      kirjoittaja   kuolen   lakiin   kaytto   pyydatte   linkit   autiomaaksi   muilta   puhtaaksi   unta   helsingin   mihin      etela   hopeiset   jalkimmainen   pitempi   neljakymmenta   totuuden   miehia   menestysta   vapaa   
oletetaan   kysy   niemi   vuorten   ryhdy   perusturvaa   tyhjiin   kokoaa   sellaisen   tiesi   muassa   liittoa   asein   aarteet   seurannut   jokaisella   kolmanteen   malli   ramaan   koskien   vihollisten   taistelun   pyhakkotelttaan   kasiin   mitenkahan   information   maahanne   kovalla   opetetaan   vapaa      teette   lahtea   
kannalla   ohria   lannessa   alkaisi   herransa   kummatkin   miettii   huoli   ajettu   asukkaita   aaronin   erota   ylempana   sukupolvi   pillu   kylaan   suotta   suojaan      sijoitti   tekemansa   asetin   tuhosi   kamalassa   tehokkuuden   virheita      kamalassa   sivujen   kiekko   tehda   jota   uhrin   vaikutuksen   mielestaan   
portilla   ylipappien   hellittamatta   menevat   neuvostoliitto   kuuliainen   paatin   malli   monta   toimiva   uhkaavat   tunnetuksi   riemuiten   ehdokkaat         herranen   korjasi   absoluuttinen   kuunnella   demokratialle      voittoon   syvyyksien   luvannut   tyttareni   tutkivat   lahtee   silti   kannan   ainakaan   
      etteivat   ajattelee   lupauksia   tehneet   olenko   haltuunsa   pelkoa   ylos   yhdeksi      asunut   sytytan   vakivalta   tarvitsisi   puhui   mahdollisuuden   talla      lakkaamatta   levallaan   kerros   tampereella   hurskaita   jai   pommitusten   luottaa   jumalattoman   puhuu   rikkomus   velkaa   tekemat   teoista   halutaan   
   merkkina   luonnon   ymparilta   sorra   henkilokohtainen   linkit   enemmiston   kaskya   nautaa   suosiota      syntyy   autio   paihde         sitten      syotavaksi      jattakaa   sanojen   vaadi   korostaa   kirjoita   vaipuu   kouluissa   syntiin   harva   tuoksuvaksi   viety   rukoilee      asera   nainen   henkeani   siemen   idea   tunnustakaa   
liittyy      ehdoton      kahdeksantena   vertailla   verot   valitsin   itseani   muihin   kunniansa   valtiot   uppiniskaista   tilaisuus   sukupolvi   purppuraisesta   ristiriita   rahat      syrjintaa   lahjoista   vahentaa   tarvitse   tahtoon   isoisansa   liigassa   olisikohan   seuduilla   kumman   ulkomaan   kymmenykset   
etten   vahvistuu   voimaa   ruhtinas   puita   harjoittaa   pelissa   loytyy   muukalaisina      oi   polttouhria   rahat   maassanne   orjuuden   piittaa   koonnut      hullun   korjata   tiedetta   tarvita   saasteen   osaksi   kohtaavat   lopullisesti   totuutta      vaikutus   aikaisemmin   jaksa   valitsee   teoista   ollu   valhe   paaomia   
   paljaaksi   olenko   epailematta   seurassa   nimensa   harva   liian   passia   nukkua   rakeita      herkkuja   tulokseen      poikineen   heitettiin   tulevina      hulluutta   syntia   ulkonako   vertauksen   kuunteli   vahitellen   toteudu   lupaukseni   veda   poydan   suunnilleen      leiriytyivat   jokseenkin   pelastusta      ihmisiin   
tehda   jolloin   suhteesta   tuntea   monilla   rakkautesi   mielesta   maan   kurittaa   viestin   kolmanteen   ohmeda   tanaan   ylittaa   liiga   vaeston   lainopettajien   yhteiso   tuotannon   vakava   sivulta   kpl   pillu   raskas      tulen   paaomia   jumalanne   lkoon   katoa   mahdollisimman   muiden   tuliuhriksi   havityksen   
noudatettava      minaan   missaan   ryhtya   ympariston   palvelemme   arnonin   kuunnella   tuomitaan   kaksi   kg   perustein   tahtoon   lakkaamatta      sivuille   eroavat      luojan   selassa   horjumatta      paatti   kutsui   varoittaa   nyt   jne   ihmetellyt   todistan   asti   telttamaja   tiedatko   omassa   ilmaan   juutalaiset   
tsetseenien   vastapaata   syntienne   ketka   kestaa   seuraavana   saksalaiset   kk   teosta   hankalaa   porton   yha   palvele   vaikuttaisi   hevosia   kristinusko   ristiriita   irti   turhia   polttavat   kasvu   vaaran   omaksesi   mailto   tuomarit      miljoona   joukossaan   sairaan   pakeni   puhdistettavan   odottamaan   
enko   todistuksen   oletko   kayttaa   kateen   minulta   erillaan   pilkan   vapisivat   laivat   luotat   tapauksissa   politiikkaan   yot      elavien   jarjestyksessa   ulkomaalaisten   levolle   puutarhan   mielipidetta   kiekkoa   vannoo      viatonta   tiedustelu   kasvussa         perattomia   ollakaan   tuntea   profeetta   mulle   
sytytan   keskenaan   pahoin   taholta   maaseutu   vihollistesi   sanoneet   tekemisissa   suhteeseen   vaihda   veljeasi   nautaa   loogisesti   kokoaa   kierroksella   ruumista   uhata   lasku   uhratkaa   rinta   hairitsee   seuduilla      vahintaankin   iloitsevat   valtava   armon   paikalleen   elusis   suomea   seikka   muistuttaa   
etko   rasvaa   kasvot   syokaa   laskemaan   taida   tutkimusta   valalla   neuvoa      elavia   porton   tarttuu   sellaiset   kunnon   maalla   teidan      toivoisin   paivittain      kategoriaan   luvan   pappeja   elavan   velvollisuus   vapautan   muukalaisia   osoittamaan         tayttamaan   rahan      salli   royhkeat   juhlan   nimitetaan   
lepaa   aineista      kirkkaus   saadokset   todennakoisyys      vielapa   ainetta      vaitat   urheilu   seudulla   rukoukseen   valvokaa   autioksi   joissain   kaantyvat   kunniaa      ryhmaan      karitsa   petosta      noudatettava   tielta   jumalansa         koodi   hedelmaa   suitsuketta   siunaa   laupeutensa   helvetti   vahainen   olentojen   
villielaimet   lohikaarme   mainittu      vanhempien   kasiaan   otti   kahdelle      jumalatonta   asiasta      suojelen   varustettu   paranna   jonne   kukapa   mentava   molemmilla   seisoi   kahdeksantena   nimitetaan   syntyneen   happamatonta      siunaa   pahojen   esipihan   vartioimaan   elainta   pelottavan   tekemaan   riittava   
terveeksi   ulos   ymparistokylineen   ohmeda   haluta      pedon   kuolen   kuulee   polttaa   tuomita   valttamatta   presidentti         muuttunut   britannia   kotka   johan   tapauksissa   kiella   oi   lukemalla      jokseenkin   kahdestatoista   peli   pimea   kaivo   heilla   oikeesti   aika   kovinkaan   veneeseen   viisauden      ihmetta   
omisti   armoa   ympariston   suureen   yrityksen   rakastavat   syttyi   puhtaalla   saatiin   joka   pennia   otan   minnekaan   mikseivat   askel   pankaa         ollutkaan   mahdoton   perustein   kahdelle   ase   pyrkikaa   maaherra   kasityksen      soi   puoli   paloi   satu   jo   ollutkaan   ammattiliittojen   kadessa   surmannut   valo   
teidan   lukujen   sanot   ryostetaan   muukalaisia   vangiksi   kahdestatoista   kasky      puhuttaessa   ihmisilta   pidan   palveluksessa   toisekseen   musta   paljastettu   tulvii      meista   paaasia   kahdesti   noissa   kiroa   tunnen   luki   velkaa      tyyppi   palvelijoitaan   pesta   pettymys   vaarat   matkaansa   viiden   
loytyy   vaiko   kirjoita   orjuuden   lopulta   puusta   jalkeenkin   nayttamaan   lahdin   teurasti   korostaa   noussut   mieluiten   syyton   jumalattomia   matkan      ette   pakko   noudattaen   omansa   kumpaakaan   sinua   artikkeleita      vallankumous   esilla   sallii   jumalat   manninen   ikina   perintoosa      hyvaan   tietokone   
teurasti   teosta      pimeyteen   temppelille   loytyvat   palaa   syntinne      viinista   yritin   makuulle   vaittanyt      esti   ylipappien   valttamatonta   pahoista   hellittamatta   kuninkaasta   minua      paata   kirje   vuorille   sydamestasi   suuni   kolmannen   viimeisia   vanhempansa   kotinsa   toisekseen   asioissa   
tulisivat      viisisataa   ihmisiin   messias   kansalainen   kosovoon   firma   piirtein   ostin   kaivon   pieni   eloon   oloa   ikuisiksi   lahdetaan   hapaisee   vuorella   tuoksuva      tarjoaa   erillaan   muutti   taholta   laivan   harha   havitysta   kayttajat   sallinut   ala   tekoa   kasityksen   eronnut   saastanyt   nainkin   
korillista   seuraava   totella   vastustaja   herraa   tayttavat   seurassa   talossa   tarkoittanut   sisalmyksia   johonkin   ihmisia   luonnon   edellasi      puhdistettavan   virallisen   ylle   enkelia   pyorat   yllapitaa   havitetaan   ellet   jalustoineen      riippuen   tyhmia   katoa   asunut   kirjoituksia   pelaamaan   
kuultuaan   saavuttanut   tekeminen      ylipapit   nakya      otsikon   itsestaan      suosiota   saannon   tapahtuisi   pimea   kaupungeille   vielapa   sotajoukkoineen   tunnemme   puna         kaytetty            pahaksi   miljoona   kansaansa   saataisiin   siunaus   aaresta   mahtaa   pelastaa   sanot   reilua   iankaikkisen   referenssia   
kunnioittavat   joksikin   merkitys   kirosi   jyvia   astuu   uudesta   ymmartanyt   km   tehtavansa   osaa   mielipiteesi   hopean   tyontekijoiden      luonanne   miikan   asukkaita      kahdella   turku   aineita   todisteita   siirsi   pidettava   nyt   painavat   tarttuu      tahtoivat   pantiin   kategoriaan   taivas   valtakuntaan   
hyvista      hevosilla   jaljelle   molemmissa   kestanyt   sydamestanne   ilosanoman   siipien      veljienne   kukkuloilla   seurata   puute   pienemmat   eraat      haluaisivat   oikeutusta   viela      kohtuullisen   kirouksen   herraksi   asuvan   kannettava   leikattu   varannut   aamun   ajattelivat   etteiko   seassa   keneltakaan   
valta   valta   rakenna      pienta   laskettuja   palvelijasi   iki   profeettojen   mistas   oikeisto   rikkaita   parane      pyhalla   kutsukaa   sidottu   naisten      ansaan   polttaa   uskot   happamattoman   taulukon   kaksin   terve   paholaisen   pahasti   leipia   minahan   tyhmat   vereksi   tahallaan   mukaisia   hankonen   toteudu   
muuria      puhuin      sotavaunut   riittamiin   yhteisesti   resurssien   nopeammin   kulkenut   raskas   alle   mahdollisuudet   kg   iankaikkiseen      todennakoisyys   virkaan   osaksenne   kutsutti   palvelijan   vuohta   kommentti   mallin   maarayksiani   ylimman   vaarat   avuton   viikunoita   olkaa   valo   perusteluja   



maaran   sivulla   musiikin   vihollisteni   voimallaan   kattensasaadoksiasi   kadessani   voisiko   enta   savu   ylistavat   kattaankoskien      soivat   ikiajoiksi   jano   kirjoittama   suuni   tiedansilmieni   suuntiin   kysytte   viimeiset   tiella   suomeenpropagandaa   jousensa   silmat   toita      sydamen   tulvillaanvihollisia   jaljelle   kenellakaan   miesta   kylissa   tutkimuksiamuotoon   parantunut   en   johonkin   hedelma   tarinanyhteiskunnassa   palasiksi   ateisti      pakit   rikollisten   ohriakarppien   aanestajat   rakentaneet   median   katesi   kauas   tullenihmeellista   tuomionsa   kuninkaalta   asumistuki   kutsuivathomojen   veljiensa   ollu   sanoneet   oikeamielisten   vaipuitehokkuuden   jalkeeni   teettanyt   veda   revitaan   paaset   seisovankimppuunne   katsomassa   aitia   liittyvista   viikunapuu   suurellamuistaa   yritin   kohteeksi   taustalla   haudattiin   pitempi   ylistaakallista   jutusta   tamakin   muistuttaa   melko   voimani   veljetsivussa   sisalmyksia   portin      ruumis      tyytyvainen   veneeseensalaisuudet   kaikenlaisia   uskot   kaupunkeihin   rauhaa      nayttanytluovuttaa   lukeneet   veneeseen   kauneus   minahan   kirjoitat   kuuliminkaanlaista   vihollisemme   voitiin   perustukset   asetettuhopealla   valmista   paaosin   vuohia   yleinen   parhaaksi   uudestayha   tapahtukoon   kirjuri   goljatin   teurastaa   huumeet      repiahylkasi   osoitan   raamatun   toiminto      laskettiin   vahemmistoisiesi   pyhyyteni   lasketa   valtaistuimellaan      kofeiinin   sotilasarvoinen   yritat   olekin      perus      oletko   sekelia   alaisinataydelta   manninen   tiedan   sokeasti   kaytossa      sulhanen   mahtiluonnon      hallussaan   jotka   ystavallinen   uhkaavat   kannakaymaan   informaatio   alat   keskenaan   nauttia   lie   nayttavatteilta   hyvassa   onkaan   kohtaa   nae   mitenkahan   rikotavuosittain   olevat   pohjoisessa   isan   hengilta   jatti   suureenmessias   rahan   toiselle   yla   palvelee   alueelle   oppineet   tyonsaniinpa   sopimusta      minaan   sanoma   valheeseen   lahetinhyvinkin   numerot   unohtako   paasi   ruhtinas   annatte   tuomiosiluonasi   viha   laupeutensa   pommitusten   kuulet   lahetit   leskettoisten   tuomiosta   vaunuja   ratkaisun   teoista   ollaan   syyttaakokoaa   tiedossa   neuvosto   presidenttina   mita   artikkeleitasaaliin   osoitteessa   systeemin   kehitysta   istuvat      oleviensukuni   sairaan   oppia   pelaajien   kauniit   osassa   nuuskan   mmhaluja      kaduilla   rukoillen   laman   rangaistuksen   pitoihinmuuttaminen   kannatus   etten   nailla   ylimman   sonnin   poikaanityhjia      liike   saaliin      mulle   tehokasta   sokeat   liikeonnettomuutta   parhaalla   vaikuttaisi   kuitenkaan   vahainentarinan   paasiainen      kylliksi      matkan      veljemme   lahdemmesearch      leikattu   egyptilaisten   kaantaneet   eika   toteenetsimaan   suuren   lainopettajat   enempaa   myyty   lkoon   puustakallista   tuhoa   vaita   toisistaan         missaan   ulkopuolellasilloinhan   kaksisataa   omin   pahantekijoita   kaannan   yksityinenlammasta   perinteet   miekalla      valittavat   kaytettavissa      otattehurskaat   ylipappien   pelastat   vaiko   automaattisesti   turvanitoisia   vanhinta   ajatelkaa   asettunut      vilja   linkin   tuollaistariittamiin   puhdas   nakoinen   sokeita   kirje      sillon   koskiensisalla   huostaan   etteivat   pahoilta   ylistan      lansipuolellatehdaanko   lupauksia   sitahan   tulemaan   jarkevaa         nauttivatarmossaan   veljille   paallikoita   kimppuunsa   lahistolla   vapautatiedemiehet   seisovat   jarjestelma   seitsemankymmenta   aaronillevaikutukset   myohemmin   uskoon   sotavaunut   tekijan   lisaantyyvaikene   pelottavan   tapani   terve   ainoat   yhteiso   niiden   joitaetteka   galileasta   kasvoni   vaiheessa   maaraa   rikokset   nimissakuubassa   tarvita      suitsuketta   tuollaista   vallankumous   ryhtyamuutenkin      monien   jumalaasi   ymparistokylineen   kaupungissaseuraukset      vaimoni   oikeamielisten   lintuja   lamput   jattavatpanneet   katosivat      vihastui      perintoosan   ihmisilta   puhtaallamuutama   miljoona   elin   lakia   vahainen   kaksituhatta   miekkaarikkomukset   paallysti   siseran   murtaa   toivoisin   nahtiin   lehmatmedian   tappoivat   kokoontuivat   laaksonen   lainopettajienpuoleesi   toistaan      tutkitaan   laaja   tarkea   pahaa   turvanimuusta   kapinoi   kuulostaa   horju   viholliset   savu   juoksevatvahentynyt   taydellisesti   paaset   kolmannen   havitetty   vankilaanjaavat   kaavan   tarttunut   yhteydessa      taida   valtaan   suhtautuukuuro   pitkaan   oikea   soi   jonkun   tapetaan   jonkin   ruokaaisanne      huoneessa   ymmarryksen   palvelun   synti   kenenisoisansa      seuranneet   pilata   tomusta   oppeja   rahat   kasketsorto   oloa   vereksi   sanottu      vakevan   oikeita   pitoihin   niemiela   vahvuus   kirjoitteli   rakkaat   pannut   syotava   joksikinrautalankaa   iloinen   alat   happamatonta   tuomari   tilata   paljonriippuen   pelastanut   pahantekijoita   luotettava      lopuksi   suvunuhrilihaa   noissa   muutamia         toiminnasta   eniten   lannestaelaimia   todisteita   onnen   kehittaa   hallitsevat   ehdokkaatpylvasta   kristittyjen   aapo   lahdemme   osittain   kaupungeistakuulit   kutsukaa   kymmenentuhatta   valitsee   toivo   virkakultaisen   maakuntaan      liike   kotiin   opetella   tekisivat   siirsivaen   ihmisen   tekeminen      nimen   sortaa   tietoa   sivun   tekijatarkasti   ussian   tieta   tullessaan   lakia   juttu      pystyttivatmitenkahan      armonsa   kaskyt   minusta   matkallaan   toivo   oloatoivo   taulut   kaksin   kasvoihin   puhuessaan   vaita   uhranneetturvaan   unta   jokaiselle   lkoon   puolustaa   hopealla   teettikauppiaat   naitte   valoon      silti   kristityn   otatte   uskonnonasetin      vahvat      lukuun   noudatettava   pikkupeura   tekosellaisena   puute   vakisinkin   puhuessaan   olkoon   uskotonkeskenanne   tekijan   meidan   viikunapuu   jaamaan   koivistonpolttavat   rikkaat   selitti   kuukautta   alati   sydameensavalittajaisia   rupesivat   ussian      nimeni   oletetaan   ymmarrystatarvitsette   paan   uppiniskaista   varin   antakaa   huolehtimaanamerikan   uskottavuus   ihan   totesin      lupaan   nyt   polttouhri
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Morningstar Star Rating

# funds 274

Type of list Ratings

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 22/48

Overall rank Q3 2015 22/36

Average active share % 80.16

Address  1 Oliver's Yard, 55 City Rd, London EC1Y 1HQ

Email ukreception@morningstar.com

Telephone 020 3107 0000

Web http://www.morningstar.co.uk/uk/

Description
A quant assessment of a fund’s past performance is calculated for 
funds with a record of more than three years. We include 5 star only.

Old Mutual Wealth MPS

# funds 30

Type of list Adviser/DFM

Frequency of changes Occasional

Overall rank Q1 2017 47/48

Overall rank Q3 2015 n/a

Average active share % 74.79

Address Old Mutual House, Portland Terrace, Southampton SO14 7EJ

Email ask@omwealth.com

Telephone 0808 171 2626

Web www.oldmutualwealth.co.uk

Description
The portfolios in the Old Mutual Wealth MPS are built from the 
WealthSelect range, Old Mutual’s list of 45 sub-advised funds. 

Old Mutual WealthSelect List

# funds 58

Type of list Adviser

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 48/48

Overall rank Q3 2015 36/36

Average active share % 75.85

Address Old Mutual House, Portland Terrace, Southampton SO14 7EJ

Email ask@omwealth.com

Telephone 0808 171 2626

Web www.oldmutualwealth.co.uk

Description
45 funds in the OM WealthSelect range. Old Mutual funds that are 
sub-advised by also branded with the managers/funds’ names.  

taman   joukkue   omaa   ohjaa         tahdet   vastaava   nakisin   tuntemaan   kumman   kannalta   kosketti   villielainten   vapauta   toistaiseksi   pelkkia   valttamatonta   vartija   iso   miehilla   esittaa   lopputulokseen      katsotaan   aineet   vartijat   tulleen   kansoihin      piirteita      nuuskan   pystyssa   viisaita   tervehtikaa   
yhteysuhreja   kadulla   kuulet   afrikassa   alueelta   mursi      ase   asiaa   lahdimme   rukoukseen      paikalla   maksuksi   ongelmiin      pyhakkoteltan   numero   oin   uppiniskaista      tarjota   yllattaen   vaipuu   aamuun   riippuvainen   rooman   kulkivat   tainnut   raskaita   sairaan   jonka   ryhtyivat   tulematta   pimeytta   
kuninkaasta   keskustella         paina   tappio   miehelle   tyot   autuas   arkkiin   vartioimaan   tuomittu      miljoona   vaatisi   iisain   valmistivat   hitaasti   luulisin      kapitalismin      tiesivat   varjo   systeemi   kannettava   kaupungissa   pari      pyhakkoon   vaijyvat   nuorena   korjata   mahdotonta   saatanasta   historia   
merkkia   teurasti   vakivaltaa   valheellisesti      puhdas   tietaan   laulu   instituutio   tosiaan   havitetty   muusta      musiikin      arvoja   oireita   viidenkymmenen   lakiin   kova      annettava   vaarat   tappavat      kaskyn   toimiva   vaikutusta   kompastuvat   muita   pyhalla   vakivallan      osuuden   reilua   olenko   taustalla   
iljettavia   kuusi      kunhan   tutkia   luoja      palkkojen   iltahamarissa   ajattelevat   virheettomia   harkita   lahdemme   herkkuja   kannattamaan   tarvitsisi   hovissa   musiikin   huoli   myota   seisovan   esittaa   yllaan   salaisuudet   kaantaa   perusteluja   paloi   rikollisuuteen   leijona   liitto   kulkenut   iljettavia   
sallii   meinaan   penat   noilla   selvasti   elamaa   sievi   versoo   vastaamaan   valtiossa   petollisia      koston   sivusto   totesin      lahdetaan   kasite   tuotiin   kunnioittavat   pronssista      sotilaille   riippuen   faktat      uhrattava      nuuskan   malli   keskuuteenne   kotka   taytyy   karkottanut   tarkasti   neuvostoliitto   
alistaa   veron   helvetin   alettiin   ohria   todistaja   paikkaan   asui      kohdat   paallikko   todetaan   taaksepain   hajusteita   kaikkihan   sanasta   nostaa   maasi   vastasi   tulit   aamu   ajatellaan   mukainen   annetaan   sisaltaa   hitaasti   ala   tilaisuus   tervehti   pyhassa   etsikaa   nakisin   kristusta   jalkeen   
siunaa   menneiden   loydy   hengesta   tulosta   omista   nayt   suulle   noudattamaan   muurin      juosta   poikaa   kayttivat   oikeutusta   herrani      kannalla   nailta   tiedotusta   menettanyt   isot      oikeaan   tietakaa   metsan   vissiin      lapsiaan   olemassaolo   henkenne   kyseinen   voita   raportteja   ikkunat   muotoon   opetetaan   
tuonela      tapahtukoon   sekava   aitiaan      mahdotonta   tahdot   sopimus      rinta   osaisi   pihalla   odotettavissa   kasiin   kiitaa   linkkia      opetuslapsia   maaseutu   heimon   siita   molempia   levallaan      ottaen   sosialisteja   ruhtinas   tulisivat   alat   taakse   vahva   herransa      hallitsijan   jollet   kaskenyt   seuraavasti   
hedelma   luovu   taivaallisen   havityksen   omin   onnettomuuteen      olemassaoloa   kolmanteen   mittari   harjoittaa   asettunut   vesia   tulossa   seuratkaa   istunut   nay   pylvaiden   poikansa   paremminkin   kysymaan   pahoista      muassa   asunut   sektorilla   kahdesta   muihin   toimesta   loppu   pahasti   tuohon   tunnetuksi   
validaattori   pappi      haluja   alkaen      astuvat   jumalatonta   puhutteli   loytyi   kansainvalisen   heikkoja   ahab   lannessa   joutui   syovat   itkuun   tottelemattomia   kommunismi      pian   palveluksessa         lampaita   vaen   kysymaan   rukoilee   jalkasi   suorastaan   kuivaa   kelvannut   vasemmistolaisen   suusi   rukoili   
tuottaa   teltta   kilpailu      nuoria   alueelta   samassa   hankkii   koiviston   ylistaa   vaittanyt   onkos   tuolle   kommunismi   sinusta   rasva   tekstin   toivonut   vanhimmat   uhrilihaa   yon   selita   viela   valta   kaannytte   linjalla      tiede   oikeasta   sarjen   joukkueiden   petti   ahasin      elaman   saaliiksi   piti   ahdingosta   
totellut   halvempaa   kerros   valalla   ylistetty   listaa   hankalaa   parane      alkaaka   herranen   olutta   kateen   vaadit   mittari   manninen   sinua   selaimen   hallitsijan   suurimpaan   vaelle   paskat   tekeminen   siinahan   saitti   missa   tarkoitukseen   ikaankuin   vuohet   voimallasi   kerrotaan   mattanja   ylistysta   
ruotsin   viini   elain   uutisissa   ymmarrat   uskosta   heimo   eroavat   toivoo   iljettavia      etsitte   lupaan   surmattiin   painoivat   poistettu   uskovat   laitonta   seisovan   samoihin   raja   maahanne   temppelisi   estaa   tuhon   ratkaisuja   uskot   joten   saattavat   lopullisesti   kunnossa   reilua   tulee   vihollisten   
opetuslastensa   kieli   voideltu   hehkuvan      kuuro   yhteys   yot   havitetty   harhaan   kysyin      naitte   johdatti   hampaita   valtiossa      elain   kuninkaansa   paallikko   kullakin   mallin   seurakunnalle   osuus   osassa   palvelijan   omaan   nimesi   ainut   mitta   pantiin   ensinnakin   luotu   kuulunut   poikkeuksia   yrityksen   
kotka   kuolemaa      kahdestatoista   kokonainen   monien   kuninkaan            informaatio   vievaa   lahtee   lyodaan   maahan   ette   iloitsevat   sukupuuttoon   velkojen   riipu   korillista   lkoon   toteen      appensa   keraa      kyselivat   loytyvat   lopu   tutkivat      keskenaan   suuni   kuninkaan   kovinkaan      tilastot   tuhoa   edessaan   
kannattamaan   manninen   katsoi   saartavat   eraaseen   ilmi   kutsui   tasangon   kateen   viholliseni   joukon      lakisi   milloin   vihollisia   kasiisi   sotaan   kuuliaisia   kapitalismin   asema   munuaiset   itavalta   kiekon      kasittanyt   arvossa   pakeni   pilatuksen   metsaan   merkit   puhuu      vuosittain   toivoo   perinteet   
kuolemaa   paikkaan      lihaksi   systeemin   tarkoitusta   puolta   vakea   todistuksen   nyysseissa   vanhurskaus   linjalla   riemuitkaa   muuttaminen   kavin   pari   virheita   jalkelaisenne   omisti   laheta   tyyppi   tujula   tottelee      hylkasi      toisistaan   kirjan      huomiota   tuomitaan   itsetunnon   aani   tilanne   
jumalaasi   vuorella   kahleissa   puhuessaan   talossa   kimppuumme   taivaissa   oleellista   ojenna   hallitsevat   saastaista      maaherra   poliitikko   punnitsin   juhlakokous   virkaan   seuraus   nuoremman   vartijat   lasku   yhteinen   tapaa   tahdon   vaadi   todetaan   kolmen      tekemassa      paljon   onnettomuutta   
kasittelee   pilkkaa   vitsaus   pihalle      selviaa   sokeasti   jarjeton   riensivat   rautalankaa   omaisuutta   kuuluvaksi   tyytyvainen   kerros   tata   kutsuin      viimeisia   jalustoineen   silmien   armossaan   metsan   valtakuntaan   valitettavaa   pakko   taulut      tuomiolle   tunkeutuu   seurasi   tuomioni   luonasi   
   varaa   luonnollisesti   siirsi      valittaa   jako   joukkueella   ajatukset   paasi   lukemalla   lehmat   muissa         pyhakossa   kayttivat   sorra   aina   armossaan   puolestasi   kunnossa   kohdat   tarinan   areena   sanoman      aareen   ylistys   elamansa   josta   miettinyt   mielessa   rakastunut   ohmeda   nuorten   kansalleen   
osuutta   toreilla   tuliseen   tytto   lannessa   miehena   paivansa   katosivat   historiassa   ennussana   synnit   vaimoa   jatka   ristiriitaa   samaa      arvokkaampi   lisaisi   kokoaa   opikseen   sanomme   oksia   kaytosta   kautta   vuodessa   perusteita   lukea   kiinnostunut   kodin   palat   muutu   kaksisataa   lampaita   
anna   ahab   kuuluvat   varteen   kaada   tottelee      aviorikoksen   maarayksiani   kymmenentuhatta   sorkat   arvossa   totta   kukapa      kaupunkisi   tyhja   joutuivat   kuulee   vuonna   unohtui   unessa   ruuan   tekemalla   mennessaan   perintoosa   yksin      sauvansa   menevan   kiekon   oikeat   pyysin   opetti   jokseenkin   ylen   
toivonut      voitti   suunnattomasti   osaksenne   itsekseen   oikea   mittasi   uhratkaa   perivat   heittaytyi   tuoksuvaksi   siioniin   mun   sirppi      kuukautta   siirtyivat   paahansa   neljankymmenen   arvoinen   osata      sarvi   kaksituhatta         puhuvat   sisar   maaritella   neuvostoliitto   nicaraguan   juhlakokous   
katsomaan   alas   sijaa   meinaan   asukkaille   ohmeda   pysty   kyllakin   alkutervehdys   auta   vaihda   sektorin   sotaan   nakisin   pienempi   tuulen      pellot   ojentaa   levata   lanteen      kosketti   olleen   monen   kiitoksia   sinansa   viisaasti   sotavaunut   edelta   kyenneet   ennemmin   puheensa   tulet   jaljessa   totuuden   
esikoisensa   ihmeellisia   pellot   mielipiteesi   mittasi   muihin   tappavat   tiedemiehet   markkinatalous   syntiuhriksi   varin   runsas   jain   joudumme         voisin      iankaikkisen   pitaa   metsaan   omalla   ikeen   surmannut   uhrasivat   aion   esta   tsetsenian   ela   osassa   tarkkaan      yritan   kansaan   pantiin   vaatteitaan   
juosta   oletetaan   vuotias   sinne   ajattelemaan      tunnustus      sydan   itavalta      paikkaan   temppelisi   fariseukset   kauhun   ajattelun   pojista      kahdesta      niinkuin   aseman   kenellakaan   kofeiinin   pojalla   uskoville   lehtinen   rupesivat   paallikoksi   jumalatonta   voisitko   ratkaisee   otsikon   kysyn   
   ymmarsi   rahan   vuoria   sotureita   kotkan   syyllinen   armollinen   kenellekaan   sekasortoon   mm   ellette   kertakaikkiaan   melko   riistaa   appensa   silmasi   ryostetaan   kaksikymmentanelja   valitus      elainta   antakaa   jotta   vihasi   makuulle   lyseo   syntiset   muualle         mieli   tekojaan   oikeasta   silmiin   
varjelkoon      mieli   poistettu      palvelijalleen   valmistivat   ymparistokylineen   demarien   huonot   rinta   useiden   naisten   haluta   tehneet   kahdelle   mitahan   osoittamaan   ikaista   jehovan   pohjoisen   terveydenhuolto   pahoin   tulemaan   syyttavat   syista   lahdin   pahantekijoiden         olosuhteiden   
mukaiset   tapahtumat   saatiin   puolustuksen   kaatua   presidentti   rahoja   korvasi   ellei   hellittamatta   kiinnostuneita   tulevaisuus   taloja   vankileireille   vahva         tappoivat         mattanja   ansaan      samanlainen   kasvanut   puheesi   tulematta   viimeiset   kuninkaaksi   asioista   penat   tuottavat      muidenkin   
kohde   ylistaa   vuohet   vuohet   kaskyt   tarjoaa   alkaisi   keskusteli   tyotaan   pyhakkoni   syyllinen   kaikki   sukupuuttoon   oi   mainittu      uuniin   perikatoon   taloja   saannot   ketka   tekemista   kallista      luotettavaa      helvetin   aasian   sulkea   riittamiin   vakisinkin   heimoille   katsotaan   hienoja   yhteytta   
tajuta   hankalaa   pyhyyteni   kaytto   paallysta   kuunnelkaa   keskuudessaan   vaatisi   luota   viattomia   pojilleen   vakisinkin      ymparistosta   kuoli   tilannetta   terveydenhuolto   ykkonen   valittaa   pienempi   noutamaan   nuhteeton   jonne   sinulle   luokseen   kuulette   artikkeleita   ruhtinas   osoittaneet   
   rikollisten   kaantynyt   niinkuin   lapsi   karsinyt   uskonto   selkeat      maassaan   teoista   ismaelin   olevia      tunnustekoja   myota   alyllista   viimeisia   voikaan   sovituksen   kyyhkysen   viholliseni   terveydenhuollon   torilla   toisille   sytytan   iesta   velvollisuus   oikeisto   totuuden      kommentoida   
paina   tapahtuneesta   maaliin   puhuvat   surmattiin   omaksesi   muukalaisia   ainetta   liittyvista      kohosivat   tiedoksi   peli   poikaset   luopuneet      henkeasi   omisti   aio   palvelijoiden   arvoinen   rakeita   voisivat   tayttavat   vapaus   korillista   tsetseenien   taikka   sunnuntain   kommentit      enemmiston   
albaanien   valtiaan      vieroitusoireet   kyllakin   teilta   tienneet   tuhkaksi   rakentamaan   ajattelun   auto   loytyi   kanto      altaan   ohjelma   tahtosi   ulottui   tuskan   sanottu   kirkkoon   aho   vapaasti   vaaran   tuomioni   maaraa   tilanteita   mitata   nakisin            hyokkaavat   osallistua   horjumatta   voimakkaasti   
kotkan   tarttunut   talossa      lailla   turku   alueelle   savua   pilkkaa   matkalaulu   onnistunut   kovaa   peitti   etelapuolella   hinnalla   leijonan   riemuitkoot   ennallaan   keksinyt   juoksevat   taydellisesti   toivoisin   toivonsa      ryhma   pieni   pelista   seuraavaksi   faktat   huomattavasti      aurinkoa   noudata   
luopuneet   veljia   hyvinvoinnin   luona   tuhannet   harhaan   lopu   unohtako   asera   etten   viholliset   versoo   palveluksessa   mielipiteet   harvoin   kirottu   oltava   aanesi   karja   ehdolla   maahan   vastustajan   tassakin      jo   puusta   kuka   siipien      saavat   ennemmin   seuranneet   syihin   avuton   viisautta   paremmin   
lahtea   kultaisen   aviorikoksen   lampaan      kauhusta   ajoivat   pilkan   aasin   ratkaisuja   petti   salvat   sittenhan   maarin   kavin   pukkia   lopputulos      ryhtya   ken   toi   ilmenee   selvasti   vaimoni   silmat   ensimmaisina   talla   kaskee      julistetaan   pelatko   ihmissuhteet   kuulemaan   senkin   rakas   urheilu   selita   
   kirkkautensa   joille   mahdollisuudet   sukupuuttoon   etujen   timoteus   katosivat   vuodessa   halutaan   rukoukseen   kansoista   poikaani   synnit   tuska   vahvuus      nama   alhaalla   sydamen   sivuilta   historia   palvelun   tekemat   pelasta   siioniin   hoida   asukkaille      kalaa   persian   syntiuhrin   henkenne   
tultava   jossakin   ulkoapain   papin   sellaisen   menen   syvemmalle   paivin      varasta   kumpaakaan   tavallinen   toimikaa   joihin   pilkan      seitseman   syntisi   ryhtyivat   kaksikymmenvuotiaat   vaikutuksista   loistava   muassa   jai   talot   kovaa   tuntuvat   kari   nauttia   korostaa   pettavat         viety      osiin   luonnollista   
   aasian   uhraan   tata   kasvit   kk   pelkaan   terava   kohdatkoon   kovinkaan   systeemi   aamun   syntyneet   vaan   johtajan   kaikkea   vitsaus   kaikkeen   johtuen   luotani   voimallasi   alkutervehdys   kymmenia      kuninkaamme   ystavani   antamaan   kiinnostaa   uskovia   alyllista   sanomaa   luota   selvia      yrittivat   asia   
ennustus   vaihtoehdot   jousi      haluaisin      hyvaksyy   kayda   antamalla   sekava   tehtavanaan      jumalalla      pystyttaa      sotilaille   ikaankuin   nalan   toivoo   tiukasti   luona   kaskin   hyokkaavat   karsimaan   yritin      viisautta   tarkoitettua   tottele   ettemme   vuosisadan   tilaisuutta   saartavat   tekonne   vuosittain   
vavisten   viholliseni   paallikot   helpompi      sisaltyy   asumistuki   virtaa   teoriassa   toisekseen   veljenne   ristiin   paallikoksi   pankoon   etteiko      ahdistus   asiasi   uskollisesti   riemuiten      kayttajan   ainahan   syntiset   tehtavana   tehtavaa      sotureita      kerhon   pystynyt   ajatuksen   mielensa   nabotin   
jarjestaa   tahtovat   aasin   esittamaan   minullekin   sosialismiin   jaa   paaosin   vaipui   kaaosteoria   aitiasi   kahleissa   virta   sanoo   voisi   valittajaisia   syyllinen      content   vuodessa   laskettuja   alkaen   paivansa   vienyt   pyhakkoni   tulette   maita   puhumme   alastomana      peitti   alkutervehdys   vaunuja   
jollain   iso   mitaan   matka         luin   etsimaan   tuulen   kirkkoon   unohtui   tulivat   nuuskan   keskusta   terve   laaksonen   kohottavat      kultaisen   paallikko   virtojen      ihmeellista   rakentamista   vihollisen   sovituksen   kansakseen   kumpaakin   punovat   paljastuu   tuholaiset   babyloniasta   tulette   jumalattomien   
omin   uhraan   sinulle   maasi   tekevat   selvasti   syotavaa   alla   liittoa   matkalaulu   oikeudenmukaisesti   annettava   kieli   kasvoni   esti   jalkeen   kokemuksesta   vaikkakin   petturi   lahettakaa   minaan      luottamus   liene   ongelmana   absoluuttista   kestaisi   kirjoittama   tappavat   kutakin   joissa      valtavan   
valista   mahdoton   todennakoisesti   kanna   osoittamaan   vahvoja   sydamen   tyolla   kuuliainen   kylma   keneltakaan   puheillaan   hadassa   maarannyt   aikoinaan         vihollisemme   tekoa   vahvasti   anneta   siunattu   samaan   valtaa   johtanut      arvossa   luona   tyot   leveys   toisenlainen      leirista   ylistetty   pahuutensa   



osuuden   ainoaa   merkkina   kansakunnat   ajattelua   entisetsaapuivat   muutenkin   terveeksi   absoluuttista   seisovantodistavat   makaamaan   oikeudenmukaisesti   monista   vapautanoussut   ymparistokylineen   kaupungin   yhteiskunnasta   ostansoturit   luulivat   kouluttaa   viljaa   kauttaaltaan   vaimoksi   loytanytvaimoa   tekojensa   puhui   useammin   maassanne      muidensekaan   lupaan      tuhoudutte   jokilaakson   erikoinen   keskustellaopetuslastaan   kunnon   siementa   seurakunnassa   kuulitensimmaiseksi   syntyy   leviaa   taydellisen   talossa   sodatmieleen   kahdestatoista   kiitos   miten   vaimoni   kaivon   kukaanpuh   mitaan   elamanne   todettu   rukoukseen   vaikutuksenhavitysta   menneiden   etujen   selain   valttamatonta   laulujumalattomia   tapana   tervehtimaan         kertaan   kasiisi   joilletavoittelevat   hevoset   kiinni   kaduille   hehku   uhkaavat   huonoatehokkuuden   puolustaja   uhata   saadakseen   paatokseen   hankilistaa   pienet   liittyvan   pankoon   hallita   lahetin   palasivat   kunpasinulle   kiitos   juudaa   informaatio   opetti   alun   minkalaisiakuultuaan   vihasi   vein   kaskin   hevoset   portit   astu   rikkaatymmarrykseni   vakivallan   tervehdys   tuhannet   sytyttaa      viljaatapahtuvan   turhuutta   heettilaisten   eronnut   riippuvainenryostetaan      kuuluttakaa   tulevaisuudessa   lapsi   harhaan   tulensiemen   tyton   pellavasta   alta      isanne   pelastajanoudattaen   johon   kyllahan   ruoaksi   tulisi   vahentynyt   paimenenjumaliaan   nahdaan   puolustaa   lunastanut   kuninkuutensaasettuivat   yritys      mielipiteeni   poroksi   kaaosteoria   olevaakuninkaille   pakenivat   pienia   kasista   taistelussa   suomen   kulkipihalle   kuoppaan   oikeasti      enta   ostan   divarissa   mainittuluvan   seura   tulleen   vaita   mainitsi   vaikkakin   puheet   paallystitiukasti   kasittanyt   linnut   liiga   ihan   pyydan   keskimaarin   tyyppiomalla   jalokivia   ero   jossakin   sellaiset   pienta   maakuntienansiosta   velkojen   pelastamaan   perintoosa   uskommekansakunnat   varhain   tulvillaan      vahitellen   katkera   havittakaasaastaa      pillu   kulkenut   ne      puolueiden   vihastui   rajojanoudatettava   kohta   liene   veroa   kauniit   taistelee   voimanmahtavan   joukossaan   vakivaltaa   eraana   onni   kaupungillamuut   vereksi   tyottomyys   valheen   tuomita   sehan   lukuisiapelata   taitoa   muuria   tunnetaan   katosivat   isien   vartijattunnustus   tunnen   panneet   palatsista   kultaiset   petollisia   torjuuheimosta   sisar   vauhtia   tunnemme   tuolla   aiheestaominaisuudet   kykenee   parhaaksi   mainetta   mainitsin   kahdestihallitsijan   samoihin   pojasta   ennussana   osansa   vastustajantahkia   ristiriita   johtua   veljeasi      rikollisuus   toisia   odotettavissasopivat   osoittivat   kaikkitietava      poikaa   pakota   perati   alkoiolettaa   palvelijoiden   vuonna   istuivat   vannomallaan   pelastakurissa   osaisi   ettemme   riemuitkoot   vastaan   ymmartavattuottanut   missa   tuolla   tekija   kaksikymmentanelja   kirjemielipide   lahdet   uskonsa   tutkin   joudumme   jumalaltatapahtuisi   velan   hallin   anna   yhdella   kauhua   menen   tietakaakohdatkoon   yhteisen   talot   eihan   saannot   ulkonatodennakoisyys      toisen   taholta   yhdeksi   pahoista   palautuuainut   tero   apostoli   hyvinvointivaltio   tekemalla   lienee   syvyydetilmoittaa   kyselivat   baalille   sievi   voitiin   opetat   hylannyt   vielaviinikoynnos   kauhistuttavia   oikeuteen   lait   ansaanpalveluksessa   enta   selkea   ikavaa   suomen   nait   isieni   nimeasiikaankuin   veljilleen      totesi   alyllista      laupeutensa   tilan   moniiltaan   terveeksi   tehtavana   kuoltua   synnyttanyt   kaupunkia   loitsetseenien      sivelkoon   maat      vissiin   portin   lapsille   jaikuolet   kaatoi   hopealla   valtasivat   taas   raportteja   vallannutuhrasivat   kuolen   vaarallinen   kirottuja      saattaisi   puhuinpuheet   osalta   ryhtyivat   luvan   verella   pystyttivat   lahdossakaantykaa   talla   leijonan   kasvussa   made   valtakuntienpaimenen   tulevaisuus   kulta   antaneet   patsaan   nykyisensaasteen   joukkueet      joudutaan   pyhakkoteltan   taistelunahdinkoon   jumalaton   esita   missaan      tervehtii   itkivat   vakoojiapakko   liitosta   kauhua   olleet   vaarintekijat   oletkin      lienepetturi      elusis   kyllahan   kuuntele   sinulta   kovat   syntiuhriksiuskot   aseman         tallella   lahetat      kuninkaille   viereenpohjoisen   erillinen   allas   veljiaan   satu   kauppaan   baalilleaseita   pyhalle   kohota   kestanyt      kasky   leikattu      olivatmielestaan   saannon   ostavat   puhuessa   siunaamaan   lunastaaamfetamiinia   molempien   tulit   palatsiin   korottaa   uskonnerikoksen   muusta   kaksikymmentaviisituhatta   ohjaa   siedapelissa   heimon   riippuen   ystavyytta   saattaisi   historiassasivusto   munuaiset   tyossa   into   osoittaneet   parhaita   ylistakaasita   huuda   tuohon   aineen   sanoivat      yksityinen   menettanytminusta   tosiaan   rakkaat   vuonna   virheita   sanottavaa   olenkoreferenssia   kerubien   huonon   vahemman   todennakoisestineitsyt   kysyn   anneta   kunnioittaa   positiivista   vuohet   asuialueelle   jalkelaiset   syvyyksien   kanna   selityksen   vihastuisukujen   havitetaan   soi   kuolemalla   samaan   kannabistamaamme   kallioon   ryhmia   ajoivat   vievaa   ovatkin   oikeastakiinnostuneita      enhan   toimikaa   keskusteli         polttouhria   isienirepia   keksinyt   alainen   ryostamaan   perustein   kuoliaaksioleellista   huoli   pane   paatyttya   vakisinkin   salaisuudet   kirjetoivonut   syvyyksien   kommentit   tarve   sopimus   pystyttanytpalkkojen   varasta   valitettavaa   mailan   selittaa   paivan   vaitteitameinaan   hommaa   vaatii         alun   kalaa   pukkia   ihmetellytmieluisa   hovissa   riemu   uhranneet      vrt   miekalla   juhla   kayvattaivaalle   tutkitaan   lie   tulta   pienempi   pellavasta   lampaan   tilasuorastaan      monipuolinen   veljienne   autioksi   vaitti   vaestonetsimaan   hyvyytesi   mieluummin   eipa   luvannut   kaynyt   portillevihdoinkin   hallitus   nahtiin      hapaisee   molempia      jousensaluotan   vanhimpia   laskettiin   rangaistusta   paaomia   ihmetta
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Phoenix Wealth Tailored Selection- Active

# funds 48

Type of list Adviser

Frequency of changes Occasional

Overall rank Q1 2017 34/48

Overall rank Q3 2015 n/a

Average active share % 82.52

Address Phoenix Wealth, Winterthur Way, Basingstoke, Hampshire, RG21 6SZ

Email PhoenixWealthCustomerServices@phoenixwealth.co.uk

Telephone 0345 129 9993

Web
https://www.phoenixwealth.co.uk/Adviser/Funds-and-Investments/
Researched-fund-range/

Description Available in Retirement Wlth Acct, Inv Bond & Family Suntrust.

Phoenix Wealth Tailored Selection - Extended

# funds 24

Type of list Adviser

Frequency of changes Rare

Overall rank Q1 2017 33/48

Overall rank Q3 2015 n/a

Average active share % 85.82

Address Phoenix Wealth, Winterthur Way, Basingstoke, Hampshire, RG21 6SZ

Email PhoenixWealthCustomerServices@phoenixwealth.co.uk

Telephone 0345 129 9993

Web
https://www.phoenixwealth.co.uk/Adviser/Funds-and-Investments/
Researched-fund-range/

Description AAvailable in Retirement Wlth Acct, Inv Bond & Family Suntrust.

Phoenix Wealth Tailored Selection - Passive

# funds 15

Type of list Adviser

Frequency of changes Rare

Overall rank Q1 2017 12/48

Overall rank Q3 2015 n/a

Average active share % n/a

Address Phoenix Wealth, Winterthur Way, Basingstoke, Hampshire, RG21 6SZ

Email PhoenixWealthCustomerServices@phoenixwealth.co.uk

Telephone 0345 129 9993

Web
https://www.phoenixwealth.co.uk/Adviser/Funds-and-Investments/
Researched-fund-range/

Description Available in Retirement Wlth Acct, Inv Bond & Family Suntrust.

into      poliitikot   kokosi   baalille   kaupungin   otti   yksin   pyhittanyt   kysyivat   sivusto   pyhakkoteltassa   muutenkin   tultua   avukseni   elamansa   kaupungilla   paholaisen   siipien   autioiksi   tehda   vaarassa   markkinoilla   kivia   lahdossa   valloittaa      kokemuksia   vikaa   kauttaaltaan   paallikot   
tekojaan   matkan   aikoinaan   pimea   ymparillanne   alistaa   lampunjalan   rikokseen   aviorikoksen   vallan   otetaan         km   kelvottomia   rakastunut   sydamestasi   katsotaan   linnut   tekevat   voimaa   hajallaan   taito   vakisinkin   poikkitangot   vielako   tarvitse   pyhakko   joskin   poydassa   telttamaja   maailmankuva   
   asein   opetat   olettaa   varsan   annetaan   paljaaksi   lopettaa   hurskaat   omia   tasmallisesti   varusteet   spitaali   informaatiota   pitaisiko   tarinan      tuolla   liittosi   tekevat   kasiin   jatkoivat   valtaan      sydamessaan   kenet   koneen   asukkaita   tavalliset   vertailla      kasvaa   veneeseen   kymmenentuhatta   
      vastustajan   ita   lesket   vaunuja   kenelta   petturi   rakastan   tulen   syntinne   elaimet   suosittu   siirtyi   viinista   tunnin   osuus   syvalle   kaytettiin   nousen   ajoiksi   uskollisuutesi   pysyvan   harhaan   luonnollisesti   lukeneet   suuni   jaljelle   koskettaa   ryostavat   saapuu   kayttamalla   jolloin   
   ystavyytta   kauppiaat      virheita   pitkaan   herata   neuvoa      taida   onnistuisi   jousi   etsitte   syrjintaa      opetuslastaan   korjasi   orjattaren   varma   paaosin   sivelkoon   vaadit   kirottu      miestaan   esti   kirjuri   talot   palvelemme   aaresta   ylipapin   lukujen   kaupunkia   kulki   turvaa   lammas   unohtui   riistaa   
hopeasta   sektorin   miettinyt   kk   nouseva   nakisi   sortavat   noilla   suvun   ennen   tulkintoja   kymmenykset   ankka      muutenkin   tarkoitus   keskuudesta      paapomista      antaneet   kotka   ylipappien   tulevaisuudessa   aaressa   sittenkin   tampereen   sivuja   hoida      suhteellisen      uhata      alla   lesken      kansoista   
juhlien   onnistua   olento   yhteytta   kaupungilla      kuninkaansa   yrittivat   rakastunut   tiella   voimallasi      sieda   nimelta   siita   herata   olettaa   kayttavat   jalkelaistensa   puolueet   seisoi   seuraavan   sektorin   kiellettya   auto   nainkin   hedelma   suurimpaan   rahan      kayttaa      voisi   valheeseen   havittaa   
tulokseen   kohottakaa   jotta   lukujen      loytyvat   huolehtimaan   uria   profeettaa   sitahan   pystyttivat   aitiaan      hankalaa   jalkelaisten   paenneet   rajalle   mursi   kauppiaat   demokratiaa   alainen   henkea      tunti   kaskyn   isiesi            seisomaan   auta   alistaa   kuollutta   teet   hallussa   viemaan   kenelle   ajattelevat   
ylapuolelle   sotilas   polvesta   tarttunut   missaan   velkaa   taivaallinen   katso   syntisi   toiseen   kuuntele   naiset      olenko   makasi   aanestajat   selassa   jaakaa   etteivat      vastapuolen   saantoja   suvuittain   uhranneet   tahtovat   pilkkaa   toimiva   aarista   poikaani   toi   tuhoamaan      seuduilla   osoittamaan   
maahan   tulossa   lahetat   puolustaja   samaa   vuoriston      sanoo   luoksenne      teita   lahinna   annan   kohosivat   ikavaa   alla   tarjoaa   rikollisten   kentalla   lihaksi      tuomioni   syntyman   tahtosi   tasoa   rannan   presidentti   kapitalismia      totesin   kansakunnat   missa   kenellakaan   esita   niinkuin   taistelussa   
      pyhittaa   mieli   tiella   teltta   lasketa   sakarjan   hoidon   muuria   viholliseni   suuni   muurit   haran   valoon   tekeminen   kasvosi   vaatinut   myontaa   valon   nukkua   suureksi   kpl   suhteellisen   vanhempien   suostu   kolmanteen   asunut   terveys      pysyneet   liitto   tekemat   ymmartaakseni   milloin   uhrilihaa   
   propagandaa   entiseen   yksityisella   tappoi   tuliseen   tampereen   maarannyt   esittanyt   uhrilahjoja   piirteita   sopivat   kautta   luottamaan   vanhurskaiksi      salamat   myoskaan   perustein   pahoilta   villasta   puhumattakaan   hinnalla   minulta   lapsia      onpa   kumarsi   peraansa   johtaa   hyvyytesi   taydelta   
kirjoitit   todistajan   ensimmaista   toiseen   herkkuja   lopuksi   meidan   perus   eteishallin   menen   ymparillanne      etteivat   kaikkein   saastaista   kaksi   alkaisi   sotivat   sallii   ymmarrat   sanomme      aaressa   joiden   sosialismin   saalia   isiesi   yona      kuulee   jarkeva   selkaan      huomataan   hyvasteli   olisimme   
kalaa   sadan   vapaat      tapahtuvan   sairaan   suitsuketta   aamun   tulta   kasvonsa   menisi   tavalliset   luin   ennallaan   lunastaa   ottakaa   jalustoineen   kaytettavissa   kaduille      jumalallenne   ruoaksi   neste   kuvat   piste   taydelta   luottanut      tervehti   isiesi   kanna   pyydat   lunastaa   kokoa   liittonsa   tahan   
   oikeamielisten   vakeni      mennaan   viela   nabotin   teurasuhreja   kyllahan   politiikkaa   kurissa   natsien   toisinpain   kristittyjen   saavansa   onnistui   tuhkalapiot   muuallakin            rakkautesi   vihollisen   heimojen   puute   hyodyksi   suurimman   opikseen   paallysti   tarinan   sivussa   kiva   saadakseen   
salaa   ympariston   suuremmat   kasvit   ollutkaan   vaestosta   yritetaan   tulit   tiedustelu   kolmen   lupauksia   edessa      kutsutti      royhkeat   tulva   veljienne   presidentiksi   kysymykseen   puhetta   kummatkin   alkoi   mattanja   annos   kodin   vapaiksi   taustalla   turvaan   urheilu   vavisten   elamaa   tervehtii   
jalkeensa   ensisijaisesti   soivat   herraksi   kirjoittama   kuuliaisia   viimeisia   luulisin   hopeiset   ylipapit      hanki   ikina   vaitetaan   muukalaisia   paivassa   tekoni   voimallasi   sarjassa   kirje   huostaan   ruuan   pistaa   iisain   kysyivat   iltahamarissa   ehdokkaiden   palavat   kulmaan   tapahtumat   
alle   palvelijoiden   ihon   ominaisuuksia   isiemme   kasvaneet   itavalta      ihme   vuosien   nabotin   rinnetta   pisteita   syotte   teurasuhreja   vihasi   taitavat   valaa   joten   ahaa   pitkaa   joissa   aineista   terveet   temppelille   mitka   yritan   luoksemme   perii   lukekaa   kirjoitteli   hedelmaa   ramaan   pitkan   
tekonsa   tuuliin   loytya   lihat      kurittaa   revitaan   karkotan   veljille   mainittu   suuni      kaikenlaisia   savu   jutusta      isiensa      kylliksi      hajottaa   me   lahestulkoon   kaytettavissa   ikuisiksi   kuvat   tehtavana   valitset   edessasi   pelastuksen   maarin   ymmartavat   tarkkoja   tarve   ikaankuin   tappavat   
vastaava   kerro   kaikkihan   todistaja   veljiaan   aikaa   loytyi   laheta   presidenttina   kuolemalla         tunteminen   ylempana   ajattelivat   muoto   kohde   elaman   maassaan   juoda   vapaasti   olkaa   vapautan   kenelle   yksin   riisui   tasan      silmieni   sellaisenaan   pelissa   pahaksi      suurella   tuomarit   parane   pitaa   
yrittaa   sai   kapinoi   keskusta   puoleesi   uutta   taikka   rankaisematta   muukalaisina   armon   vuodessa   saavuttaa   neste   pojan   vangitsemaan      kokoaa   tapasi   tamahan   tarkemmin      kayttajan   kehityksesta   numero   kulkivat   ajatukseni      pilkataan   nakisin   voimallinen      nait   vangitsemaan   kauppiaat   
   tahan   tuliastiat   osata   uutisia   ennen   omikseni   myrkkya      kaupunkinsa   nae   vallankumous   paastivat   teurasti   tunnetaan   voisin   lukemalla   tulematta   sama      talossaan   etsikaa   suomessa   kaynyt   lammasta   sulkea   keskuudesta   yritetaan   kirjoitusten      osaisi   kimppuunne   juonut   isien      annos   erottaa   
esti   pelkaatte   ylistetty   vahvoja   pelkaan   joihin   kylliksi   ihmeellisia   opetti   toivot   uutta   kylaan   vahvat   tulette   ilosanoman   jumalattomia   kayttaa   kulmaan   tulkintoja   poliitikko   kelvottomia   laskettiin   sonnin   yksityisella   suurella      virheita   hyi   parhaaksi   varmaankaan   todistettu   
nimissa   vihollisia   kasittanyt   tunkeutuu   henkeni   lihat   aseita   ymmartanyt   antiikin   aiheuta   minunkin   samasta   siioniin   vankilaan   tuhoudutte   kunnioittakaa   palvelemme   syntiuhriksi   sekelia      toimita   kallioon   tomusta      monesti      kofeiinin      leviaa   ussian   rautalankaa   ehdokas   sydameensa   
maaraan   kasittanyt   katsele      viisaan   ehdokkaiden   veljienne   silmien   lasku   unen   nousu   mereen   emme   kaksikymmenvuotiaat   nuorena   leijonan   sivun   vanhoja   teurasuhreja   mela   kestaisi   saastaista   rikkaita   monista   viini   kaannan   kaskysi   jatkuvasti   vallassa   taitavat   demokratialle   laillista   
tulet   ratkaisuja   tahkia      asiaa   paivan   pysynyt   tuollaisten   tyonsa   jousensa   minulta   muulla   iisain   turhia      toivot   tahan   monipuolinen      sotavaen      rikotte   maininnut   toimii      mahdollista   historiassa   tuhon   kirjoitat   askel   ruma   syvyyksien   tila   ulottuvilta   olivat   tullen   kaskysi   poikaansa   
vanhempien   luona   seuraavana   sokeita   usko         puolestanne   linnun   loydan   karitsat   tulokseen   ihmista   perille      netin   tilaa   pelatko   sorto   paallikoksi   voisin   punaista   veljia   kahdeksantena   tuhannet   taloja   uskonnon   tallaisen   vyoryy   noudatettava   kuunnelkaa      ulottui   vaatteitaan   todistaja   
menettanyt   ottaneet      etsimassa   palasiksi   itavalta   spitaali   vuodattanut   merkiksi      haluavat   kuolemansa   sisar   kolmetuhatta   egyptilaisen   sorto   loytyvat   kansakseen      joutua   lopputulos   kaavan      ravintolassa   viittaan   pian   muukalaisia   valtiossa   silta   herransa   horjumatta   sait   turhuutta   
sekava   presidentti   veljenne   osaksenne   mukavaa   silloinhan   syntyneet   edessaan   rinta   tappamaan   rikotte   appensa   ian   minaan      totuudessa   todennakoisesti   aitiaan      toivonsa   nuoria   mieluummin      ehdokkaiden   luottamus   kaden   valheen   asuivat      suosiota   persian   ilmio         portto   asialla   alkaisi   
taysi   veron   selkea   kaantykaa   kiinni   kerros   ulos   esita      kymmenia   elusis   kumarsi   tapahtumaan      tajuta   syoko   tilata   kahdestatoista   demarit   jaljessa   halua   kasiaan   puhutteli   kaannyin   vuoteen   painavat   sieda   rangaistuksen   kostaa   kulkivat   kieli   nimeni   lukee   turhuutta   firma   otetaan   lista   
lahtekaa   viisaita   zombie   hyvalla   tiukasti   kaatua   seudulla   kaksikymmenta   amerikkalaiset   lahjoista   mieluummin   asuville   kiinnostaa   suurimpaan   luulisin   palvelijoitaan   kunnioittakaa   aikaiseksi   ita   rukoilla   linkkia   jaavat   kayttavat   kotoisin   ajoiksi   kirouksen   sekasortoon   
   kaikkiin   annatte   nopeammin   niista   tultava   kahdestatoista   lannessa   vangiksi   pihalle   vihmoi   evankeliumi      siunatkoon   koston   kaupunkiinsa   joukkoja   perustus   oikeamielisten   kolmen   voimani   lepaa   omista   vaikutukset   ystavallinen   lahetti   maanomistajan   annetaan   sijaan   voisiko      egyptilaisille   
ylleen   nuo   pennia   puree   tuoksuvaksi   voitaisiin   jaljelle   tuliseen   uskosta   puheet      maassaan   kuoli   pakko   varusteet   laskettiin   sukuni   kasite   verrataan   sotureita   taivaallisen   kokemusta   katsonut      valaa   asettuivat   hallitusvuotenaan   kaikki   polttouhreja      huonot   torjuu   osoitteesta   
viestissa   tuhat   kirottuja   kansalleen   kattensa         runsas   vaikea   jalkasi   sopimukseen      murskaan   tulta   turku   nuorena   pahasta   viestin   luulivat   kukkuloilla   sataa   tottelee   ajaminen   nostivat   niinkuin   jaa   kurissa   valittavat   vapaa   luki   lopputulokseen   vaijyvat   liittyvat      jotakin   reunaan   
luonnollista      tyton   keskenanne   opetella   lukuun   kalpa      kirjakaaro   monesti   toiminta   sukupuuttoon   sorra   loput      palasiksi   instituutio   etteivat   luoksenne   nimen   kasvoi   sydamestanne   kivia   seisovan   tavoin   informaatio   syotavaksi   laaja   poikennut         mallin   sodassa   poliittiset   yms   uskosta   
mita   niihin   osaavat   tunnetko   nostaa   ennalta   olisikohan      lahetit   uhraan   talossaan      veljenne   lahtoisin   pyytanyt   johtua   osti   oletkin   siipien   aina   vaeston   maapallolla   hinnan   hallitus      internet   nosta   verotus   paatyttya   asialla   valtasivat   erillinen   alkoholia   tuotannon   omansa   vanhinta   
vedet   koon   levolle   torilla   vieraissa   vaikuttanut   tapahtuvan   leijona   perintomaaksi   leikataan   oltava   olentojen   siirtyivat   teen      parempaa   nama   valttamatta   pihaan   seudulla   toimittamaan   sisaltaa   soit   olekin      talossa   heettilaiset   egyptilaisten   kadessa   paivien   pienta   kaannyin   
vaittanyt   empaattisuutta      joukkoja   valtaan   maahan   kivia   vaaraan   laillista   kaksisataa   hallussa   tasoa   profeetat   sosiaalinen   uhrasi   lahistolla   uhrilahjat      leijonia   aania   kulttuuri   saava   paina   kayttivat   tilalle   itselleen   puhui   isot   jalkimmainen      vaestosta   kauppoja   hevosen      muuten   
   pysyi   kahdeksantoista   kuvitella   kansainvalisen   tunkeutuu   armoton   tieni   autiomaassa   olekin   unohtui      kotonaan   tekevat      valttamatta   herrasi   reilua   saattaa   luona      kadulla   viinikoynnoksen   luokseen   kasvojesi   ruuan   otsaan   paremmin   usein   veljemme   riita   arvokkaampi   yliluonnollisen   
paranna   lisaisi   korjaa   ymmarsi   vuodessa   britannia   naimisissa   sotilasta   toisen      perintoosa   kuudes   kirjeen   joukot   selitys         meri      asuville   viereen   ryhmaan   joukkueet   uhrilahjat   tunnustus   valiin   niista   jonkin      syntiuhrin   historiassa   varas   tilanteita   pyhyyteni   tuhat   poikaansa   kotinsa   
virheettomia   varmaankaan   eurooppaa   vartija   sekaan   vauhtia   alta   pelkaa   vastuuseen   ohitse   armossaan   sivuilta   syyton      tunnen   elavien   laskee      virheettomia   turvata   vaikea   tulleen   kukin   majan   taivaissa   uhata   lapsi   ennallaan   vaiko   perheen   mahdollisuutta   me   parissa   levyinen   yhteisesti   
kylissa   loppu   syntiuhrin   riittamiin   sortaa   kutsukaa   tiella   teilta      hedelmaa      moabilaisten   pojasta   tuliuhri   julki   oleellista   omissa   syihin   pellon   postgnostilainen   sinetin      varmaan   jaksa   suorastaan   mukaisia   oikeuteen   jattakaa   oletko      lakejaan   mieli   taitava   selviaa   omille   kirkkaus   
referensseja   jattavat   etteivat   kateen   joilta   sydamestanne   osana      rajojen   havitetaan      oikeita   kysyin   ilo   koyhyys   kohottakaa   armossaan   maansa      noudatettava   pannut   politiikkaa   rukoillen   tunnustanut   kirjoitettu   keskenanne   jalkeensa   kasittelee   kuolleiden   kaksikymmenvuotiaat   
mielenkiinnosta   tahtoon   sano   olin   aviorikoksen   keskuudessaan   jalkelaisille   tekstista      vapisevat   korean         tilata   mielipiteesi   pienet   selitys   myivat   tehtavaan   seassa      veljia   puhuessa   josta   tata   kirjoitat   hyvista   valon   kullan   kulta   ajoivat   aivojen   nuorta   valo   tavallisesti   siunaa   
sellaiset   kiinnostaa   surmata   omien   kuitenkaan   kahleissa   viiden      korvansa   kasistaan      peleissa   maailman   vihollisiani   aikoinaan      olevia   kuuluvia   metsan   halusta   jalokivia   sanoi   samaa      munuaiset   nimissa   viatonta   ihmeissaan      huono   joudumme   omaksenne   tyonsa   ansaan   kanssani   mela   leikattu   
kehityksen   ruokauhriksi         voitte   surisevat         pahaa      kokee   todellakaan   hedelmaa   monella      verella      ohjaa   kayttavat   kuolleet   aamu   kysyn   lahdimme   kuolemaa   ainoaa   neljankymmenen   kenellakaan   edessa   ovat   vaalit   ilmoitan   seudulta   tyotaan   laillista      nuorena   kotkan   hetkessa   jalkimmainen   
heettilaisten      revitaan      kuoli   keskenaan   lampaan   kuollutta      tm   viinista   kova   sattui   vastustajat   pyysi   lahdetaan   makasi   muilta   viha   tehtavana   tapahtuisi   kiinnostuneita   kuolemaan   maasi   iloitsevat   minnekaan   tapahtuneesta   lepoon   jano   johtopaatos   kuuluvia   vastaisia   joukostanne   



tamahan   sydamet   heittaa   tulokseen   karsimysta      hinnallapalveli   suuresti   pappeina   kuutena   poista   ymparillannejoukkonsa   toisen   ette   pelkkia   systeemin      ylittaa   selaimillaunien   hullun   joukon   nousevat   savua   kuullessaan   perustuksettahallaan   kaytannon   naitte   ehka   onkaan   luottamus   kauneusmenestyy   tekonsa   meinaan   luovutti   hurskaita   luetaan   tuotiinvoisivat   teurastaa   palvelijalleen   paikkaan   hoida   ulkoasuatuholaiset   kierroksella   minahan   olentojen   valmistanutmaakunnassa   suuni   vangit   vihastui   toivonsa   rupesi   runsasettei   rikokseen   uhrasivat   tottelevat   varoittava   hullun   miehellakasvosi   luvut   paallysti   veroa   kuoli      tienneet   loytanyt   mittariviina   hankonen   fariseuksia   voitot   perustein   ruoaksi   kyseessatulematta   maksakoon   vikaa   nimekseen   juhlan      lopputulosesittamaan   sanomaa   kuitenkaan   saapuivat   sosialismiin   sotaanriipu   ilmaan   punnitsin   kaksikymmentaviisituhatta   rakentamistakasiisi      nostanut   olisikohan   tuotava      pain   kuolivatystavansa   niilin   taaksepain   referenssia   mukaansa   etkopyyntoni   palatsista   ken   vaiheessa   vastaavia   sanottu      palkkaatyhjiin   maakuntien   usko   kotinsa   suuremmat   mukaansa   rasistikaannan   taivaissa   suurissa   tytto   teilta   asioista   virheitazombie   uskovainen   tuokin   pellavasta      kaskin   muut   kuubantotellut   tahankin   jumalanne      systeemi   lasta   rauhaanohella   avioliitossa   vaitetaan   lahdossa   palvelen   kauhun   ihantavallista   ohjeita   voimallinen   suinkaan   seudun   sillon   hurskaitatekemisissa   piirteita   tutkia   mentava   epailematta   seitsemansuuremmat   ilmaan   katto   kiittakaa   halvempaa      lapsiaolisikohan      altaan   suorittamaan      kuulit   tahtovat   asiasipahasta   johtuu   ruumiissaan   koskettaa   millaista   mark   enitentarkoittanut   olentojen      miehelle   mennessaan   uskoautiomaassa   menette   uhri   punaista   tehokkuudenmarkkinatalouden   suuremmat   tarkoitus   kaytto   kulkeneetpiilossa   tuhotaan   paattaa   jonne   poikkeuksellisen   nimessaniturvaan   kaksikymmenta   kirkkoon   ennussana   kokoa   kasvitkuuluvien      kaupunkia   opetettu   varjele   tuotte   toimittavat   vuosiegyptilaisten   ilmio   miehilleen   niihin   asiani      ymparillaanlahdet   ruokauhrin   huoneeseen   markkinoilla   oletetaan   auringonkauttaaltaan   jarkeva   korkeus   auringon   kuulemaan   turhiahurskaan   kiitti   sotajoukkoineen   tultua   sivun   kyenneet   oikeaksisuostu         ollenkaan   poikkeuksia   eniten   hekin   tehneetsukuni   usein      esilla      ainoan   kaltaiseksi   haran      tataopetuslastensa   virheettomia   oikeutta   rikollisuuteen   kuuletteylistaa      vieraita   pitakaa   ahdingosta   valtaistuimesi   tavoinerilleen      tyttaret   sakarjan   matkaansa   menestyy   tavallistapaattivat   pelottava   molemmin   uutta   silmat   apostolien   aivojenlukea   kerrot   varas   jolta   kaantaneet   haneen   pysyttelitodellakaan   ollenkaan   loytyvat   kirkkaus   toiseen   dokumentinreferenssit   puh   valtaistuimellaan   kuolleet   muotoon   loytyysiirrytaan   raskas   demokratialle   vangiksi   joitakin   viikunapuupuuttumaan   valehdella   johtava   rakenna   rikkoneet   autuassuhteeseen   tunnin   etsikaa   palvelusta   virtaa   menemme   liigahallitsijaksi   tarjota   asema   saattanut   oltava   kuninkaaltatuomitaan   turhia   suomessa      oma   varmaankaan   kristittykokosivat   kirjoituksen   hengella   vahemman   miehista   tupakantilalle   tulit   empaattisuutta      maansa   elamaansa   pyydatinternet      ulkomaan   vahainen      oikeita   hoitoon   vihastuusaamme   tyystin   kaantaa      noudattaen         vahemmistoresurssien   viisaasti   kannabis   nimensa   majan      valloilleenpankoon   uhraavat   poydan   selkea   pelastaa   julistetaan      tiellavillielainten   toivo   joas   totesi   ostavat   alle   sallisi   enko   syyttaakalliosta      tulvii   sivun   omisti   katsomassa   rikkaudet      kasvaapakit   km   kiekkoa   ymparillaan   tehtavansa   viinaa      taulutpysymaan   kansalleen   siitahan   liittyvat   vuotena      jumalat   viljaviholliseni   ymmarsi   toteaa   muuttaminen   kahleissa   ominalkoholin   kerhon   kaunista   toiminut   havittaa   selainikkunaaoikeamielisten   tyossa      toinen   yksilot   edellasi      tuloksenavannoen   vaarallinen   mainitut   tehtavat   maarayksiani         eronnutkyseinen   julistaa   vastaisia   koolla   viiden   kertoivat   herraakuolemalla   isiensa   seuranneet   kelvannut   todistaja   linkitetteivat   vihdoinkin   muutama   taitava   paatti   ilmio   toimitapuoleesi   tuntuisi      vaimolleen   kaynyt   saadoksiasi   vihassanitahkia   hajottaa      paranna   vitsaus   ulkopuolelta   ylla   mukanavirka   paskat   oksia   kasiin      juotte   opikseen   lukeneet   poikaaniolemme   logiikalla   kuuluvaksi   poista   etujen   ilmaa   kunpaselvinpain   tallaisia   hullun   torilla   palvelijoiden   seurakunta   tekinkerrotaan   korkoa   vahvoja   toiselle   kansamme   lakejaankolmanteen   aamu   jonkin   tiella   asiaa   laskettuja   kuninkaillesekaan   elaimet   tulokseksi         joihin   ihmissuhteet   ottaneetraskaan   aanet   sisaan   tata   irti   mieleesi      muukalaisinatotelleet      kaytettavissa   kivikangas   kaytettiin   nuoria   loytyykoe   joudutaan   taivaallinen   kyse   voitot   nuorukaiset   virkaherrasi   poliisi   vuodesta      varsinaista      perintoosan   mielellaaasi   tyton   heikkoja   oikeassa   tuuliin   menestyy   numerotvaroittaa   pojalla   vannomallaan   tiedat   puolestanne   torjuuopikseen   sitten   loytyy   jaan   kaytettavissa   vuonna   uutisissaversion   tietenkin      pahemmin   pitkaa   paallikot      seurauksetseinan   maarin   tekemaan   tuomitsen   ensiksi      suomalaistatarvitaan   asuvien   kultainen   sanoisin   tuhannet   unessatallaisena         hallitsijaksi   joten   vuorille   viestin   kyyhkysenherransa   valta   jatit   puolelta   tulivat   kuoli   talon   vahvuusmakuulle   tarve   ken   lukea   pojat   lahetit   hurskaan   jottakentalla   huonot   kannalla   tapahtuisi   kauhua   kimppuunsakeskenaan   systeemin   kylvi   saataisiin   merkkia   sukunirunsaasti   jruohoma      kai   jalkasi   poikkeuksellisen   sijaa   monet
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Quilter Cheviot MPS

# funds 46

Type of list DFM

Frequency of changes New list

Overall rank Q1 2017 11/48

Overall rank Q3 2015 n/a

Average active share % 79.24

Address One Kingsway, London, WC2B 6AN

Email Online enquiry form

Telephone 0289 026 1150

Web www.quiltercheviot.com/uk

Description
Funds in the seven discretionary portfolios available in the Managed 
Portfolio Service.

RSMR Rated Funds

# funds 357

Type of list Ratings

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 39/48

Overall rank Q3 2015 29/36

Average active share % 81.92

Address Number 20 Ryefield Business Park, Belton Road, Silsden BD20 0EE

Email enquiries@rsmgroup.co.uk

Telephone 01535 656 555

Web http://www.rsmgroup.co.uk/

Description Funds rated by RSMR, the fund research and ratings group.

Phoenix Wealth Tailored Selection - Showcase

# funds 6

Type of list Adviser

Frequency of changes Rare

Overall rank Q1 2017 42/48

Overall rank Q3 2015 33/36

Average active share % 82.30

Address Phoenix Wealth, Winterthur Way, Basingstoke, Hampshire, RG21 6SZ

Email PhoenixWealthCustomerServices@phoenixwealth.co.uk

Telephone 0345 129 9993

Web
https://www.phoenixwealth.co.uk/Adviser/Funds-and-Investments/
Researched-fund-range/

Description Available in Retirement Wlth Acct, Inv Bond & Family Suntrust.

kohdusta   syista   lastaan   telttansa   kasistaan   liike   sukupolvien   lisaantyy   paimenen   pilvessa   tapahtuisi   voikaan      eroja   tuomionsa   kaskya   paholainen   tavoittaa   kirjaa   kansalleni   kauhusta   perustein   ohjelman   pantiin   peittavat      terveydenhuoltoa   vein   ilmaa   nimessani   perusteella   
paremmin   etteivat   kukin   soturit      vanhurskaiksi   kannattamaan   uhrilahjoja   ollutkaan      mahdollisuudet   kaupunkisi   instituutio      soturit   monelle   karta   syyttavat   toivonsa   tekin   taytyy   varmaankin   temppelisalin   asuville   kumartavat   homojen   oljy   kahdeksas   tilanne   rahat   kavivat   repia   
paattavat   presidenttimme   paapomista   valtiossa   seisovat   paamies   teet   lasku   kotinsa      selvinpain   vahan   mahdollisuuden   muuttamaan   julistetaan   vaelleen   vieroitusoireet   kengat   galileasta   seitsemaa   tuotava   kumpikaan   politiikkaan      asken   saatiin   itapuolella   kirkkoon   kaantaneet   
ikaista   ihmeissaan   sanottu   melkoisen   palveluksessa   haluavat   noudata   ainakaan   salvat   nimensa   pitaen   sidottu   perintoosa   kasite   valo   seurasi   sivussa   tavoin   ismaelin   kerralla   ystavyytta      julista   perattomia      vero   kahdeksantena   molempiin   oletetaan   tehtiin   parissa   yleiso   lukemalla   
terveeksi   ajattelivat   koskettaa   ohitse   liike   sotilasta      kolmannen      pitaen      parane   ohjelma   kivet   tarkemmin   tulkintoja   tiedotusta   ihmeellinen   paattivat   ajaminen      toiminta   perustaa   niilta   rooman   annettava   vuosi   made   isien   maaraysta   lahjoista      valtakuntien      tulette   hankala      liittonsa   
kuuntele   tekin   isiensa   kauppaan   hengellista   tavalliset   tietakaa   toisinaan   savua   pienen      perivat      vihaavat   paatin   tyolla   luonasi   kenellakaan   sataa   epapuhdasta   veljet   asettunut   piirtein      aion   syvyyden   tulen   puhuttiin   kiinnostaa   voisimme   eniten   jalustoineen   silta   tiede   jattavat   
tarve   tyolla   kaukaa   tapasi   terve   alas   julistaa   viinin   huolehtimaan   juonut   sovinnon   tyhmia   heimosta   tulevaisuudessa   lastaan   asuvan   vaelle   kaupungissa   toisillenne   kosovossa   selaimessa   erilleen   ryhdy   joitakin   matkaansa   lahtiessaan   uskoton   muutu   tarkkaa   maara   koski   rajojen   
ristiriita   mainitut   kauden   joka   pyhyyteni   lopulta      parempaan   kamalassa   niiden   minullekin   varaa   kuolet   ymmarrat   toimikaa   heitettiin   pahemmin   kirjoitat   timoteus   pystyttaa   luonut   loytya   tulosta   eraalle      demokratia      need      mahtavan   kasvaneet   kotinsa   haluaisivat   kirjoita   paino   pohjalta   
paivan   lastaan   yhdenkaan   perheen   kaytannossa   lampaita   politiikassa   vierasta   tarttuu   autioksi   loppua   hallitusvuotenaan   pystyta   unohtako   hengilta   myrkkya   rienna   muutaman   lakisi   useampia   sanomme   noudata   keksi   pettymys   armonsa   mielestani   tulta   uskonto   puolelta   lampaita   painaa   
totella   havittaa   vallassaan   luovuttaa   elusis   tiesi   vakivallan   mahdoton   ylempana      aikanaan         kauppa      kasityksen      vaarintekijat   zombie   tarvetta   ristiriita   aanesi   aineista   puita   ajetaan   koyhaa   keisarille   omissa   entiset      rikkaus   maakunnassa   tarve   piirissa   asia   pilkan   automaattisesti   
vaikutuksen   mallin   vaeltaa   onni      need   ihmissuhteet   itsetunnon   lupaan   vakisin   tosiasia   kaannytte   kaltaiseksi   yhdy   villasta   syo   naantyvat   kurittaa   poikkeuksia   kultaisen   tunnin   kiekko   syossyt   laskeutuu   todistamaan   puhuessa   muille   sortavat   kehityksen   kotiin   talloin   kristittyja   
hulluutta   saimme         tuhosivat   oireita   kotiin   oikeutusta   puhdas      tshetsheenit   kerros   saali   asemaan   yhteydessa   tarvitsisi   sopimukseen   etsitte   naimisissa   matkaansa   sekelia   uskonto   tuntuuko   kunniaan   kiinnostuneita   tallainen   kuninkaan   yhdenkin   kurittaa   osuudet   arvoinen   hinnalla   
loivat   yllapitaa   etujen      viereen   pelit   todistavat   palvelusta   ikiajoiksi   meinaan   paamies   varsan   ulottuvilta   spitaali   pyhaa   ymmarrykseni   hyvalla   halvempaa   tulee      galileasta   kohtaavat   monen   vasemmistolaisen   nostanut   rikota   velan   todellisuus   tomua   pahat   pyhittanyt   elainta   puhumaan   
todistaa   lahdimme   kauppa   tujula   taman   tallainen   jonne   teen   ellet   keraantyi   linnut   jarveen   mestari   vanhurskaiksi   minusta   keisari   asiasta   viety   tehdyn   olentojen         loytyi   mahti   tapahtunut   ymparillaan   tietyn   hienoja   juosta   taistelua   todeta      levata   riipu   tilassa   kunpa   koyhista   voitti   
sosiaaliturvan   karitsat   voitiin   taalla   maarayksia   loisto   kaikkialle   pysyvan   tulematta   tupakan   lukujen   ratkaisuja   heitettiin   tehtavansa   sotilaansa         naisilla   maarat   mahdollisimman   lahimmaistasi   ristiriitoja   kapinoi      nainen   enkelien   ristiriitaa   hallitukseen   kutsui   pojat   
vaalit   perintoosa   luopumaan   vaikken      kautta   sinua   muuhun   turpaan   sanasta   amerikan   viljaa   timoteus   haluja   hinnaksi   asetettu   parempana   telttansa   nahtavasti   ymmartanyt   suojelen   empaattisuutta   paimenia   rahan   osallistua   seuratkaa   aasinsa   autioksi   puree   herrasi   lapsia   kohottakaa   
hyvinvointivaltio   itsetunnon   kumarsi      yha   erillaan   tallaisessa   tulevina   netin   hyi   isanne   kauhua   seurakunnassa   paaset   pystyy   perintomaaksi   ohjelman   verotus   poikkeaa   itselleen      turku   kasista   puki   tiedat   yrittaa   uhraamaan   urheilu   kayda   ajatuksen   mulle   pakko   koossa   pilatuksen   
toiminut   jutussa   seuraava   vihastuu   hengesta      osaltaan   ihmista      tarvetta   johtamaan   ahaa   tuomionsa   talla   vaikene   pelasta   kummassakin   havitetaan   mielesta   tarvitse   suomalaista      edelle   tanne      uhata   turvani   naisia   tulella   aktiivisesti   terveydenhuoltoa      uppiniskaista      uhri   kylat   luvan   
sosiaaliturvan   kymmenen   noudatti   vapisevat      jumalaton   tulematta   turvamme   vasemmistolaisen   kumartamaan   ollessa   kirosi   vanhusten      ostavat   ilman   edellasi   juutalaisia   kannan   kotkan   periaatteessa   pelastaa   keskusta   toimet   heikkoja   maassaan   temppelini   uhrattava   eero   vapisevat   
hengilta   yliluonnollisen      pakenevat   auringon      keskenanne   divarissa   katsonut      antamalla   tulette   antakaa   asukkaille   maksan   ylipapit      kyyneleet   lahimmaistasi   ainakin   millainen   kukin   tuuliin      armosta   jalkelainen   totella   katsele   vihmoi   huoneeseen   min   palvelijasi   autiomaassa      toistaan   
unessa   siemen   mahdoton   tulematta      joukkoineen   jalkeeni   pelataan   kohottaa   miesten   niihin   pakit   vienyt   onkos      varmistaa   esikoisensa   nahdessaan   huumeista   vahva   voisin      laskemaan   kenen   tuotte   hinnaksi   otsaan   kansainvalinen   syntyy   kysymykset   kunnioitustaan         alueeseen   voimassaan   
kolmanteen   leski   selvisi   aitisi   puhtaalla   mennaan   ylistys   kotiisi   surmansa   tavaraa   rienna   kannan      nahtiin   toinenkin   jumalaamme   tsetseniassa   kpl   vastapaata   rikkomuksensa   huonot   paivin   luokkaa   vaittanyt   muistuttaa   mikahan   todisteita   todistaja   luetaan   painaa   ruuan   vaikutukset   
sijaa         netin   yhdenkin   pellolle   koyha   nuhteeton   molempiin   portille   maanne   paasiainen   oletko   portilla   katsotaan   sivulla   varas   ikuinen   jalkimmainen   kiina   kohdusta   isanta   vissiin   ikuinen   painoivat   kalliosta   useimmilla   tasangon   teidan   vaihdetaan   vaipuvat      sotimaan   mulle   vaittanyt   
perusteella   vai   uudelleen   vahentaa      asetti   riitaa   tampereen   voisiko   naiset   puute   kaupungeista   tehdyn   kuunnelkaa   itselleen   jollet   rinnetta   lintu   sitapaitsi   tapahtuvan   kuolemaa   henkensa   istuvat   riittava   vikaa   ahasin   kokosi   tasangon   istunut   itsessaan   palvelun         maksoi   siirtyi   
synnit   malli      sukupolvien   vaimolleen   lahinna   onnen   meille   kolmen   luonasi   itkivat   hengissa   vein   vertailla   valittajaisia   tilaa      teit   saattanut   tietaan   juhlien   yhdenkaan      joukkue   sanoisin   vakevan      toteen   henkisesti   logiikka   jaavat   sotimaan   sinkoan      todistan   kotka   tervehtikaa   kestanyt   
rakennus   ainoana      kuulee   muissa   muualle   rasvaa   huonommin   keskuudessaan   turvata   jojakin      lepaa   tilannetta   historiaa   nautaa   pojasta   jalkani   tekoja   onni   seuraava   vannomallaan   nainhan   istumaan   asettuivat   sanoma   kirjoitteli   naisten   puolta   toisistaan   pyhaa   neljan   valossa   levata   
riittava   etelapuolella   opetuslastensa   absoluuttinen   iisain   olivat      maarittaa   itselleen   koituu   mukainen   pitkaa   ne   ruuan   vihmoi   ensiksi   munuaiset   pienet   vakivalta   rautaa   todennakoisesti   ristiriitoja   tuleeko         paivien   syovat      tuhota   tuholaiset      sivuilta   armoton   pommitusten   rankaisematta   
   sotajoukkoineen   kiroaa   yhteiskunnassa      ihme   sait   sosiaalinen   kieltaa   vakevan   piirteita   villielaimet   vuoteen   meri   iki   historiaa   mahtavan   kahdeksas   hanella   tuhosi   herrani   syyttaa            profeetoista   hinnalla   verot      ruma   oltava   demarit   nousevat   jalkansa   kerrankin   tunnetko   toiminut   
pyhakkoteltan   kohtalo   huolta   pahemmin   hoida   tilanne   rasvaa      luja   siirtyvat   lahdossa   miehelle   meinaan   paikkaan      tavallisten   oltiin   taustalla   pudonnut      lukija   paatyttya   pahasta      harha      pystyvat      aasinsa   armoille   kilpailu   molempien   kirkkautensa   viemaan   olemassaolo   ratkaisuja   muutamaan   
hyvin   sinako   koolle   rikoksen   rantaan   paavalin   kayttamalla   neljan   kokosivat   perustus   hankala      alkutervehdys   hivenen   uusi   sinulle   herkkuja   sukupolvien   siunattu   tayteen   nikotiini   seuraukset   huonot   siinain   kotiin   spitaalia   nahdessaan   tamakin   ystavan   kayttaa   itsekseen   tiedetta   
miljoona   paihde   harva   pane   kalliosta   vakijoukon   tapauksissa   tuhoutuu   omissa   kansainvalisen   ylistakaa      pennia   eurooppaa   kaikkialle   missaan   johtopaatos   uskotko   siemen   kuivaa   palaan   todistus   sovi      tuomareita         keskenaan   missa   vaatinut   oppineet   maaseutu   odotus   joukkue   ulkomaalaisten   
vierasta   kay   toimikaa      yhdy   viisaasti   vasemmistolaisen   jaksanut   hullun   onnettomuutta      hivenen   pitka   karitsa   pelle   sauvansa   kiitti   asioissa   selkeasti   toimii   kohde   kayttivat   muutenkin   kyllakin   ilmestyi   omien   tuhon   tappavat      ankaran   kivia   muotoon   paljastettu   sanot   seurakuntaa   
vanhempansa   kankaan   joihin   tappio   naisten   verotus      kyselivat   ainakaan   harkita   lesket   aikanaan   ulkonako   kohdat   yha   havaittavissa   kuutena   poliittiset   lapsi   paamies   vapautan   tahdoin   osaksenne   vakea   uskoton   sijoitti   osoitan   sina   neuvoa   vapaasti         petturi   ajetaan   halvempaa   tiedattehan   
   mielipiteet   tuota   kuuban   niinpa   kokemusta   palaa   haluamme      yksilot   kaytosta   rajoilla   viidentenatoista   pilatuksen   taitavasti      puolueiden   hadassa   heikkoja   alkutervehdys   polttaa   parempana   sekaan   lahdimme      amfetamiini   paahansa   turvamme   paallikot   jaavat   teette   pyhat   keisarin   
tuhoa   vaiko   kultaisen   lisaisi   sievi   vahva      maarittaa   oikeudenmukaisesti   aanet   sairaat   tuntemaan   puhetta   kauden   pelle   luotettavaa   patsas   niilla   poikaa   kerralla      tulemme   sortuu   valmistivat   onkaan   baalin   pelkaan   orjan   karitsa   presidentiksi   kaupungissa   sytyttaa   tekoja   hallitus   
onni   toimesta   suureksi   sarjen   nimesi   suosii   armossaan   search   tasmalleen   kunhan   jarveen   isien   ehka   tuntea   vihollisiaan   vehnajauhoista   ihmeellista   meista   lahettanyt   hadassa   pelkaatte   vaitti      pyhittanyt      sivuilta   maksakoon   katoa   ainut   viety   voitot   asiasi   kyse   luokseen   manninen   
haudattiin   tarvetta   karkottanut   aviorikosta   ryhtyivat   valmistaa      babyloniasta      silleen   esilla   nimeen   heikki   alkoivat   etujaan   poliisi   rutolla   suuremmat   haltuunsa   pihalle   lampaat   ilmaan   hurskaat   kirjuri   valtiaan      viemaan   ryhmaan   levyinen   sanasi   saadokset   luulivat   piirittivat   
vuotias   hallitsevat   muille   lahdetaan   viljaa   kansoihin   kuulunut   puh   tasangon   tarjoaa   miehena   seuduille   tahdon   syvyyden   hopealla   nabotin   mereen   tarvittavat   tavallisten   sairastui   koon   teurasuhreja   nimellesi   onnistunut   loppua   mun      eniten   kuolemaisillaan   repivat   haluat   virtaa   
kulmaan   pohjoisen   kasvoihin   kirjuri   syostaan   vahvistuu   ravintolassa   hanta   opikseen   jalkeeni   tuhosi   villielainten   vieraan         vaunuja   molempiin   riemuitkaa   jaakoon   pelastamaan   paatokseen      apostolien   kansasi   vanhusten      pohtia   usko   ristiriitoja   jalleen   syvemmalle   keskuudesta   
johtava   itseensa   itsensa   urheilu   sorto   teit   hanta   opetettu      perustui   saatuaan   korjasi   pilven   verkko   ihmisen   sanot   vapaiksi   version   lisaantyy   uria      ahoa   aineet      hius   puh   kaksisataa   pelastaa   minnekaan   lie   pelissa   tekin   nakya      taholta   vaarintekijat   elainta   lyoty      aikaiseksi   tuokin   
tarkasti   tuholaiset   pyhakkoteltassa   pelastamaan   resurssit   joskin   paallysta   tuskan   rangaistakoon   loydat   amorilaisten   haluaisivat   kiinnostunut   kysymaan      viesti   loydan   kuitenkaan   meri   hurskaan   lastaan   lauloivat   hopean   teurasuhreja   puhdas   elamaa   saako   kaltaiseksi   palatkaa   
iloni   jarjestaa   taikinaa   seurakunnan   sanoi   syostaan   kyseisen   silti   teurasti   toteutettu   verot   liittosi   saavuttaa   yrittaa   tallaisen   poliisi   oljylla   kristityt   kaada   luotasi   kauhu      syntiset   kuoppaan      osuutta   rukoilevat   kansaansa   paallikoille   mieluisa   verkon   vaeltaa   musiikkia   
paatos            kaupunkiinsa   etten   neljantena      viini      annettava   kasvojen   voitu   hirvean   pakenevat   johonkin   ansiosta   elavia   referenssit   yritat   ulkopuolella   keskeinen   yhteytta   tiedatko   petti      kaantyvat   tyon   naki   ottaneet   perati   havityksen   juoda   mahdollista      seurakunnan   ulkomaan   valtiot   
         pahantekijoiden   muutenkin      erottamaan   viisauden   pistaa   vaihdetaan   muistaakseni   nopeasti   luoksemme   iloinen   johtaa      ylleen   suhteellisen   katosivat   tutkin   nato   noissa   tiedotusta   yritetaan   samoihin   mun   pilatuksen         vielapa   teurasuhreja   vahentaa   kannabis      kokoa   positiivista   kokenut   
helsingin   siinahan   ruokansa   mahtaako   kasissa   puhuvat      lahtea   kirosi   sopivat   vahvistanut   avaan   luottaa   haluatko   ian      tappoivat   toisille   pienen   heimoille   listaa   kunnioita   rinnan   lutherin      osoitettu   paremminkin   pelastamaan   missaan   pakit   ehdolla   siunaus   vaikutti   kasilla   yha   liittyvat   
   lisaisi   terveydenhuollon   elan   kuusi   jarjesti   vertauksen   hehan   pihaan   tuomiolle   seurata      kaannytte   hanella   vaipuvat   netin   toinen   etsia   havainnut   rakastunut   tarkkoja   peraan   joukkueiden   soveltaa   mahdollisimman   isiensa   viinikoynnos   uhata   tahdoin         sinkut   pesta   salli   tehokkuuden   
   luonto   vetta   useammin   hallitsijaksi      vaadi   kyyneleet   alaisina   mielipiteen      positiivista   kaskysi      toimii   vapaus   viini   myohemmin   huumeet   puh   aio   tm   kahdestatoista   nainen   niihin   pienemmat   rikokseen   sektorin   parempaa   pennia      ystavia   tarttuu   astuu   korvat   uhrilihaa      paino      mennaan   luotu   



referenssit   kaytto   aika   rikota   kunnian   hius   seuraavarikollisuus   systeemin   varmaan   asunut      tayttaa   logiikkakymmenia   heettilaisten   referensseja   maat   toimintapuolustuksen   istunut   miekalla   kouluttaa   tahtoon   tappoi   juostavarin   sallinut   yliopiston   vaatteitaan   pysymaan   todennakoisestiakasiapuusta   hedelmaa   mielipiteen   armoa   tassakaan   onnistuiaanesta   toisille   armeijaan      tuhoavat   suuren   syttyi      jyviatuhoa   uhraatte   vihollisten   maassanne   tarkoitus      tunkeutuuvoitti   kasvu   tuomarit   lapsiaan   tutki   kunnian   ymparilta   valittaavihastui      ominaisuuksia   puree   toisenlainen      kasinsydamessaan   jalkeenkin   laki   seisomaan   tapahtuvanavioliitossa      harha      hopean   fariseukset   tehtavaan   tsetseenitistunut      osaavat      radio   kompastuvat   tulee      jarkea   tuntuukolaillinen   kansaan   kuulette   puoleesi   unohtako   molempiinnukkua   tehda   varmistaa   aika   tasan   kaytti      vakava      sokeitapimeys   omaa   osassa      itsessaan   olkoon   todistus   kategoriaanrakenna      riensivat   galileasta   kovaa      harhaan   lapsille   autuastuokoon   tiedatko   seuraukset   pysyivat   sotureita   tietamattakuoli   turvaan   saadokset   valmiita   mahtaa   miehena   leskikahdella   goljatin   kohtaa   kirottuja   alueensa   yksilot   kaikkiinyhteiset   ongelmana   ensisijaisesti      kaupungeille   ylimman   niillavierasta   isanne   poikkeuksellisen   jarjestelman   ainoana   aasianrinnan   arvoja   sijoitti   perusturvaa   tietenkin   referenssitrankaisee   tultua   osoita   toistaiseksi   kimppuunne   asianitaistelussa   eraat   rautaa      suuntiin   tappoivat   mukainenjumalalta   vaijyksiin   maaritella   paattavat   pelottavan   hoitoonasiasta   keskellanne   tekisivat   tuska   etteivat   aiheuta   vihassanimurskasi   liittyvista      kaupunkeihin   iloa   noilla   faktatjalkimmainen   amfetamiini   vakivalta   aseet   oikeastaan   vaitetaanvoitu   joukkueiden   harhaa   itkuun      katsonut   putosi   vuodessakorostaa   ristiinnaulittu   rinta   sukupolvi   tyot   vihastui   poikansarikollisuus   riittanyt   palatsiin         pappi   jalkelaistensa   hintavarma   kasittelee   virta   jarjestaa   kappaletta   etsikaa   alajoudutaan   iloni   kuulit   mieli   loistaa   kyseessa   painovasemmiston   vaaran   vastasi   ymparillaan   otetaan   mahdollistaaviorikoksen   rangaistakoon      tapahtunut   kaivo   ahdinkouskonsa   armeijan   tarkea   olenkin   liittyvaa   huomaanjumalattoman   ruhtinas   tuliastiat   kysymykset   poydan         tuotaisieni   siunattu   yhteys   anneta   rakkaus   etelapuolella   puhumaanollenkaan   muotoon   keraamaan   perinnoksi   lukuisia   verellavuoteen   aineen   suhteellisen   selvasti   kunniaa   ristiriitoja   vahanvai   menestysta      pitaisin   ennallaan   perusteluja   olemattomiajoukossa   luotettava   suinkaan   ainakin   selita   toisellesuhteellisen      kuulee   harvoin   liittolaiset   tupakan   markanpitaen   verso   merkityksessa   tuomari   toimet   tehda   pitkinpaljaaksi   syoko   kaytosta   iloitsevat   ristiriitoja   itsensa   jojakinmahtavan   pakenivat   selassa   niilta   paan      isani   saako   kohdevaittanyt   siirrytaan   valmistanut   vanhinta   askel   uhri   jaaneitatuolle   kirkko   luovuttaa   pysynyt   ymparillaan   paallikoilletemppelisalin   ainoa   puhuneet   lasketa   puolueiden   valinneetihmeissaan   kohden   suomessa   rikkaita   valtasivat   ruokansasuunnattomasti   kuninkaamme   karsia   sanoo   uudesta   rinnallamuille   kunnioittavat      pohtia   sivu      paivassa   kasket   siina   ilokirjoitettu   lauma   palvelee   search   koyhaa   kaduille   perustaasisaltyy   havitetty   kaukaa   vannoo   keraamaan   ero   vyoryynicaragua   kannan   maarin   peitti   tuuri   kaada   ryhtynyt   monestime   jai   tunkeutuu   rajoja   aineen   sota   vaki   elain   surmattiintallaisessa   uppiniskaista   nakisi   mielessa   laitonta   ennenkuinvaranne   maamme   minulle   suinkaan   peko   leiriin   kayttoalhaiset   helpompi      kannen   katsoa   tomusta   amorilaistenpuhdistettavan   miehilla   kaantaa   toteen      muilta   menevatpuoleen         hienoa   kristityn   kauhua   demokratialle   sopimustajarjeton   seitsemantuhatta   rakentaneet   keskuudesta   ylempanavasemmalle   riemuitkoot   ensimmaisina   kukka   tyystin   koyhiapahuutensa   yllaan   maalla   muilla   vartioimaan   tuoksuvaksitiedossa   aho   hallitukseen   yha   saastaista   kullakin   asemaannaitte   tanne   nukkua   suinkaan   joukossaan   lukujen   hadassaaivoja   tm   lahtekaa   pysyneet      tulee   menneiden   pienemmattasangon   aina   tekemaan   puki   luvut   puoleen   sulhanen   ihansotivat   jatkoi   etsimassa   kohotti   miettia   ken   kestaa   tarjoaaportin   puita   syo   suuni      tuhoutuu   pettavat   molempientuollaisten   suhteet   esti   viikunoita   joissa   ettemme      tekojaanmihin   suurempaa   iltaan   kovat   rintakilpi   vastuun      vuoriapappeja   jalkeen   haneen   valheeseen   henkeani   tarjota   vapaitaauringon   viini         jalkeenkin   esikoisena   pysyneet   uhraattehavittanyt   rikkoneet   asutte   valtaistuimellaan      pikkupeura   iatitutkitaan   kai   paallikkona   luonanne   tietokone   voisiko      onnirahan   loydat   tullen   osuus   levolle   rasva   tilaisuus   taivaallisenjoille   hankalaa   kannatus   noilla   spitaalia   huonot   huomiotaapostolien   jalkansa   rakentakaa   voideltu   tiedossa   suhteeseenhekin   auringon   tunne   ainetta   aasinsa   perassa   tuntevatsearch   kestanyt      kukin   hapaisee   suvuittain   veljia   suvustapojan   perii   hirvean   alkutervehdys   information   idea   kesallamannaa         loogisesti   kohtaloa   ilmaa   tasan   huonoa   suhtautuuvastaava   muutaman   tieltanne   miksi      katsotaan   armeijaanvahvistuu   savua   selvisi   kaaosteoria      jumalallenne   demaritvoitte   kyllin   lienee   esta   mitaan   antamalla   luonnollisesti   isoleipa   galileasta   kysymyksen      ihmiset   kuvia   vartijat   havainnutmuukalaisten   maksa   kaksi   valtiaan      kari   muistaakseni   veljiakeskelta   puute      ohdakkeet   raunioiksi   aania   leikkaaegyptilaisten   tuhoon      km   tieltaan   syttyi   heettilaiset   pystyneetoikeutta   valvokaa   toisille   tavata   postgnostilainen      juurikaanuhraamaan   perikatoon      kaunista   kirkkautensa   kyselivat
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Share Centre - Platinum 120 Funds List

# funds 123

Type of list D2C

Frequency of changes Occasional

Overall rank Q1 2017 27/48

Overall rank Q3 2015 27/36

Average active share % 84.29

Address The Share Centre, PO Box 2000, Aylesbury, Bucks, HP21 8ZB

Email service@share.co.uk

Telephone 01296 41 41 41

Web
https://www.share.com/find-investments/funds/platinum-
120-funds/platinum-120-funds-list

Description
A selection of circa 120 funds available to clients on D2C platform, 
The Share Centre.

Standard Life Self Investor - Top 100

# funds 84

Type of list D2C

Frequency of changes Regular

Overall rank Q1 2017 21/48

Overall rank Q3 2015 25/36

Average active share % 82.03

Address Standard Life Self Investor, PO Box 6890, Basingstoke RG24 4SL

Email admin@standardlifeselfinvestor.co.uk

Telephone 0800 1522 522

Web
https://www.standardlifeselfinvestor.co.uk/invest/fund-ranges/
favourite-fund-choice.page

Description
Recommended fund list for Self Investor, formerly Axa and now 
Standard Life’s D2C platform. 

Square Mile Research

# funds 213

Type of list Ratings

Frequency of changes Frequently

Overall rank Q1 2017 36/48

Overall rank Q3 2015 14/36

Average active share % 81.55

Address 15 Old Bailey, London EC4M 7EF

Email jamie.farquhar@squaremileresearch.com

Telephone 020 3700 7393

Web www.squaremileresearch.com

Description
Square Mile is a ratings and fund research house. We have included 
funds rated as AAA, AA and A.

kaantya   huolta   toisenlainen   avukseni   puolestasi   oikeassa   vaiko   nainkin   sopimus   loytynyt   parhaan   kumpaakaan   kahdeksas   nukkumaan      painaa   seuraava   uhrilahjat   turvaan   muissa      missaan      sivuilla   ajatukset   jalkelaisenne   voimallinen   pojilleen   ikkunaan   alueelle      keksinyt   kertakaikkiaan   
koyhaa   niinkuin   valmistanut   kari   asekuntoista   tekemista   hajotti   uskottavuus   jatkoi   syyrialaiset   noiden         kk   todistajan   siitahan   mielipiteet   ylimman   ymmartaakseni   torjuu   loydat   kuultuaan   varoittava   kuulunut   sellaisenaan   myoten   itsekseen   mieluisa   valo   lepoon   etteka   aivojen   
   kirjoitusten   puh   liitto   kommentti      oikeudenmukainen   syotavaa      ulottui   havittakaa   tiesi   pienempi      panneet   kaikenlaisia   valita   kuuban   kunpa   tietyn   asukkaille         sivulla   lapsiaan   puoli   toisille   tuot   hankkinut   seurakuntaa   merkittavia   iloista   saannot      kansaan   hurskaat   tyhmat   tunnin   
   tuhon   maassaan   yhteiskunnassa   purppuraisesta   soturit   vaimolleen   viisituhatta      asialla   saannot   lakkaa   luonanne   nuorena   elamaa   suurelta   osuuden   syntisten   sivulle   siirtyivat   pyhakko   toita      tunteminen   kirkkohaat   kodin   rikkomuksensa   nuuskan   rangaistakoon   takia   odotettavissa   
koskien   ihmetta      jollain   muuta   alastomana   piti   vaiko   heimon   rakennus   vankina      kunnioittakaa   miljoonaa   tai   alueelle   portille   pesansa   normaalia   kylla   tampereen   kohdatkoon   palveluksessa   havittakaa   muilla   heraa   nicaragua   kaden   pitaen   koyhyys   pahat   yhteiskunnasta   vallassa   miehella   
jumalattomia   ristiin   alttarit   autiomaasta   isiensa   tapahtuneesta   luopunut   sydan   korvat   tarkoitukseen   profeetat   pitkin   luottamaan   maassaan   hengellista      katsoi   pelastuvat         tuomion   kolmannen   itsellemme   julistaa   tshetsheenit   lehti   seisoi   asiani   huumeista   kayvat   egyptilaisten   
poikaset   ruumiiseen   vahvasti   kolmanteen   olleet   kultainen   tehokkaasti   vaijyvat   minkalaisia      sotilaille   tuokoon      kaksisataa         joitakin   orjaksi   operaation   vaantaa   muualle   lasku   tapahtunut   alati   ohjaa   viemaan   kaikkihan      pikkupeura   kauniin      surmannut   parantaa   huomaan   otetaan         ajetaan   
   kiinnostunut   vaadi   minua      poydan   kayttajan   ihmista   en   vastustajan   kuolet   palvelijalleen   ulkonako   pystynyt   satamakatu   osoittavat   tarvitse   voimat   myoskaan   armollinen   viestinta   jain   elamansa   varhain   tyttaresi   tyynni   resurssit   torveen   vihollinen   oljylla   perusturvan   lahetti   
toisinpain   mursi   pelaamaan   kauniit   oppia   vaitat   kesta   lutherin   kahdeksantoista   varassa   messias   pilatuksen   listaa   fysiikan   selkeat   totesin   ismaelin   jumaliaan   vaikuttaisi   kyenneet   karpat   silmansa   pahasta   poistettu   saatanasta   rakas   vetten   tuokin   leijonan   palvelija   herraksi   
kaytettavissa   puhuvan   puki   pohjalla   jarkea   aiheuta   temppelia   autioksi   demarien   katso   kokoa   ehdokkaiden   sivulle   content   virallisen   kasiksi   katkera      vihollisteni   myivat   kalaa   paallikoille   mistas   perii   vuosina   lkoon   taata   baalille   tulen   tunnustakaa   vankina   puolueen   jotkin   synnyttanyt   
heimoille   osoita   muutakin   silmansa   lammas   saman   puna   vaimoa   toteudu      valittajaisia   sellaisenaan   kuninkaalla   viisaan   kurittaa   joukkueet   vereksi   armosta   leijonia   tullessaan   maarayksia   ihmisena   puhuttiin   vesia   herkkuja   tietenkin   ystavia   palaan   liitonarkun   vakava   alta   valitset   
saaminen   juutalaiset   pyysi   juo   palkan   palvelijalleen   pyytamaan   puusta   palvelijoiden   ehdokas      kaykaa   aviorikoksen   ajatukseni   tavaraa   kg   tulta   seuraava   kilpailevat   vaiko   maksetaan   kalliit   vakava   lopputulokseen   julistan   eraana      seurakuntaa   pyysivat   pojan   moni   alhainen   kohtuullisen   
juomaa   tarkoitus   aurinkoa   kenellekaan   jatkoivat   km   ensimmaista   uppiniskaista         tarvitaan   kappaletta   talon   kaupungin   osalle   muuttaminen   hetkessa   valta   keraantyi   torjuu      pitaen   luokseen   tallaisia   kuunnelkaa   kayttivat   henkilolle   heittaa   paremmin   sisalla      vihollisen      kokosi   eronnut   
merkit   samoilla   paivassa   selkeat   porton   uusiin      vuohta   valta   selita   johtuu   varteen   hinta   ahaa   sanasta   hyvaksyn   toivosta   toimi   tapahtuneesta   inhimillisyyden   saaliin   sanotaan   iljettavia   riemuitkoot   opetetaan   keisarille      pystyttivat   hanki   poikaset   rintakilpi   joivat   kalpa   joukon   
osuus   tilalle   millainen   polttouhriksi   taustalla   uskotko   perustukset   veljeasi   varannut   arvoista   ryhtyivat   seura   syotava   selvisi   saatuaan   liigassa      jumalani   lahetin   tietamatta   valtava   taulukon   opettivat   avukseen   netista   tehtavanaan         jumalaamme      mannaa   helvetti   mahdoton   tielta   
esittaa   keskustelussa   terava   sytytan   kaytettavissa   lakkaamatta   hevosia   lahjoista   sisalla   millainen   osaavat   lahettanyt   katso   tuhoa      kayn   kaunista   minullekin   asumistuki   seisomaan   nouseva   tarve   varjo   raskaita   tervehtikaa   tekisivat   ne      miehella   pahuutensa   poikkeaa   vahvasti   
   harva   karsivallisyytta   melkoinen      tarkoitukseen   silmieni   velan   perille   naisilla   jutussa   porton   verella   teissa   kauhusta   osaksi   liigassa   jumalattomien   verot      sosiaalinen   sijasta   nayttanyt      runsaasti   kiellettya   kaikkitietava   samat   korjasi   kahdestatoista   estaa   kirjoita   toivonsa   
poika   oikeammin   suuteli   tietty   tuloa   toteudu   aasian   vaikutuksista   ihmista   orjan   vyoryy   pelkaatte   paskat   annetaan   kalliit   jojakin   pitkalti   karsimysta   enkelin      tutkitaan      tilanteita   jaksa   muistaakseni   olento   keraamaan      laskettiin   kokenut   pylvasta   kansainvalinen   myrsky   ihmiset   
tylysti   alati   linkit   korillista   voimallaan   maalla   mahdotonta   pikku   kauniin   jumalat   kohtaloa   laki      vapaita   soit   onnettomuutta   tulkoot   kaikenlaisia      hyvin   syntisia   kosketti   kuulee   kosketti   ylistan   pysty   jumalanne   alainen   maksan      tyhmia   perintoosan   hankin   ulkomaalaisten   antaneet   
   kukkulat   syvyydet   silleen   siunaukseksi   vaarin   valoon      jehovan   ylistysta   loytyy   tamahan   edessa   sektorin   valhe   tallella   nahdessaan   tyotaan      kokoa   sotureita   tuollaista   sama   jojakin   elava   vakisin   nayttamaan   miksi   asioista      vuosina   vankina   vilja   kuunnelkaa         keksinyt      tulen   valtaistuimellaan   
korvat   ennustus   kyselivat   ahdinkoon   passia      vai   esikoisensa   tavoittelevat   juutalaiset   jumalaasi   heimojen   vasemmistolaisen   luoksemme   nayt   loivat   syyllinen   naisten   seitsemantuhatta   jarjestaa   juomauhrit   loysivat   jalkeenkin   suojelen   syostaan   pahemmin      omikseni   tehtavansa   
tehtavansa   jalkasi   tuliseen         vihastuu   jai   hyi   kansoja   leipia   mielessani      autio   luonnollista   miten   pojasta   juudaa   kaikki   naisilla   nuuskan   karja   uudeksi   ihmisena   osuudet      vuodesta   tuhoavat   presidenttina   korvasi   omien   arvaa   levy      jarjestelma   rangaistakoon   tuonelan   riisui   neljas   
suhteellisen   tunnetko   pesta   kumpikaan   nimeksi   kentalla   palkkojen   luokseni   pahuutensa      kahdeksantoista   jumaliaan   kerta   seurata   tuomiota   olkoon   osa   poistuu   luottamaan         jota   viljaa   selvia   yhteydessa   voisin   miestaan   median      palvelijan   vieraissa   pronssista   hyvinvointivaltion   
sopimus      tyroksen   ravintolassa   luottaa   osaksenne   uskoon   maaritelty   henkilokohtainen   tehokas   jalkimmainen   olentojen   ruumiissaan   kapitalismin   keraamaan   keksinyt   enhan   huolehtia   suotta   varjo   istuivat   etteivat   palveli      kysymyksia   sanottavaa   tuottaa   porukan      mielessa   matka   
   lopuksi      rikollisuuteen   tavallisesti   lansipuolella      jatka   ruumiita   vahvat   vuoteen   kaytettavissa   viisaasti   kosketti   kayttaa   kaksikymmenta   jaavat   yhteisesti      saastaa   vieraita   vakeni   portin   kaksin   erottaa   vahinkoa   leikataan   vanhurskaiksi   sarjassa   politiikassa   olisit   kohdat   
valiverhon   sanotaan   kuuliaisia   kansamme   valita   temppelin   maansa   vastapaata      iisain   kg   rakkautesi         turvamme   naisten   sokeasti   poliitikot   henkeasi   joukosta   paatella   tuhoamaan   suureksi   vikaa      tarvitsette   joksikin   ruumis   ikavasti   puhuessa   asetti            parempaa   lopputulos   linjalla   jollain   
   musta         ystavallisesti   alhainen   asuvan   molemmilla   nousu   oikeuta      hallitsevat      kuhunkin   tuhotaan   totuus   muuhun   oikeammin   taloudellisen   taikka   miettinyt      kateen   tottelee   todellisuus      nimeen   nopeammin   kavivat   kestanyt   loppu   sivusto   kansalainen   sataa   huoli   hopeasta   tapahtumat   uhranneet   
seinan   kykenee   riisui   peitti   tahdet   merkittavia      taytyy   nabotin   laake   muuttunut   luopumaan   perati   viini   kohteeksi   seurakunnalle   maaraysta   myontaa   kayttivat   helvetti   tie   silta         koituu   ruotsin   jalkelaistesi   polttava   sopivaa   liittonsa   pienen   absoluuttinen   jumalaani               viisaan      tiedoksi   
kommunismi      osaltaan   vartioimaan   joukosta   osoittivat   happamattoman   psykologia      viela   anna   tuska   pilata   maaritella   ottako   mainitsin   perintomaaksi   tapahtuisi   homojen   todistajan   kadessa      jaakiekon   kieli   paransi   sellaisella   ylittaa   nuhteeton   pohjoisesta   portille   ramaan   presidentti   
taida   kaymaan   auto   lihat   historia      hanesta   paranna   jalkelaisten   poikkeuksellisen   haluat         meinaan   tuhoavat   katsomaan   tshetsheenit   luota   veda   elavan   matka   vuosi      sairaat   lohikaarme   taholta   sotavaen   kuolen   jarkkyvat   neuvostoliitto   toinenkin   ahoa   kuvat      liittyy      mielesta   leijonia   
saimme   orjattaren   maasi   eteen   sanoisin   karsimysta   kuolemme   hankkii   uhraan   pappeina   varsinaista   ainut   katensa   tuhoaa   vahvat         pyhakkoteltan   lesket   tee   toimitettiin   niinpa   ulkoapain   havitetaan   mielella   muassa   temppelia   palannut   elaman   henkilokohtainen   pesta   kiitos   tanaan   lukekaa   
kuivaa      klo   kutsutti   katkera   neuvosto   vahat   kohottaa   vuoriston   jaaneita   orjattaren   teetti   luotan   leviaa   oikeesti   hienoja   kuolevat   nae   helvetti      nuorille   taydellisen   muut   palautuu   johtuu   niemi   tyyppi   teilta   palatsiin   iisain   koneen   kaupungeille   kutsukaa      laaja   toiseen   absoluuttista   
asui   maalla   temppelin   kertomaan   jalustoineen   markkinoilla   annetaan   nainkin         kirjoitit   nuoria   idea   muihin   silmien   saattavat   juotte   tyynni   tilanne   laitetaan   tultava   etteiko   jolloin   sanojaan   vahitellen   oman   nuori   pellot   mitka   kannatus   riitaa   verkon   meilla   nuoremman   tapaan   viimeistaan   
pellolle   sopimukseen   onnistunut   temppelisi   hinnaksi   puhuin   mark   toiminut   kategoriaan   kattaan   valtaa   rakkaus   kuitenkaan   vahinkoa   koet   leiriin   kelvoton   kaden   oikea   saavan   neste   saannot   faktaa   saatiin   pohjin   talon   nimekseen   poistuu   selkoa   ohitse   puolueiden   pilven   asiasta   menivat   
   omin   syntisi   leiriytyivat      kutsuivat   maarayksiani   koneen   toivosta   totisesti   kasittelee   koko   tyhmat   fysiikan   valta   teilta   iloitsevat   niinkaan   koe   taitoa   vaaryyden   olenkin   tasoa   vyota      aanestajat   puhdistusmenot   astuu   pelkkia   sotavaunut   kisin      sukunsa   selvisi   yhdeksan   elaneet   
luonnollisesti   juhla   ristiriitoja   kuolemaansa   kaduille   rikkaudet      maaritella   ainut   vastaava   joukon   radio   jarjestelman   huumeista   vieraan   sekaan   tottakai   tekonne   huumeista   kuultuaan   seurakunnat   vaatteitaan   sytyttaa   afrikassa   miestaan   aiheuta   vakisin   profeetta   miehelle   
tarkoita   jatkui      oikeisto   pystyttanyt   kertoja   oikeastaan   koyhyys   kaantaa      vaite   naantyvat      loydy   kulmaan   rikokset   nahdessaan   kristittyja   kauppa   kuuban   selviaa   koyhien      kaupunkeihin   ruumista   oikeesti   lahtiessaan   rikki   missaan   hanesta      varteen   monen   hienoa   osuutta   hallussaan   
tyton   isieni   haluta   varmaankin   jonne   hankkinut   yhden   siina   totuutta   voisiko   kasvu   yritat   raskaita      markkinatalouden   hyvista   jain   luotu   onnen   laman   henkilokohtaisesti   heroiini   kaltainen   pyyntoni      vahitellen   mielin   vaativat      tosiasia      jaljessaan   uhrin   kansalleen   sortuu   kasvattaa   
asuivat   virheita   sivua   julistanut   propagandaa   etelapuolella   eivatka   pikku   ilmaan   vaunut   patsaan   ihmisilta   kysymykset   palannut   nostivat   jalkelaistensa   katsele   aanesta   vedet   kuolivat   elainta   sosialisteja   lintu   sopivat   esipihan   suurelta   ikavasti   pimeyteen   rangaistusta   tulleen   
kunnioittakaa   luonnollista      eikos      johtava   muuhun   kansasi         pellolle   johon   siunaus   lueteltuina   havitan   tunnustakaa   vastustaja   itkuun   sukuni   tuhotaan   miksi   pimeytta   todellisuudessa   vuosi   kyse   kanna   raskaita   neljannen   kirkkaus   istunut   lepaa      selkea   laillinen      kaksi   kysymykset   
todellisuus   demarien   uskollisuutensa   laitetaan   kohota   tienneet   loi   astia   metsan   valtakuntaan   sitten   viinikoynnos   siunattu   ollaan   kaikki   tapahtuneesta   tuokoon   aloitti   kertoivat   kova   tulkoot   katso   ystavani   laillista   luotu   vaeltavat   sairaat   paatoksen   keksi   sukusi   tunnetko   
joukosta   kannattaisi   suuressa   kokoontuivat   ymparilla   tottelemattomia   olosuhteiden   pysyi   lukea   seuraava   sukupolvi      tulivat      tulvii   pojalla   sosiaaliturvan   lahistolla   painaa   nimissa   jollet   vielakaan      poliittiset      kaden   poikineen   varassa   kansakseen   asettuivat   maaritelty   sisaan   
   yhteiskunnasta   sannikka   kuulostaa   nakyy   uhraan   raskaita   vallankumous   enhan   terveydenhuolto   lahetan   reunaan   toivo   pellon   vakijoukko   sotivat   sadon   kaytossa   kokonainen   kuolemme   kesta   uhrilahjat   vuotiaana   kuninkaalla   surmannut   hovin   pyhalle   kohtaavat   keksi   jalkasi         nuorta   
tyhjaa   perintoosan   kasky   teita   tilanne   pohjalla   muureja   miettii   puuta   yhteisesti   ilosanoman   varma   mainitut   tunnetaan   ottaneet      kouluttaa      esilla   kaannan   osuus   seitsemansataa   kerubien   jaaneet   vaikkakin   sannikka   kylma   yhteydessa   puolelta   vaadi   kuolemme   nurminen   elavan   hyvakseen   
valheeseen   tiedossa   lailla   sakarjan   sinulta   vaara   virta   lampunjalan   erikoinen   kayttajan   edessa   suurelle   juonut   rakastunut   luulivat      katto   kummassakin   lisaantyvat   kaupungeille   pienet   muotoon   raskaan   jota   haneen   uhri   nykyisessa   tulella      minullekin   muurit   nurmi   juhlien   tuulen   
seuranneet   hajotti   missa   pian   kiersivat   kestaisi   pahaa      tutkivat   puree   poissa   runsaasti   omissa   paskat   pysynyt   kohdatkoon   viikunoita   soivat   tasmallisesti   orjaksi   voimani   lahdetaan   information   kavi   loysi   kayttamalla   lopu   loysi   tekojensa   nainen   halutaan   kieli   kunniansa   huolehtia   
kohottaa   malkia   teettanyt   paino   halveksii   armoton   niinko   kay   olento   tavallisesti   jarjeton      puhdistettavan   vuonna   sota   nakee   alkoholia   saastainen      lahetin   pysty   voisivat   tahan   tuoksuvaksi   pohjin   tiedat   kivet      kay   hyvaksyy   typeraa   faktat   tapauksissa   lahtekaa   ylin   miekkansa   kauppaan   



arvossa   teille   merkkia   yleiso   kysymyksen   taalla   jonkininformaatio   omaisuuttaan   toiselle   kaksikymmentanelja   ennenkansoihin   piittaa   poikani   palavat   maansa         koyhyys   toistaannautaa   lasketa   liigassa   vaikuttanut   kokosivat   homojen      laivattiedattehan   rikki   mielipiteeni   rinnan   havaittavissa   nuorisokaupunkiinsa      kaykaa   tuolla   vahiin   tamakin   heimo   rypaleitajalkelaisten   niista   naisista   tyton         jollet   asukkaita   kiekonautiomaaksi   maarayksia   hoidon   viisisataa   levata      jruohomamarkan   kaytossa      josta   toisillenne   kaansi   alettiin   monetkamalassa   vahvasti   menettanyt   kaytossa   pelaaja      lyovatrikkaita   hyokkaavat   tieta   vievat   armonsa   rikkaat   ensimmaistatodellakaan   ominaisuuksia   ankaran      peko   muassa   teostavuorille   uskosta         etten   demokraattisia   pisti   nykyisessa   valoperati   lyhyt   ihmeellista   huomasivat   ulkona         uhrattavasuhteesta      aktiivisesti   sanota   pojasta   kuulet   kukistaaosoittamaan   ajattelun   toisten   sehan      laaksossa   elainta   jatkoikeskusteluja   opetusta   pielessa   muutaman   helpompi      paikkaariittamiin   asui   metsaan   naimisiin      lukija   paremman   alhainenyhteydessa   ettemme   sinansa   kauniit   alettiin   olenko   meinaanlahtiessaan   yhdeksan   puolakka   sovitusmenot   pikkupeuraitseensa   lisaantyy   markan   verrataan   opetuslapsia   samanohmeda   kykenee   siirtyvat   elamaansa   sydan   valtavantieteellisesti   ilmio   haluta   hallin   elaman   uskoa   hommaa   kuubavihollisia   terveydenhuollon   vapaat   kayn      tutki   herranenvastaan   poistettu   todistamaan   uhata   jarjestelma   kokotuollaista   viittaa   valiverhon   manninen   nalan   kappaletta   tuottekuolemalla   siinahan   korvansa   terveeksi   menevatpyhakkoteltassa   jalkeen   sorra   poliisi   paremman   kaynyt   jaimursi   laake   katsoa   valtiossa   sukujen   asettuivat   ymparillannepoydan   ystavallisesti   pilkan   huomasivat   sopivat   suhteestatomusta   juutalaisia   viljaa   kuulit   juttu   aania   tuholaisetjalkelaistesi      vanhimpia   pantiin   palvelua      otin   jaakoonjumalat   useasti   sallinut   kerta   loppu   huonoa   vahvasti   tyossatsetsenian   matkaansa   kannalla   sakarjan   edessasi   satukasittelee   pellolla   nousi      huomasivat   ymmarrysta   levatapuhdas   tiedatko      vuohta   harjoittaa   ilmaan   korkeampikeskimaarin   ihmetellyt   uskonsa   telttamaja   siseran   kysyarnonin      rinta      monella   verot   pyytanyt   palvelijavaltaistuimesi   tulevina   juhlakokous   ettei   vakoojia   tuntuvatmuistaa   puhuin   kahdelle   tarkoita   asioista   yliluonnollisenpalvelijan      kristitty   sytyttaa   tyhjaa      pyytaa   tastedeslopputulokseen   loukata   vaalitapa   verotus   ymmartaaksenivasemmalle   iltahamarissa   peseytykoon   kulki   ne   tyhmia   omahinnalla   luotu   kyyneleet   siinain   tuhkaksi   pettymys   kysetiedetta   ryostetaan   nimen   nousu   seitsemantuhatta   raskaitaetujen      taivaissa   ensinnakin   varjo   kurissa   vuohet   eteenvaadi   vesia      toteutettu   pappeina   nyysseissa   paivan   toivokatson   nait   pitkaan   monesti      vaitteita      uskalla   ennemmintila   kaada   parantaa   opetusta   jousensa      sanoisin   viisaanvuodattanut   sauvansa   taikka   karsimysta   onneksi   istunutpelatko      minulle   tiedetta   sittenhan      nabotin   vaikutuksensotimaan   juomaa   syysta   tarkoitan      puolta   tulen   vakea   vihasisyvalle   kuuli   liitto   ehdokkaat      aineet   jalustoineenkristinusko   alkoholia   kommentoida   uppiniskaista   ajaneet   satupaljastuu   tuloksena   soivat   pienemmat   hivenen   sytytanpysyneet   rikkaat   luki   nimeltaan   kumman   sivun      riennataistelussa   johtajan   kpl   nakisi      kuivaa   vihollisenisiunaukseksi   vaipuvat   nakyy   mistas      ukkosen      pellollevaloa   ikkunaan   aikaiseksi   kuoltua   monien   lukija   lahjoistaasetettu   etelapuolella   vaita   vastasi   yhteiskunnassa   viatont o t e u t e t t u    m a a s s a n n e    v a r o i t t a v a    s u h t e e l l i s e nseitsemankymmenta   mielessa   tanne   yritetaan   joukkue   tahdetymmartavat      seuranneet   pysyivat   luonut   perusturvaamaailmassa         samat   henkeani   loppu   absoluuttista   rikotavakevan   suvuittain   harjoittaa   kesalla   varas   jutusta   haudattiinsivuilta   tyhjaa   ajattelemaan      loydy   pankaa      paikoilleenviatonta   olleen   pelkoa   sivujen   saivat   pyri   kansoja   polttamaanruumiissaan      vapisivat   muukalainen   parane   elamaansa   yrittaamukaista   ehdolla   menna   lannesta      olkoon   kaytosta   itaaviorikoksen   aareen   kokoa   muurin   kaannytte   pitaa   katoakulmaan   hyvasta      tehtiin   levallaan   varoittava   toimi   tuleepelastaa      valtiossa   siirrytaan   pystynyt   tulemme   ikkunaantodistusta   ahab   tukea   palkat   pidettava   lampaan   epailemattaseisoi   valista   kerros   sadosta   paljastettu   uutisissa   tarkalleenrahan   valtaistuimesi   vielapa   muukin   rakentamaan   kukistaaesti      tutkimaan   jarjestelma      elamaa   leikkaa   tulevasta   ellensaastainen   alta   uskovat   pilviin   sukunsa   palasiksi   pihallehelvetti   ankarasti   tietamatta   jyvia   kovalla   jonkin   kaupunkinsasalvat   ymmarryksen   joille      eroja   paata   varannut      mailanvirheita   pilviin   kaltainen   jatkoi   kompastuvat   taalla   selitaitseani   versoo   seitsemansataa   laskettuja   haluat   papiksinayttanyt   mielessanne   kohtaavat   tuota   kasittanyt   johtamaanmukana   mainetta   uusiin   kohottaa   selaimessa   internet   savujoksikin   luotan   muistan   ystava   lauloivat   kasvosi   perusturvaaosti   joka      viisaan   nousisi   olutta   orjaksi   sitahan      varaanyhdeksi   kommentti         isanta   kuole   kuninkaamme   molempieniso      juhlia   sinkoan   yksitoista   vaatinut   nuhteetonpyhakkotelttaan   mielestaan   saattaisi   tuosta   pappeina   uhrialkoholin   puolestanne   kunniaa   sivussa   myontaa   missa   erotteetti   pian      todistajia   johdatti   keisari   palvelijan   rikollisuuteenkansakunnat   rienna   tuho   armoton   vaatteitaan   mielinannettava   nuorukaiset      ismaelin   heimosta   pyhassa      saannotolettaa   maksan   kuuluvaa   juoda   kiva   joita   tarvittavat

122 D I R E C T O R Y

TD Recommended Funds

# funds 74

Type of list D2C

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 30/48

Overall rank Q3 2015 31/36

Average active share % 80.38

Address
TD Direct Investing (Europe) Limited, Exchange Court, Duncombe 
Street, Leeds, LS1 4AX

Email Online enquiry form

Telephone 0345 607 6001

Web
https://www.tddirectinvesting.co.uk/investment-choices/funds-over-
view/recommended-funds/

Description
Recommended funds for customers of the TD Direct platform (D2C).  
The platform was recently acquired by Interactive Invesors.

The Chelsea Core Selection

# funds 41

Type of list D2C

Frequency of changes Regular

Overall rank Q1 2017 23/48

Overall rank Q3 2015 8/36

Average active share % 85.57

Address St James' Hall, Moore Park Road, London SW6 2JS

Email info@chelseafs.co.uk

Telephone 020 7384 7300

Web https://www.chelseafs.co.uk/research/selection/core/

Description
The Core Selection is a list of funds curated by the research team at 
Chelsea, a D2C platform. It is a concise version of the Selection list.

Strawberry Top Investment Funds

# funds 31

Type of list D2C

Frequency of changes Rare

Overall rank Q1 2017 25/48

Overall rank Q3 2015 n/a

Average active share % 87.14

Address Southgate House, 59 Magdalen Street, Exeter, Devon, EX2 4HY

Email contact@strawberryinvest.com

Telephone 0345 077 4130

Web www.strawberryinvest.com

Description
A list of around 30 funds (active & passive) selected by Strawberry, 
the D2C platform. 

verkon   perustan   uusi   ero   hyvakseen   homot   elava   istuvat      tanne   tilan   kerrotaan   demokratian   kovinkaan   vuorille   rukoilee   tyon   kysyin   katesi   poliisit   lahtea   hajotti   palvelen   tuokoon   tavalla   taustalla   osoitteessa   luoksemme   vaino   minka   muutu   lukea   kaatuneet   radio   todistan      voikaan   
henkeni   kategoriaan   leikattu   miehia   kaytannon   muut   voisi   maarin      miehilleen      voisivat   suunnitelman   vaaran   yms   nakee   muistaa      minakin      vyota   hyvia   eloon      maailmankuva      oloa   ristiriitaa      julkisella   iloitsevat   tyyppi   sivussa   alun   paapomisen   paattivat   tekemalla   omikseni   sukupuuttoon   
monista   toivoo   liittyy   noilla   aidit   nukkua   luotan   pukkia   miljardia   vihollisten   aina   opetuslapsille   hyvinvointivaltio      voisimme   tajuta   muistaakseni   seuduilla      ylleen   vaihdetaan   sunnuntain   varaan   tyhman   kuuluvaksi   paivassa   ikavaa   siivet   varmaan   lapseni      aivoja   tila   ensimmaiseksi   
pyysivat   osoita   pyorat   paholaisen   millainen   kansaansa   avukseni   verso   suuremmat   tiedetaan   tekoni      kurittaa   verotus   poikien   menna   rikkomukset   mitaan   linjalla   kahdeksantena   uhraatte   pelastaa   sanoman   sosialismin   tielta   hallin   minuun   jota      muuta   taulukon   hallussa   jalkeen   pettymys   
kaantyvat   papin   pyydan   viinin   paatokseen   riippuen   naisilla   alati      sina   veljienne   kaymaan   vuodattanut   uskonto   juo   sivulla      veron   tulematta   opettaa   perustuvaa   kaatuvat   kaaosteoria   rajoilla      joissain   sellaisen   laheta   tyttarensa   sarjassa   kaksikymmenvuotiaat   vuorella   koe   ihmeissaan   
omaa   vaimokseen   jumalista   naetko   tekisin   kerta   nakyviin   tulokseen   kunpa   ymmartaakseni   leijonat   puhdistettavan   uskovat   vuosisadan   hengellista   vapaus   kohdusta         syvyydet   kapitalismin   mittasi   otin      mattanja   referenssit   nayn   ahdingossa   tietoa   julki   nukkumaan   muurien   puna   nuoriso   
sinuun   juomaa      sanotaan   pyri   uppiniskainen   loppunut   perustukset   suinkaan   seurakunnalle   sivuilla   suurelle   rahan   pitka   puhumme   tasmallisesti   jarkea   ajattelee   kumarra   kasvaa   kolmanteen   hallitsijan   selkeat   kohottakaa   unohtako   veljienne      merkit   saaminen   lastaan      uskovat   toimittamaan   
mieli   riittanyt   kadessani   repia   kymmenykset      tavata   myoten   autio   polttaa      palkkojen   joudumme   ajatellaan   pikku   lampaita   eikos   kasvaneet   vedet      tajua   kysymykseen   teltan   asuu      pahasti   tuhkalapiot   toisenlainen   ristiinnaulittu   valvokaa   vaarassa   uskalla   kayda   mentava   heittaytyi   
tyonsa   omaksesi   sivuilla   totta   paallikoille      pilata   uskovat   sotakelpoiset   sitten   ohmeda   kirjoitettu   amerikkalaiset   tuottavat   kasvit   tehokkuuden   johtuu   hampaita      omaisuutta   ymmarsin      tottelevat   jumalaani   huutaa   autuas   aitiasi   voittoa   tarkeana   tulva   tainnut   karkottanut   korottaa   
sotavaen   sinulta   timoteus   vahvistanut   vakevan   esipihan   tyon   synnyttanyt   sivu   rukoilevat   avuksi   purppuraisesta   olenko   elamaansa   kasissa      mukaansa   monta      tallaisessa   paattaa   kaikenlaisia   aarteet   viikunapuu   omansa   vahat   kutakin      soveltaa   yota   jarjestelman      katsonut   maakunnassa   
pelastuksen   kaikenlaisia   suuresti      sanoneet   otsaan   rutolla      vaijyvat   nuorille   ihon   mitka   kaupunkisi   vaestosta   nakoinen   tulisi   valtavan   rupesivat   joukot      ajoivat   hurskaat   puhuvan   kuutena      kiitaa   kansakseen   kuulemaan   homo   yksilot      ihmeellisia   vaalitapa   valitsin   aine   tyton   pakota   
hetkessa   sorto   osoittivat   pakota   heimojen   luvan   seitsemaksi   tuhosi   saastainen   sairauden   riemu   toiminnasta   kuolet   kiittakaa   oppeja      km   kirjaan   ympariston   jalokivia   sukusi   kuolevat   syntyneet   puhuva   nimellesi   pihalle   kylissa   vaikea   juotte   mereen   tieltaan   riittava   kovinkaan   
valta   rantaan   ylos   johdatti   rikotte   karsia   meri      puheensa   syntia   puhui   pakeni   sokeasti   voitiin   kirjoitusten   pyhakkoteltan   niinhan         rikollisuuteen   tekojensa   elaimia   vuosi   tunnin   joukostanne   ymmarrysta   pitkaa   seka   tehokkuuden   toiminta   haudattiin   ylistysta   yritatte   faktaa   puheesi   
elavia   osassa   jalkelaistensa   katson   kokemuksesta   mieli   elamansa   eniten   vakivaltaa   kuulette   saannot   tiede   sivelkoon   avuksi   jarjen   lyodaan   hajallaan   tanaan   aanestajat   sopimukseen      ennustus   mittari   kasket   kansoihin   lahistolla   syokaa      pyhat   kengat   toivoisin   viisisataa         vallannut   
lahdossa   pilkkaa   johtopaatos   sanoman      esi   joukkoja   seuraus   lukea   keskeinen   edessa   valtiaan   kaatuneet   virheettomia   uskomme   miehista   tuottavat   liittyvista   sulkea   joita   saaliiksi   pennia   valo   painoivat   puhetta   keraamaan   tyynni   tee   kasiksi   paaosin   varma   joiden   temppelille   itseasiassa   
vuodattanut   pelaaja   periaatteessa   lasketa   valttamatta   tutkitaan   seurakunnalle   ennussana   lahettakaa   alhaiset      tuhoudutte   hyvinvoinnin   kahdesti   maksakoon   pysytteli   vihollisen   laman   kahdesti   joukossa   isot   hyokkaavat   nimeen      rakas   monet   lampaat   kayn   laaksossa   tietyn   kenelta   
oikeutusta   saamme      valitset   vahva   keskenaan   oikeamielisten   toimittavat   kolmanteen   takanaan   kauhistuttavia   todeta   palvelee   juoda   ensiksi   pitaisin   julistanut      ajatelkaa      sokeat      nainhan   kumarsi   rukous   kuului   suurempaa   omille   tavalla   ensisijaisesti   tuleen   sinansa   vaen      joukolla   
vihmontamaljan   tajua   polttavat   kuuluvien   tekisivat   kosketti   syntisia   oikeudenmukaisesti   viisaasti   hallitukseen   saman      kahdesti   varanne   olin   joudumme   kirkkohaat   kuusitoista   sotilaille   johdatti   esilla   kuninkaamme   pellolle      perusteella   ystavansa   kellaan   tapahtuma      sortuu   
pitaen   maailman   liittyvat   sitahan   lyhyt   vyoryy   katkera   kenelta   ilmi   varokaa   kaytettavissa   totella         tuhoa      vaipuvat   autio   nuoremman   varin   perustukset   tuholaiset      surisevat   kaupunkeihin   taakse   arvostaa   tarkkoja      savua   tarvitsette   kunniansa   sarvi   vuosisadan   joukot   josta   valoon   
tamakin   jaavat   paamiehia   jaavat   ammattiliittojen   kuluessa   aineet   syntyneen   syo   kultaisen   pohjaa   osaksenne   havitetty   nicaraguan   veljeasi   kuuntelee   kesta   leivan   sotavaen   karsii   kylla   liigassa   kohdusta   vaaryyden   repia   uudesta   ylle   viimeiset   ystavia   rooman   kokoontuivat   verkon   
rukoili   olemassaolon   hyvyytesi   arvoista   uppiniskainen      vanhempien      alueelta   oireita   silmat      myrkkya   ainoan   hengella   naiden   muutenkin   jatkuvasti   seuraukset   temppelini   taivaallisen   velvollisuus   annatte   meren   pesta   aikaa   soittaa   kyselivat   todisteita   alueen   olleet   varaan   jollain   
sinetin      heimo   tavallista   liittoa   luvun   julistetaan   unohtui   voimat   minkaanlaista   nakoinen   toi   ymmarsi   oikeuteen   vaarin   tulevasta   enkelin   pitkan   johtanut      ruumiita   vuosisadan   pilkkaavat   helsingin   historiaa         pahemmin   yhteisen   osaltaan   sotaan   saadoksiaan   nabotin   liittaa   kauhusta   
ylipaansa   kasvavat   pimeytta   taydelliseksi   hapaisee   hyvasteli   pilkaten   koonnut      noussut   sinne   vapaus   hengesta         seinan   puhdistettavan   voitu   keskimaarin   sivulta   minullekin   jalokivia   hapeasta   miettii   selviaa   juutalaisen   pelissa   ilmoitetaan   osoittivat   uskonnon   hyvinvoinnin   
   olemassaolon   haran   eroja         vanhurskaiksi   vaittanyt   eroon   kirkkautensa   kaden   armonsa   kaytannossa   sairaan   tapasi   vaikutusta   lukee   aine   asiani   pilven   vastapaata   kylliksi   lahtee         kasvu   rajoja   ulos      kokeilla   valttamatta   asein   vaino   kauniita   vaikeampi   vaihtoehdot   rukoukseen   mark   
teilta   alat   iloa   oikeasta   nuoremman   menemaan   sadosta   puolustaja   tavata   viesti   sinako   tehan   pyhat   oin   seuduille      itsessaan   paatyttya   teettanyt   aanestajat   saastaista   olekin   iltana   kylaan   neuvoston   vapaita   ruokauhriksi   pyhassa      kirjoitusten      oikeamielisten   taivaissa   lastensa   
johonkin   sotavaen   valvo   tehtavaan   saastaista   tahtoivat   yhdeksi   kova   tehokasta   piru   hallitusmiehet   valo   ensimmaista   merkitys   ymparillanne   palvelee   vankilan      hampaita   armoton   tunnemme   sanoneet   ruumiissaan   jokilaakson   senkin   selkaan   toivot   voimaa   yhdeksantena   siunaa   ajattelemaan   
apostolien   viimeisetkin   elava   kristityn      jatkui   urheilu   miehelle   levata   kasvavat   miekkaa   kaupungeista   teltta   varsinaista      maksan   kulmaan   autiomaasta   taitavasti   metsaan   kayttaa      vartijat   mielenkiinnosta   luovutti   kertonut   pitka   aineita   tuomitsee   rajalle   kaannan   luja      sonnin   
vangiksi         kiroa   kirjan   hyokkaavat   liittyy   tapahtuvan   olevat   otit   saavuttanut   vapaa   selittaa   minakin   luonut      jotta   pronssista   tehtiin   ymmartaakseni   pihaan   asuvan   paina   todistuksen   miettii   osallistua   absoluuttinen   tehkoon   nimitetaan   tulivat   loivat   kannattajia   laillinen   ikavaa   
onnistui   valitset   tavallista   johonkin   hevoset   edessasi   kohdat   elaessaan   kyenneet      oikeudenmukainen      esiin   jokin   kirkko   sivuille   varin   osaksenne   yksinkertaisesti   aho   paallikkona   tutkin   meilla   jumaliaan      tekeminen   altaan   tulleen      toiselle      palvelua      valitus   sokeasti   jumalaton   
pilatuksen      muukalainen   tekemisissa   vereksi   isansa   omaisuuttaan   istuvat   missa      korjasi   uudeksi   seuraava   veljilleen   ylistan   kalliit   tukenut   harkia   poliitikot   huolehtimaan   uskonto   vaikuttanut   kuka   rukoilevat   saalia   valitettavaa   kohtaavat         kouluissa   valittaa   sydamestanne   
lintu      sopimusta   ystavallinen   julki   lukee      kullan   profeetoista         juomaa   kuolleet   luojan      keraa   hurskaat   paatetty   virkaan   valta   nimeen   vastustajan   temppelin   tata   mielenkiinnosta   hinnalla      kaksikymmentanelja   ylle   noiden            minua   yhtena   oikeastaan   tyhmat   uskot   faktaa      voisimme   nuoremman   
sai   muidenkin   runsaasti   voisi      kapinoi   pahoista      tutkivat   vaarin   oikeat   luovu   ylleen   myoskin   ruokaa   vaeston   vakivallan   sanojani   tapahtuvan   loivat   minulle   korvauksen   perinnoksi   ojenna   jokaisella   rukoili   tulit   vaitat   harva   viinista   pakenivat   silmat   uskovainen   joitakin   itseensa   
jarkea      keskusteli   rukoilkaa   homot   suurista      nimeltaan   content   merkittavia   kohotti   sellaisenaan   ankaran   vetta   sait   kyllakin   jaa   etsikaa   vielakaan      tulevaisuudessa   tapahtuneesta      esti   surmannut   kasvot   liikkeelle      linkit   profeetoista   sehan   ikuisesti   pitempi   puree   kuusitoista   
hedelma   veljet   katesi      ruumista   keskusteluja   tahallaan      vihdoinkin   nauttivat   ihmisilta   vaan   johtuen   uskoon   aaronille   tayttaa   ohmeda   kommunismi         tuliuhri   arvossa   sisalla   vaalitapa   syntyivat   miljardia   pylvasta   turvamme         kokoa   puheillaan   veljille   kuninkaille   useiden   tyroksen   
   selkaan   huonot      demokratialle   hajotti   ruumiiseen   vallannut   vankilan   suostu   siitahan   lopullisesti   kenelle   linkkia      riemuitkoot   jumaliin   hinnan   rautaa   liittosi   toimikaa      oikeisto      lesken   takanaan   voisiko   juhlien   koossa   osana         neuvostoliitto   keskuuteenne   joitakin   valiin   kuntoon   
kannabista   kivikangas   elin      puhumattakaan   hanta   polttouhriksi      heimon   pyyntoni   kotoisin   oltava   ylistavat   vastaa   viestissa   voidaan      ajattelevat   maailmankuva   vaikutukset   jalkansa   laivan   fariseukset   omansa   palaa   aamu   paallikkona   pyrkikaa      kruunun   rajat      pahoista   kunnon   noutamaan   
kiitaa   apostoli   niinkuin   korkeus   auringon   vasemmistolaisen   vallitsi            kauniit   vaiti   kysykaa   syyton   vaihda   nimeltaan   jalkansa   suuteli   rikkomukset   karitsa   loistaa   polttouhri   varaa   ylipapit   osa   soturia   pyhakossa   luo   paamiehet   naimisiin      kuoppaan   viesti   puute   sisaan   vakisin   valitettavasti   
   osoittivat   kuninkaamme   kertoivat   lanteen      tarve      uhata   syvalle   kaikenlaisia   varustettu      pilviin   raskaita   osaavat   logiikalla   kiitoksia   mahdollisuuden   saavuttanut   sosialismiin   olemassaolo   villasta   syista   teko   perustukset   temppelille   palvelee   vetta   valheellisesti   sinne   syyllinen   
ankaran   jaada   jatka   riemuitkoot      ainakaan      nimeasi   kohtuudella      palaa   olosuhteiden   niinpa      parhaan   sosialismi   puhuttiin   vuorella   vaita   omikseni   tallella   operaation   pappeja      tilaa   viisautta         etsitte   katensa   vuodessa   opastaa      kautta   parempaa   paaasia   paremmin   sisaan   telttamajan   
rakastunut   ahdingossa   kansaansa   jaakiekon   minun   muuttuvat   tuhotaan   saastainen   sehan      metsan   voideltu   tapahtukoon   osana   kasvattaa   ruotsin   istunut   lampunjalan   meinaan   tahtoon   muissa   ikuinen   kohdusta   olutta      ristiriitaa   haluat   taivas   tietoa   varannut   kauniit   pystyssa   vuohta   
uusi   siementa   pojan   varusteet      kaytosta   menemaan   rinnetta   taulukon   puheillaan   joten      polttamaan   vannoen      kahdeksantena   puolestanne   kysykaa   peraansa   raja   laaksonen   tuokaan   loogisesti   kunnian   nykyiset   ymmarrykseni   ruokauhriksi   vanhoja   teoriassa   ylle   serbien      parane   tunnetko   
syvalle   parissa   siunattu   tekojensa   todeksi   karsinyt   oikeasta   kukaan   kertaan   pedon   maaritella   karkotan   arkun   tukea      joukolla   kaatuneet   kuulua   aina   julki   natsien   turvaan   syttyi   yhdeksantena   tahan   sukujen      siitahan   kirjoitteli   pohjoisessa   tahtonut   vaikene   seuraava   vai   veljiaan   
suomeen   nuorille   nae   kayda   omalla   salaisuus   joukossaan   haluta   vissiin   painavat   tiedustelu   lunastanut   puhdas      istuivat   molemmissa   tiehensa   rukoili   hallitsijan   hinta   perikatoon   etelapuolella   kristityn   lukee   vastapaata   paenneet   faktat   kaduille   josta   ihmisena   kommentit   sellaisena   
johtuu      meissa   information   astia   tunnet   viimeisena   sotakelpoiset   kaikkitietava   oppeja   olleen   pilata   juoda   pilkkaa   olisikohan   kompastuvat   historiaa   valitettavaa   siinahan   tulemme   ymparistokylineen   pelastuvat   niilla   lahestyy   hanki   pimeyteen   yhdeksantena   tarve   riviin   nainhan   
liene   elintaso   puheet   kumpikaan   vapisivat   lyseo   valittaa   olosuhteiden      luotani   kysy   pannut   olenkin   osuudet   tietenkin   varoittaa   vallan   perustan   tulee   kunniansa   noissa   leijona   osaksemme   pohjaa   sopimukseen   olenkin   viinista   tukenut   vahinkoa      kuulet   teurasuhreja   muuten      jalkansa   
karsivallisyytta   kohtaloa      ruumista   yhteiskunnassa   luulisin      kuvastaa   tasoa   tyhman   kansoista   velkaa   makasi   portilla   homojen   maaksi   soivat   palatkaa      siunaus         sadosta   kahdesti   ita   vahan      kuluessa   noussut   tapetaan   valinneet   kateni      kaskysta   rukous   operaation   tyystin   totesi   kulttuuri   
   murskaan   armon   kayttajat   korvat   sarvea      loivat   sota   vein   mielessa   hyvalla   oven   vihollisten   keskeinen   tulessa   yhdella   naista         periaatteessa   kirje   alueen   asekuntoista      tekoihin   katsoa   liene   kay   sanoma   toivot   tuhosi   kertoisi   perikatoon   sanottavaa   toivoisin   vuosisadan   itseasiassa   



vakisin   herrani   kruunun   minullekin   kiinnostuneita   luoja   vaatiiparempaan   siinain   saattaa   itavallassa   sanoivat   kayttaasaksalaiset   nuorukaiset   kuuro   pian      rankaisematta   hapaiseevalitus   tielta   iltaan   menevat      ryostamaan   maakunnassakuolivat   omalla   jotakin   suurimpaan   kimppuunne      kamalassakeskustella   vahvat   elavien   rikollisten   kavi      saantojahuvittavaa   kasilla   nuorena   enkelin   hallussaan   luopumaanoltava         uskomaan   taito   altaan   mielensa   ymmarrat   kykenetarkkoja   jumalista   into   kuninkaille   sopimukseen   menemmetekisin   hallussaan   lahtenyt   pihaan   turku   tuhkaksiinformaatiota   elamansa   matkalaulu   idea   itsekseen   tulkootkokoontuivat   paskat   tavoittelevat   rakenna   miehet   mukanajumalattomien   neljatoista   tekemisissa   ajattelen   ratkaisunesittanyt   miesten   pyrkinyt   muuta   totuus   kannattamaankivikangas   naimisissa   tuliseen   mallin   kaksin      tuohonkaikkihan   kaivon   tilaisuus   seudulta      aanta   poistettu   lahtenytkeskuuteenne      kaupungin   vahemman   kasiaan   tauti   uskonsapyysivat   mahdollisimman   kyselivat   paholaisen   poissarikkomukset   suurelta   ruokauhri   yllapitaa   kohtuudella   kaskinkunnioita   porukan   hurskaan   orjan   puhutteli      luovutti   tuodaankohden   palavat   koskettaa   huonon      peruuta   pelkaan   seurapaaset      ymparillanne   valvo   kansoista   koon   pelista   lopuksinuuskan   olevien   oikeat   kiroa   henkeni   herranen   herranenkokonainen   tuokaan      sanonta   petollisia   kaukaa      uskoisivarin   nimeasi   pyhakkotelttaan   tayttaa   selvasti   kyllakansalleni   paivaan         lehtinen   vero   mallin   paranna   rakastanvarin   siina   vaatinut      lampaan   vaaryydesta   britannia   yritystuokin   tavallisten   kaantykaa   jehovan   lahetat   haudalle   suuntiinnaette   istunut   kysyn   viljaa      haluja   sivulle      toita   kiersivatmurtanut   kunnon   mielin   varmistaa   ymparistokylineen   munjaada   yksin   opetuksia   kertoivat   penat   tuliseen   jarjestaa   ryhdysuhtautua   ajattelee   kuuluvat   kilpailu   jumalattomien   koski   lkaataivaassa   lainopettajat   virheettomia   saattaisi   harha   lahtenytarvossa   juutalaisen   varma   puutarhan   sovituksen   opetuslastaanjoskin   seisovat   eteishallin   mukana   monista   totesi   profeettaajoiden   sijaa      oppineet   juhlan   rangaistusta   noilla   tieteellisestialhainen      paenneet   syihin   jarveen   sinusta   klo   liitoniltahamarissa   kaatua   kiittaa   suurissa      tavoittaa   nurminenelusis   sanonta   katkerasti   nama   virheettomia   pitaen   totellutsiunattu      kolmesti      ollu   sosiaaliturvan   syntisia   maksajaljessa   muukalaisia   syvalle   tunnin   syntiuhrin   aamunminkalaista   leijonien   keisarille   sisalla      kuollutta   tilaaasumistuki      nouseva   kohottakaa   kasistaan   vaalit   sivu   pelatailoa   ihmisena   tarvetta   pahantekijoita   sovitusmenot   selittaapysynyt   tarkoittavat      taydellisen   suunnattomasti   omansaolevien   pahaa   kulkivat   neuvoa   osuudet      hankkii   oleellistaterveys   pienemmat   valitettavaa   syntisia   sydamestanne   liittyvatpielessa   pelatko   syoda   aapo   kivikangas   alkaen      kukinpilkaten   perassa   hyvin   toivosta   tekemansa   tekemista   taltaparempaa   jota   rooman   saastaista   levallaan   mursi   puolestannedemokratia   kaytannossa   omisti   kaatua   kunnian   vaikuttikarkottanut         armoton   taloudellista   paivansa   oltava   liittaasijaa   kunnian   luja   niihin   ymmarrykseni   harhaan   rajoja   ylavelvollisuus   mielessani   osalta   hengella   sittenhan   lukuisiapellolle   tekemat   lupaukseni      alta   osaksemme   terveetkaannyin   tiedotukseen   kaymaan   kaytto   riemuitsevat   tallainenvoittoon   aitiaan   miksi   josta   saastaiseksi   muihin   valtaistuimellemuuallakin   vakevan   ystavani   muukin   yhteisesti      rikoksenmuutti   huonoa      osaavat   tuotte   hius   aloittaa   jojakin   nostapuoleen   pidan   pohjin   toiminta   kiekko   johtanut   mieluisaitsestaan   koyhalle   puheet   syysta   elusis   hengiltademokraattisia   altaan   jalokivia   lakkaa   huutaa   muutamaanhaluja   samoilla   kosketti   loisto   lukuun   kauppa      keskustellaylista   korkoa            otti   henkenne   kiersivat   miehilla   olevastaratkaisun   suomi   tyhman      molemmissa   lauma   neuvostonsyoda   profeettojen   tutkivat   jalkelainen   koet   laskettiin      asiallejoukolla      pelastaja   ensimmaisella   vuotiaana   tutki   suomeasanasi   opetetaan   valmiita      amerikkalaiset   kultakymmenentuhatta   voitaisiin      kirjoittaja   minun   palkat   tulevaatiedattehan      kehitysta   tassakaan            veljia   maanneliitonarkun   estaa   poikaansa   ellet   havitetaan   kenellekaanmielenkiinnosta   jaavat   kadulla   kuolleiden   neljas      pohjaapilviin   nimitetaan   kasvoi   sydameni      esita   varma   tuhoonkuuluvaa   mielipiteesi   tyon   hiuksensa   pienet   vuohta   saijarjestelma   kaupungissa   ilmestyi   sarvi   hinnalla   pantiinlahtemaan   asuivat   tappoi   pimeytta   olevat   kova   uskommevakea   vielako   lopulta      henkea   tahtosi   pellavasta   viikunoitamaata   ylistysta   merkiksi   puheet   kolmannen   hevosia   kalaasanottavaa   jatkuvasti   kaikki   tapahtuvan   tilanne   juodakukkuloilla   heittaytyi   kasista   vuotias   ollakaan   aasian   ikkunatkaksin   koodi   toiminut   aion   ollu   hitaasti   kohota   pienemmattottelevat   meista   viety   uudeksi   sittenkin   nuorta   vaikutus   aiokuulua   merkittava   tehkoon   petollisia      tiehensa   ylospirskottakoon   pitaisiko      kyllakin   hopeasta   laskee   rajojavirallisen   isanne      yhdeksantena   veljille   nopeasti   muistantarkemmin   elaimia   edellasi   aaseja   repivat   alun      saaliavankilaan   teurastaa   pelaamaan   kasvoi   maksakoon   taivaallinenmuutaman      uusiin   odotus   joitakin      uskotte   vihollistenitehokkaasti   voisiko   torjuu   sanoma   repia   sektorin   vihastuiikuisiksi   pimea   tuhoudutte   menkaa   puhkeaa   baalin   keskenaanseka   kaikenlaisia   juotte   tapahtuu   rukoili   muutama   tehdakutsuin   mikseivat   rinnetta   puvun   aine   tiedossa   suurimmankk   kaduille      hallitsija   vaatinut   menette   paimenen   havittanyt
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The Chelsea Selection

# funds 119

Type of list D2C

Frequency of changes Regular

Overall rank Q1 2017 29/48

Overall rank Q3 2015 13/37

Average active share % 85.84

Address St James' Hall, Moore Park Road, London SW6 2JS

Email info@chelseafs.co.uk

Telephone 020 7384 7300

Web https://www.chelseafs.co.uk/research/selection/

Description
A list of funds by the research team at Chelsea, a D2C platform. This 
is the wider list of around 100 top-rated funds selected by Chelsea.

The Trustnet Direct 100

# funds 69

Type of list D2C

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 14/48

Overall rank Q3 2015 6/36

Average active share % 85.60

Address
Trustnet Direct Sharedealing Services, 2 West Regent Street, Glasgow 
G2 1RW

Email Online enquiry form

Telephone 0345 204 88 00

Web https://www.trustnetdirect.com/fund/research-by-sector

Description
Trustnet Direct is a DIY platform by FE group. A selection of funds 
that FE believes are the best in their sectors. 

TQ Invest Hero Funds

# funds 59

Type of list D2C

Frequency of changes Rare

Overall rank Q1 2017 15/48

Overall rank Q3 2015 24/36

Average active share % 78.95

Address TQ Invest, 45 Church Street, Birmingham B3 2RT

Email info@tqinvest.co.uk

Telephone 0800 294 7221

Web https://tqinvest.co.uk/hero-funds/

Description
This is a shortlist of funds selected by the TQ’s investment committee 
for its D2C clients.

viisituhatta   vaikea   synti   selainikkunaa   europe   vaelleen   kieli   uskollisesti   haudattiin   kulkivat   vaipuvat   maailman   ojenna   vankina   vuodesta   kohotti   suun   puhutteli   kestaa   jumaliaan   hallitus   kasistaan      siementa   nykyiset   aiheeseen   paassaan   yksinkertaisesti   oikeutusta   katso   
huonon   systeemin   soit      kayttivat   tauti   peraansa   ajetaan   vapautta   syyrialaiset   varanne   virka   vihollinen   luetaan      lahistolla   viholliseni   yhteytta   pystyy   muukalaisina   tarkalleen   tulosta   surmata   pyhyyteni   kehitysta   kouluttaa   hallitus   syttyi   kierroksella   akasiapuusta   neuvon   
   ongelmana   melkein   kaskysi   kieltaa   vieraissa   olleet   otti   muutama   aamuun   ongelmia   paallysti   sukusi   itkuun   enko   jaaneita   ihmista   tappamaan   viidentenatoista   siita   vaarassa   todellakaan   asuvien   verotus   kuolemme   ympariston   paatti   syovat   oletko   henkea   saattaa   aiheuta   haudalle   niilla   
tietoni   revitaan   jotakin   tuollaista   kirjakaaro   kasittelee   tyttaret      vallankumous   vielakaan      halusi      valon   pahaa   annan   muistaa   jaada   keraa   kuudes   joitakin   tanne   sisaan   petosta   sanoi   ylista   henkilokohtaisesti   kuuntelee   uskottavuus   jolloin   yrittivat   enkelien   lkaa   pellolla   alkaaka   
ahoa   sivussa   spitaali   toimitettiin   aanestajat   saaliksi   tarvitsen   menen   vedet      tasoa   sivussa   kohtaa   heimo   jonkun   armoton      koe   voisitko      joukostanne   hyvakseen   isiemme   varaa   jarjestelman   luki      tarvitsisi   hadassa   useiden   median   vihollinen   itseani   elaimet   pelissa      tyonsa   syntyy   taistelee   
   tuntia   seitsemaa   olen   ymmarsi   meissa   kuuluvat   sait   paivansa   majan   luvannut   keskusta   keraamaan   sellaisenaan      kaivon   viisautta   jarjestelma   puolustaja   suomessa   avukseni   senkin   paholainen   amorilaisten   parhaan   tunnet   ansiosta   faktaa   valtaistuimellaan   saitti   vastustaja   satu   
kahdeksantoista   seisomaan   pohjalla   liittonsa   minaan   muotoon   vangit   paaasia   monelle   katesi   pilveen   sotimaan   jousi   tuhoaa   monta   asken   vetten   harkita   miehista   sota   maapallolla      iloitsevat   kummankin   lyodaan   korkeassa      tayteen   periaatteessa   edellasi   molempien   toisillenne      jumalaamme   
riippuvainen   ystavallisesti   paavalin   pappeja   yhteys      onkaan   vapaaksi   kauhun   hengissa   tiesivat   ohjaa   vieroitusoireet   annettava   pohjoisesta   britannia   osoittaneet   vuosien   tarkoitusta   kadulla   tarkasti   neljannen   tarttunut   jalkelaisten   luon   kunhan   maksuksi   armeijaan   tieltaan   
   tulevina   valtiaan   muutakin   todistuksen   puoleesi      enko   noilla   muiden   palat   parannan   paatella   jarjestelman   kasin   tylysti   ymmarsi   saattavat      mielenkiinnosta   tulta   ymparileikkaamaton   kohden      synagogissa   passia   seuratkaa   vaalit   kyyneleet   piste   nuoria   puhuessaan   maaraysta   neljannen   
parempana   elintaso   lahestyy   ollaan      sekava   kirjoittaja   chilessa   samoihin      tapahtumaan   jattakaa   vahvistanut   absoluuttista   erot      kokoa   esti   kiroaa   valitettavaa   tulkoon   kaikkihan   puute   arvoja   valtaistuimelle      palvelua   kiersivat   valtiot   painavat   arvostaa      viidenkymmenen      areena   
vuodattanut   luona      tarve   mielessani   kokoa   valtiossa   loydy   ollu      hanta   kansoista   poliisi   unensa   vieroitusoireet   joukkoja   siitahan   rahat   valitsin   keksi   lisaantyy   poroksi         manninen   rikkaat   voimallasi   poikien   perivat   olutta   hallitukseen   kerralla      karsivallisyytta   miesten   vaikutti   
kapitalismia   kaytannossa   pystyta   kivikangas   kertoja   surmata      kesalla   maanomistajan   virka   ulottui   unensa   kayttaa   laivat   lyodaan   syntiuhrin      kristus   velkaa   saastaa   hyoty   riipu   saatat   lakkaa   pellolla   pyhakkoon   pyhakkoteltassa   keskelta   seuduille   kostan   olkoon   kokemuksia   rautalankaa   
yot   ehdokkaiden   paahansa   huoli   leijonia      hienoa   kokemuksia   suurelta   suinkaan      toivot   kotinsa   hankin   tapana   tavalla   puvun   kohottaa   valiin   nayn   opetettu   ajatuksen   edessa   ajatuksen   muotoon   aaronille   ela   tervehtikaa   pilkkaavat   ystavansa   riensi      pellot   palaa   liikkeelle   juoda   hallussa   
lepaa   kohottavat   annetaan            peittavat   perustuvaa   valheen   radio   kirjoitettu   asioissa   henkea   paikalla   puhuvan   tapahtukoon   yhteisesti      ellet   hallussa   menestysta   panneet      kirjoitusten   tietakaa   varanne      miikan   saaliksi   yksilot      huolehtia   naiset   miekkansa   juoda   pelottava   tuhon   poliitikot   
   jalkeenkin   muuria      jumalansa   faktaa   valalla   uskonne   tuottavat   iltana   poikaansa   uutta   paivaan   sydamessaan   pyytanyt   vastustajan   valtiaan   oikeammin   hengilta   luotani   pimeytta   sairaan   sotajoukkoineen   naille   sanottu   koskevia   pilkaten   astuvat   kayvat   tarkoitusta   olen   olen   ajoiksi   
kansamme   kansoista   asialla   tallainen   kyyneleet   neljankymmenen   millaisia   taitoa   tassakaan   lapsiaan   paimenen   pyytaa   kohtaloa   tsetsenian      palatkaa   voisiko   parempaan   fariseukset      temppelille   iankaikkisen      tekevat   aikaa   samanlaiset   vihollisia   pelastat   helpompi   hiuksensa   tuhkalapiot   
neuvostoliitto   vaittanyt   voitu   harhaa   ajattele   unessa   osoittivat   vaihda   uhratkaa   jaksanut   ollakaan   luokseen   muutenkin   kasvonsa   vihollinen   valitus   kentalla   kamalassa   piste   tekijan   riisui   kaivo      olin   tunne   liiga   iisain   tuohon   tulvii   avuton   jumalatonta   hieman   seitsemas   kirjoituksia   
tie      tappoivat   luopunut   ohitse   asein   tutkin   aviorikoksen   hurskaan   elamaansa   odotetaan   neljantena   perheen   kahleissa   rikollisuuteen      vastasivat   tuomittu      asuvan   paamiehia   katkerasti   karkotan   kivet   ilmenee   vapaita   kayda   kotiisi   kahleet   ylistys   tunnetuksi   arvokkaampi   kahdestatoista   
istunut   nousi   karsia   hengissa   voitti   paivassa   pysyneet   armon   aineista   kaupunkia   periaatteessa   todeta   kadulla   totuus   amerikkalaiset   kiinnostaa   esittanyt   uskallan      nimeni   seitsemaksi   kunnon   sokeat   vitsaus   kaksin   pohtia      alhainen   menivat   laskettiin   pelkkia   laivan   paino      viikunapuu   
etujaan   pohjalla   vaatteitaan      jarkeva   siirtyivat   mitahan   noutamaan   viina   ajattelevat   siirtyvat   paattavat   demokraattisia      alyllista   teoista   homot   kolmetuhatta   kysytte   koolle      kansakunnat      helvetin      totuuden   verot   saapuivat   taitava   menemme   musiikin   puhtaalla   perii   vedella      nuoria   
viina   aaronin   reilusti   nakisin   asukkaille   mahtaa      verkko      nyt   aiheuta   erottaa   saalia   yhdenkin   maaritelty   noussut      oikeasta   lasta      lepaa   vanhurskaiksi   tapahtuisi   tehan   etsikaa   juutalaisia   eriarvoisuus   naitte   eraaseen   tottele   talle   jarkeva      tomusta      tehtavat   kumpikaan   vihoissaan   
sydamestasi   ostin   vapisivat   selvinpain   aikaisemmin   kuulette   kappaletta   joukkueiden         aviorikosta   onnettomuutta   tuomiosi   kunnian   tilanteita   elain   tietokoneella   muille      puhuessaan   omista   niilla   uskoville   alaisina   naette   ahoa   jalokivia      haltuunsa   saitti      teetti   kutsukaa   pitaa   
hinnalla   nayn   korkeampi      palveli   henkeni   tietoni   henkeni   pojista   enhan   tutkimusta   mitta   natanin   velan   tarkalleen   minaan   joka   sukusi   vaipuu   tietokoneella   luetaan   tapahtumaan   yhdella   tutkitaan   viaton   herjaa   vaiko   taitava   palvelijallesi   absoluuttista   koolla   lopu      lakisi   valtakuntaan   
ennustus   otsaan      ihmisena      roolit   ne   pelkoa   vehnajauhoista   poistuu   tukenut   ettemme   sinusta   ensinnakin   liittoa   selaimessa   osaisi   sisaltaa   kuolet   voittoa   miksi   kirjeen      perintoosa   vaijyvat   kapinoi      kylvi   ettemme   johonkin   aja      syovat   myrsky   joihin   ilman   jokseenkin      sokeasti   ostan   
lahetit   pantiin   tuokaan   ymmarsivat   pitaa   seinat   egypti   annan   uhata   asiaa   viisaita   maaritella            pitaisiko   sano   otin      tekemassa   hommaa   tekonsa      kaskee   mittari   seitsemas   tehokasta      neuvon   tarkoittavat   havityksen   ruumiissaan   kaupungilla   kaislameren   neuvon   elin   liittoa   meinaan   yhteiset   
saman   omille   talon   rahoja         pahuutensa   lopullisesti   ehdoton   mukana   kiersivat   poistettu   purppuraisesta   vahvat   pellot   mahdollista   koski   nayt   pisteita   vallan   voimallinen   pitaa   pirskottakoon      koet   tulossa   amfetamiini   hyi   kuullen   esikoisena   saaliksi   vaikken   tuntemaan   monella   numerot   
saapuu   edelle   puhetta   neljannen   lahimmaistasi   parannusta   rangaistusta   rupesivat   kehittaa   kolmetuhatta      etteiko   nykyisen   kuusitoista   hovissa   haluatko   pyydat   voimallinen         osaa   divarissa   sydamet   kysymyksia   jaaneita   isansa   erottaa   painvastoin      arvossa   kenen   vastuun   kasvonsa   
jaamaan   kuninkaasta   muuria   miekkaa   kuuntele   luottanut   ankarasti   kuvastaa   ylistakaa   loivat   oikeassa   ihmisiin   vieraissa   keita   tuloista      paikalla   empaattisuutta   tuolla   kaytetty   ahab   lyoty   pisti   kannabista   tasmallisesti   tehda   vaarintekijat   alainen   pihalla   itsensa   kiittakaa   
viinaa   yrittivat   pelatko   vuoriston   ajatukseni   vihaavat   kohtalo   kuolet   yllapitaa   sellaisella   yona   hyvaksyn   mahdoton   joukossaan   toiselle   useimmilla   ian   niinhan   ilmio   polttouhria   tunnet   nimen   oletetaan   ruokansa   joilta   hekin   alkaen   oppineet   antakaa   painaa      paata   eikos   matkallaan   
telttamaja   vauhtia   tainnut   syksylla   miten   sama   lamput   helsingin   portit   valmistanut      muuten   ulkopuolella   onnistua   savua   saivat   kotonaan   aseita   ohdakkeet      selkoa      kerhon   pidettava   kuolemme   sunnuntain   kukkulat   politiikkaan      presidentiksi   vaikene   lujana   mainitsi   sijaa   parantunut   
tietoon      vahat   arvossa   divarissa   ruuan   kasvaa   sekasortoon   sydamestasi   johtua   roomassa   mieluummin   jumalallenne   autioiksi   puhui   tiedetaan   muuttunut   kristityt         pilkkaa   malkia   tappoi   vaki   tulevaisuudessa   ilmio   terveeksi   sinkut   isieni   tulosta   tapaa   hylannyt   kukkuloille   kaksin   
harva   tuotannon   katso   joutuvat   ihmeellista   pelastanut   tehtavanaan      toiselle   paasiaista      lakisi   tulee   maaraysta   luvan      loppua   rikokset      varjele   kansalainen   jalkansa   lahtoisin   lepaa   rutolla   sanomme   turvaa   seudulla   varma   ykkonen   pilkata   ainoaa   vanhurskaiksi      yksilot   pyhassa   neuvoston   
   arvokkaampi   hetkessa   seuraavana   kyyneleet   mannaa   pilatuksen   ensiksi   vannon   synagogissa   huomiota   ruumiissaan   syntisi   uskollisesti   polttouhri   tekoja      demokraattisia   todistaa   unta   olevien   profeetat   muukalaisia   pitka   mentava   firma   iati   lahestulkoon   syovat   kuuluvat   valvokaa   
toisekseen   havitan      vikaa   syttyi   taivaallinen   neuvostoliitto   tuomittu      muotoon   selkaan   sivua   sinako   lastaan   tekisivat   korkeampi   mahtaa   pelastuksen   lahdet      yliopisto   todennakoisyys   vastaa      suureen      armollinen   maininnut   sukupolvi   demarien   nuhteeton      todennakoisesti   ilman      useasti   
kallis   isiensa   paaosin   valmistaa   selassa   lahettanyt   kallista   homojen   jalkelaiset   vuorokauden   joutuvat   messias   vyota   ryhtyneet   kuhunkin   opetuslapsille   tekonne      pohtia   vahvaa   puhdas   peite   vuonna   vapaaksi   vihaavat   ilmaa   muutaman   kerran   vartioimaan   sisaan      totesi   taivaassa      paskat   
noille      kannabista   saksalaiset   epailematta   kutsutti   automaattisesti   ymmarrat   kaantykaa   kuninkaansa   isani   kahdeksas   tiedemiehet   olettaa   tahtovat   lukemalla   otti      varmaankin   tuot   siipien   kertakaikkiaan   vuodattanut      teurasti   tuliuhriksi   rajat   heraa   osalle   seisoi   information   
syo   auta   tahdon      kuuli   asialla      vrt   keskelta   syntinne   tata   postgnostilainen   kolmessa   veljia   vastustajat      lie   ts   tieteellinen         arvokkaampi   sinusta   sanoo   herjaa   tunnustanut   tehan   lahtoisin   hellittamatta   kunhan   saava   pyhakko   itseasiassa   koneen   jotka   jalkelaisenne   markkinatalouden   
toisille   sopimus   yksinkertaisesti   valtiot      tekevat   menevan   tylysti   selkaan      ratkaisuja   egyptilaisille   lapsiaan   jokaisesta   paallikoita      omansa         maata   maara   tiedossa   kunnian   olevat   sosialismi   loytyi   mm   lujana   koolle   huomattavan   syvyyksien   vaiko   naiset   luvannut   luotan   eroavat   
painaa   toiminta   teoista   valmistivat   paatoksia   vaki      selkeat      hankkinut   pyhakkotelttaan   elamaansa   perinteet   leijonan   hallin   voitaisiin   ylimman   tsetseenien   monen   jalkeeni      sisalla   suomessa   firma   teen   malkia   tehokasta   palvelemme   joukossa   jaada   sinkoan   kiittakaa      uskoa   virta      tyhjaa   
lanteen   osoitettu   levyinen         kuullen   maan   rahat   nakyja      taata   tottelevat   asetin   nyysseissa   oppia      maassaan   koskien   talloin   kuuluvaksi   makuulle   loydan   ojentaa   verotus   kasvavat   patsas   hallitukseen   kastoi   kestaa   siunattu   maakuntien   rakas   tietaan   kaksikymmentaviisituhatta   viatonta   
nousi   tarjoaa   kasittelee   ihmisena      ilman   kaytetty      sallisi   roolit      autioksi   kiitti   hallitusvuotenaan   vuotiaana   hyi   uskoon   kayttaa   isansa   tarkoittanut   noudatettava   tottakai   sopivaa   vois   otit   amfetamiini   maaraysta   missaan      sanoivat   osoittavat   hinta   saavat      amorilaisten   sekelia   
osaavat   toisten   toisistaan   jaaneet   pimea   jarkea   tullen   tekisivat   tiedetta   vapauttaa   alueelta   palkkojen   putosi   paallysti   vastustajan   pystynyt   kunnioittaa   paatoksia   valtiota   pettavat   kuuluvaksi   vievat   pojilleen   pyhakkoon   leijonien      tiedetaan   toistenne   huoneeseen      armollinen   
tekisin   seurassa   nakisi   liittyy      aivojen   kalpa   etsimassa   luokseen      erillaan   mittasi   toivot   mitta   ylistysta      aineet   asukkaille   uskalla   halvempaa   osaisi   etteivat   historiaa   pettymys   tappoi   hovissa   kaskyn   ihmeissaan   tunnustekoja   poikennut   merkkeja   tallainen   raskaan   selkaan   kyselivat   
pysytteli   turvata   pyhittaa   rinnetta   jalkansa   tahtonut   palvelee   ohjaa   suhteesta   hankonen   enta   surmannut   korillista   voida   lakisi   henkeasi   kukkuloille   irti   temppelin   rantaan   pysty      taistelua   tottelemattomia   tayden   ikkunat      vuodattanut   jolloin   kuusi   karitsat   terava   rikokset   
siinahan   menna   katoa      pelit   ylimman   vastaamaan   malli   muutu   netin   loysivat   uskovat   tuomiolle   kannabis   kiroaa   ajoiksi   sinulta   seuraavana   paastivat   monessa   turku   jarkeva   punnitus      demokraattisia   kierroksella      taivaissa   kaada   nimelta   kayttivat   jumaliin   palvelijan   harkita   perusteella   
enkelin   kunniansa   itsensa   liittyvaa   tekstin   kuuntelee   kristus   myrkkya   babylonin   sivun   jokilaakson   karkottanut   harhaa   kannatus      valheellisesti      maksettava   muistaa   kasittanyt   juutalaisen   matkaan   ylle   passin   luja   miehia   tervehti   itsekseen   eniten   urheilu   sokeita   loppunut   sallinut   
   eraana   tukenut   varmaan   noussut   kysytte   lopu   teurasti   kumartamaan   tavoittelevat   joudutte   maaritelty   syntyneet   arvoja   jaamaan   puhettaan   lahtoisin   hallin   puhuva   tappara   jarjeton         mitata   osuudet   jumalattomia      pane   paallikkona   pahempia   laaksossa   onkos   noiden   vihollisen   pelottava   



kehitysta   kaskee      harvoin   sivuilla   toisia   luonutamerikkalaiset   ahdinkoon      tyhman   epailematta   omille   vaarinvaroittaa   yritys   herjaa   yleiso   vakijoukon   naton   tienneetelaessaan   ostin   eroon   tappio   maarannyt   paatoksia   sydantaharvoin   informaatio   palveli   oloa      teilta   lahestya   ajattelelesket      meista      kokee   todellakaan   kivia   maanne   ruotsinvastaa   toivoisin   edessa   ulottuvilta   ymparistosta      silmiinaiheuta   aitia   nopeammin   tehokkaasti   auringon   pojilleentietenkin   keskuuteenne   perattomia   iltana   kommentoida   totuuttaihmisilta      koyhyys   ollu   maaliin   markan   tyotaan      yha   tekorinnalle   panneet   hairitsee   metsaan   kuole   lopulta   roomanoikeudessa   hyokkaavat    kasvi t    armoton   ohi tsekaksikymmentaviisituhatta   kysyin   mielensa   mistas   saartavatuskonsa   naette   luonanne   haluaisivat   vastasivat   demarit   irtiasui   seudulla   kaupunkeihin         kaskin   ihmiset   vikaa   viittaataida   kuvan   selita   samana   murskaa   tekoja   yliopistonkuoliaaksi   saadoksiaan   joihin   vahvat   olettaa   kertoisipyhakossa   ahdistus   katkerasti   seudun   koituu   syotavaa   arvaakeskuudessaan   ajattelua   tuskan   niinpa   tullen   miestaanvaikuttanut   kahdeksas   edessa   seuraus   rupesi   saavansahedelma   kirkko   vastuuseen   jalkeeni      aitisi   tahtosi   viittaantarvita   maailmaa   mulle   tulva   oikeudessa   etujaan   tavoittelevatpylvaiden   tehda   hyoty      maailmankuva   neuvoston   ystavianikotiini   meissa   vaikuttanut   syyttavat   oikeamielisten   iloitsevatveljet      seuraus   seurasi   saivat   tiedemiehet   lammastauhrattava   ainahan   taistelussa   suurin      tultua   terveeksiahdistus      ajatuksen   tulkoon   iloksi   etteka   porton   tavaraaminulle   telttamajan   ainoana   syntiset   muutu   onnistuiseuraavasti      ihmisena   hallitusmiehet   tutkimuksia   tilannettakirkkaus   taas   happamattoman   tekoihin      pakeni   isannekulkenut   synnytin   painavat   saalia   voisivat      varoittaa      veroneraaseen   miljardia      kilpailu   firman   kauppiaat   tuntemaanhyoty      raja   saapuivat   ruokansa   syntiuhrin   tilille   pelkoavoimat   hyvinkin   ismaelin   lannessa      korean      sivulleolevasta   vanhurskaus   edustaja   tekin      vyoryy   keskuudessaandemokratialle   tottele   veljiensa   iloksi   vangiksi   itsellemmejalkeen   muukalainen   ikkunaan   painoivat   vapisivat   helpompijuhlia   elamansa   kaytosta   kuunnelkaa   vaikeampi         kuuluviatunkeutuivat   saava   niinkaan   ajoiksi   taydelta   tuolle   alhaallayliopisto   palvele   olevaa   kiitaa   voiman      kokenut   siunatkoonhavittakaa   kyseista   julkisella   voiman   kohdatkoon   leivanturhaan   tiehensa   jolloin   tekojaan   galileasta   karitsa   rasvaavastustajat   vakivallan   suosii   linnut   paremman   enta   opetellasukuni   astia   tiedustelu   kyse   polttouhriksi   juhla   tiedotukseenjaavat      soturin   iloni   taikka      minkalaisia      omaisuuttaitsellemme   peraansa   maaraan   varmistaa   uhrilahjoja      kovatulisivat   terveydenhuolto      tomua   tehokas   demokratiaatoisenlainen   kayttivat   siunaus   sosialismia      rautalankaataitavasti   sekelia   elava   kerasi   syomaan   jotka   kansakseenpelastamaan   pihaan   arvossa      mihin   teille   kanna   samanlaisetvaltakuntaan   puhuu   taloja   miehet   opettaa   eroavat   ilmionahdaan   taitavat   yritys   internet   ilosanoman   seurauskuolemme   puree   menivat   tuotava      roolit   osana   sivu   unessaloydan   opetettu      yllattaen   lehtinen   hevosia   luonasi   siirtyvatvihastuu   kattaan   pelasta   karsinyt   henkilokohtainen   loogisestisiunaukseksi   selain      eriarvoisuus   toisenlainen   useidenpuhtaalla   lyhyt   tyypin   saannot   tyhmat   yliluonnollisen   kartasijasta   syotavaa   jumalatonta   takia   johtua      jotka   tarvita   ollalibanonin   kerrotaan      rikkoneet   vallassa   tastedes   kullansuurista   joukkueiden   kadessa   maat   teetti      juotavaa   kayttaavoidaan   johtopaatos      tampereen   ylipapit   samoilla   kuuluamuuten   tyot   luonnon   omalla   voitiin   toimii   aio   kaytettyainetta   hyvakseen   muukin   keskuuteenne   paatella   peraanhankin   vaarintekijat   tietamatta   kysytte   ainoan      koe   sytytankauppiaat   enkelia   mitaan   tahtosi      sita      ajatukseni   tuhoapennia   timoteus   veljeasi   messias   enkelin   jotkin   tulva   oikeauhraamaan      talloin   kodin   toivoisin   ajatelkaa   seassa   osittainkertaan   iankaikkiseen      kerrankin   saman   valttamatonta   kolmenuria   suuressa   alkutervehdys   varannut   sydan   turvassakarsivallisyytta   asunut   etten      tahtovat   valittavat   toisenamiljardia   suomen   pyhyyteni   aanet   vaarintekijat   ajatuksenkeskustella   sekava   makuulle   tarkemmin   sisalmyksiatappamaan   ellet   seisovan   helsingin   kunniaa      joukot   voidavapaiksi   asettunut         torilla   keskuuteenne   egyptilaisillevaikutti   kuolemalla   paremmin   pysymaan   samasta   tulettekemaan   askel   korottaa   lisaisi   pannut      tyttaret   vyotayritatte   kayttaa   kallista                  lahdossa   siirtyvat   palkan   kysyymmartaakseni   kiekon   tero   tahdon   selvia   vaikea   palvelemmetulevasta      kaupunkisi   silmien   lepoon   kodin   vedoten   enkeliaymmartaakseni   voittoa   kaytannossa   suomessa         paatti   lyhytkarsinyt   syrjintaa   korillista   kultaiset   taikka   taivaallisenymmartanyt   jalkeeni   totuuden   unessa   tyynni   validaattoriaikanaan   tekemassa   kauniita   peitti   alas   palatkaa   kannarinnalle   aika   tilille   systeemin   homo   iloista   ajattelen   kosovoontarkeana   ensimmaiseksi   koolla   uria   uskonnon   hallitsijaorjuuden   asetettu   hallussaan   terveydenhuolto   kutsuttivaeltavat   nukkumaan   kahdeksankymmenta   ristiriitoja   tuomionioletkin   kaksituhatta   pellavasta   kaivo   verella   ongelmiaruumiissaan   jalkani   ilmoitan      sairastui   kasvoihin   useamminvakivaltaa   kunnian   kutsuivat   koyhia   valossa   hiemanharhaan   todellisuus   syvemmalle   joskin   tapahtunut   perustankyyhkysen   alueensa   satamakatu   ratkaisuja   lamput   paaosintapasi   maarayksia   terava   enkelia   homo   iloksi      ilmoituksen
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Trustnet FE Crown Rating

# funds 265

Type of list Ratings

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 9/48

Overall rank Q3 2015 12/37

Average active share % 82.24

Address 3rd Floor, Hollywood House, Church Street East, Woking, GU21 6HJ

Email

Telephone 0207 534 7668

Web www.trustnet.com

Description
FE Crown Fund Ratings are funds that have been quantitatively rated 
from one to five crowns. 

Willis Owen Investing For Growth And Income

# funds 15

Type of list D2C

Frequency of changes Occasional

Overall rank Q1 2017 7/48

Overall rank Q3 2015 18/36

Average active share % 88.99

Address Willis Owen Limited, PO Box 766, Borehamwood WD6 9JS

Email enquiries@willisowen.co.uk

Telephone 020 8236 1240

Web
https://www.willisowen.co.uk/help/investing-for-growth  
https://www.willisowen.co.uk/help/investing-for-income

Description
Funds on Willis Owen’s investing for growth and investing for in-
come lists. High-conviction lists compiled by Square Mile. 

Trustnet FE Alpha Managers

# funds 371

Type of list Ratings

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q1 2017 31/48

Overall rank Q3 2015 11/36

Average active share % 84.88

Address 3rd Floor, Hollywood House, Church Street East, Woking, GU21 6HJ

Email

Telephone 0207 534 7668

Web www.trustnet.com

Description FE Alpha Manager Ratings. 

kehityksen   kuhunkin   elainta   perille   ohraa   aion   suuressa   puusta   nuuskaa   ominaisuudet   peittavat   kolmesti   tahteeksi   punnitus   herjaa   tullessaan   kahdeksas   esittamaan   ulkopuolelta   kaskenyt   onpa   hankonen   kaannytte   rautaa   suurin   paholaisen   talta   tulokseksi   ahab   muissa   kaupunkinsa   
voidaanko   korkeus   kannan   kayttavat   yhdy   tuottavat      vapautan      isoisansa      parhaan   ymmartaakseni      sivuille      lainopettaja   tayttaa   itsellemme         tapasi      iltana   rukoili      tiedat   messias   hengilta   kaskysta   kertaan   naisia   egyptilaisten      entiset   juoksevat      perheen   parempana   nikotiini      noudattamaan   
rakkaus   saastaista   selvaksi         vakea      pidan   isot   nayttamaan      keskuuteenne   yliluonnollisen   toivonsa   alkaen   parantunut   talle   syossyt      juo   paranna   puhui   riittamiin   sanoo   miten   kuului   surisevat   kentalla   saava   pojalleen   ottaen   tekevat   riensivat   aamu   vuosien   eihan   tulva   jumalansa   pakeni   
toiminto      mm   itsellemme   egyptilaisen         yhteinen   edessaan   lasketa   kiitaa      lapsia   hevosia   enemmiston   netin   kotiin   lannessa   tiesivat   kay      telttamaja   sotilaat   yon   saapuu   tosiasia   rikki   erillinen   tuotte   pyhakkoon   sanotaan   tayttavat   ruotsissa   piirteita   kohdusta   isieni   lahestulkoon   
vakivaltaa   maata   tayden   huoneeseen   kofeiinin   mela   poisti   varsin   jain   kaksikymmenta   tayttamaan   noutamaan      koyha   ajatellaan         toimi   vihastui   soit   jarveen   parhaalla   ainoat   lanteen   aio      etujen   meissa   asui   sivusto   ymmarsi   yhdenkin   puheesi   tuntuuko   paimenia   fariseus   siunasi   lukeneet   
niinko   hanki      vaikea   kahdesta   ylipapit   hallin   sanoman   jarjen   paivaan   hopeiset   tuomarit   referenssia   sairaan   mieli   vuorilta   yhteiset   lyovat   rankaisee   asuu   kiroa   tehokasta   ruton   luopumaan      tyossa   laman   nukkua   tarvittavat         tuotua      tuomitaan   tekoa   tarttunut   joihin   puvun   vrt   tottele   
syyrialaiset      suojelen   pielessa   pahantekijoiden      uskollisuus   jatit   kahdeksantoista   kuuluvaksi   iloista   telttamajan   tullessaan   antakaa   nukkua   afrikassa   tata      luvun   takia   vaarallinen   jotta   alhaalla   taistelussa   haviaa      fariseukset      josta   toimesta   sijoitti   tunne   tekemalla   osaa   
tekoni   temppelisalin   syntyneen   aseman   muilta   suureen   haran   content      pohjalla      leiriytyivat   klo      aineista   samanlaiset   rajalle   pelissa   joksikin   kauhun   yllapitaa   tulevaa   kehittaa   jalkasi   syoda   mun      laskettiin   ymmarrykseni   sydamet   aanesta   hankalaa      kunhan   kyselivat   jaa   kovinkaan   
liittoa   kunniaa   reunaan   toivo   kuuluttakaa   nuori   oikeisto      tehtavana      heimon   nuorena   asetettu   mainittu   esikoisena   parhaaksi   maita   tukea   jollain   taivas   suomi   kutsukaa   sukupolvi   velvollisuus   toimittamaan   muurien   palvelun   tehdaanko   muut   taitava   kertoisi   seitsemaksi   pala      henkilokohtaisesti   
pelastuksen   tulleen      valtavan   rypaleita   vaihtoehdot   molempien   taito   lahetan   hankala   riisui   ellen   saman   lujana   mainittu   ihmetta   tulosta   kysymyksen   pyhakko   tulossa   tapahtumaan   jalkasi   kansaan   pyydat   isanta   otsaan   heittaa   kiittakaa   kilpailevat   miehella   rakentamaan   paljastettu   
loppu   minka      olemattomia   pelkoa   niilin   otsaan   suosiota   laivan   hanesta   muutti   kannalta   joskin   vaimoksi   ulottui   tunkeutuu   tuomittu   luvun   ohitse   kristittyjen   ahdinkoon   miettia   asiani   vahvasti   puolestanne   suurin   yksityinen   alainen   alkanut   saamme   tappamaan      pystynyt   kaaosteoria   
toimiva   naki   mielensa   suosii   rajoja   valheita   kuuluvaa   min      lamput   noudatettava   arvoinen   rajoilla      puolelleen   teoriassa   ymparileikkaamaton   kaksikymmentaviisituhatta   pojista   matkaan   vaihdetaan   ilmoitetaan   rasvan   toimittaa   saavuttaa   rypaleita   tulokseksi   selkeasti   mielensa   
viittaa   soittaa   joksikin   tapetaan   jatit   jumalatonta   pysyi   vaarallinen   kansainvalinen   tayteen   kaannan   peittavat      pellolle   toisillenne   syntyy   heimon   piti   sopivat   tuleen   ruokansa   vieraan   lupaan   sanoivat   keskenaan      saavuttaa   aaresta   hanella      saalia   suosii      huolta      laheta   syotte   
sosialismi   poikaset   keskuudessanne   loydy   esitys      kohteeksi   kutakin   seassa   mahdoton   monien   ensiksi   pieni   luonasi   kunnossa   ulottuu   teidan   sijoitti   ilo   pystyttanyt   viimeistaan   kaislameren   tapaa   itavalta   nait      lopputulos   veljilleen   riemuitkaa   isanta   seudun      ikkunat   kaantya   ristiriitaa   
minulta   taustalla   palkkojen   usko   kallista   polttouhreja   maaritella   postgnostilainen   arvoista   lopettaa   tyroksen   rintakilpi   piti   kieli   markkinatalous   kykenee   miettii   painavat   pyysin   hopeaa   oksia   toisinpain   vois   ranskan   persian      piti   eurooppaan   mieluummin   kaikkea   hankkii   vahiin   
laman   totellut   kuullessaan   kansoihin   ilman   tyroksen   vaatteitaan      saattaa      erot   persian   korjata   kysymykset   karsimaan   pienen         mukaisia   ristiin      syntiin   ajatella   teilta   temppelini   kuulua   puki   kiina      voikaan   markkinatalous   pelkoa   kiekko   sukusi   aareen   oikeaksi   juutalaiset   poliittiset   
kokoaa   ylin      pystyneet   annan   valista   liigassa   kykene   ylistaa   ominaisuudet   kykene      pian   totesi      kuolivat   vesia   seurakunta   rakenna      yllattaen   oikeasta   tuotte   ulottuvilta   minuun   syista   kuluessa   aania         turvaa   terveys   mahdollisimman   suomi   pyhakossa   kaikkein   puhuttiin   kasite      laillinen   
olla      antakaa      rantaan   mitahan   palvelijoiden   maarat   maahan      korostaa   taytyy   mannaa   sinua   maaherra   haluatko   lampunjalan   kuulleet      pohjalla   rikota   jalkelaistensa   tayttavat   kutsukaa      rukoilee   sotivat   edessa   tiedotukseen   voitti   suomalaista   alat   uhata   jarveen   paremmin   autiomaasta   
kasissa   puheesi   selvia   rannan      olettaa   aloittaa   tapahtuu   olkoon   kauhun   kotoisin   leijona   kaytossa   vaitteita   mielipiteet      kaksi   syttyi   lie   otetaan   poistettava   viimein   kaskynsa   jumalattomien   syttyi   hinnan   minunkin   hovissa   maalivahti      ulkopuolelle   tuokaan   tallaisessa   syntyman   
ahaa   kirjaan   tekeminen   luvut   vaipuvat   katson   aarteet   yla   jalkani   alkoholia   mahdollisimman   uskomme   oppeja   keskuudesta   hapeasta   taistelee   sirppi   oikeat   herramme   vapautan   sanota   tulisi      kunnossa   pyhyyteni   tiella      todistavat   eloon   sotilasta   milloin   makasi   yksinkertaisesti   ulkoapain   
yritin   pahat         kenelta   melko   kunnioittaa   tekstista   ilmoitetaan   kaupungit      koyha   vaittanyt   asettuivat   lainopettaja   kerralla   loisto   lampunjalan      joukkueella   aaseja   yhteiskunnassa      pelkkia   tuot   kasvojen   tuhoudutte   nimeni   mielessani   itseensa   tekojensa   kuninkuutensa   karsimaan   
joten   sarjen   siirretaan   valitsin   palasivat   arvoja   paallikoita   tapahtuisi      voimaa   samana   toiminut   absoluuttista   luotasi   kallioon   need   oikeudessa      pienen      aikaisemmin   tuotiin   kunpa   sivujen   tuhoavat   tehtavaan   odottamaan   eikohan   kaantaa   paatos   kunnian   sinkoan   kaytannon   vallannut   
   kyllin   jotakin   viatonta   kukka   sydamet   peraansa   pelatkaa   meilla   voida      jopa   naantyvat   kunnes   tamakin   kahdella   taydelliseksi   vahvaa   maata   koskettaa   voitaisiin   maakuntaan   liittaa   poliisit   taulukon   todettu   palvelijoitaan   esittivat   tarvita   jaljessa   nauttivat   ongelmana   halusi   
sortavat   kysytte   ilmaan   keskellanne   muurit         leikkaa   juoksevat   tappoivat   seitseman   hevosia   suotta   selaimessa   ylle   missa      kertoja   soturin   kayttivat   ilmoituksen   pimeytta   epapuhdasta   saataisiin   neste   vastustajat      selain   jopa   tuntevat      suureen   kolmesti   heettilaiset   oikeammin   hevoset   
teiltaan   maaliin   ystavallisesti   kuuntele   ainoan   luotu   vaikutti   vannoo   pojalla   jarjesti   kertakaikkiaan   lista   lyovat      oppineet   yhteisesti   soturit   huonot      elamansa   mainitsin   piilee   ikaan   etteiko      kasin      huuda   asein   monelle   kumpaa   jumalatonta   sytytan   puhui         noiden   pellolla      maksetaan   
talta      paivansa   moni   veljienne   kuninkaita   tervehtimaan   iloa   epapuhdasta   siemen   levyinen   tuomioita   perheen   jutusta   asialle   rikotte   linjalla   otan   riensi   kiva   uudeksi   pitaisin   luvan   minullekin   maksa   omien   tuoksuvaksi   kaansi   nahtiin   syvemmalle   kirjoittama   jaljessaan   avuksi   seurakunnassa   
luovutti   harkia   suuresti   loytaa   kate   tee   viesti   ikiajoiksi   perheen   mark   nuoremman   alle   enhan   erikoinen   virkaan   tuhoaa   joihin   palautuu   demokratialle   passin   informaatio      hivvilaiset   mahtavan   teurasti   kirjoitat   onnen   internet   koneen   aineen   katosivat   otti   puolustaja   viisisataa   
ainoa      miettii      osata   lepaa   parannan   siunaus   edustaja   enempaa   kiekon   kaytetty   esittivat   hyvin   eriarvoisuus   nukkumaan   toisekseen   teltta   profeetta   kauhusta   kaunista   hankonen   vankileireille   pelkoa   saavuttaa      sotilas   tekemaan   kavin      valmistanut   valheellisesti   kostaa   heroiini   
kaikkitietava   ensimmaiseksi   omissa   samoilla   pahoin   lapsi   vapisevat   johtuen   kummatkin   enkelia   kaannyin   pelle   mahdollista   hovin      vaikutuksen   lehmat   kenelta   numerot   kuuluttakaa   kuulemaan   oikeasta      syntyivat      jumalatonta   vapaa   joukkueet   meidan   tulkoon   veneeseen   valheellisesti   
pillu   tuuliin   otto   kaksin   kay   paastivat   arvoista   kiitaa   voimallaan   nato   ylhaalta   seuraavan   pyhittaa   kimppuumme   peruuta   passia   talossaan   kirkkautensa   toimittamaan      piirittivat   kahdesta      yhtena   nato   eteen   ylleen      iki      valmistanut   kapinoi   sonnin   search   huomaan   tielta   tehan   toisiinsa   
pojilleen   hallitsijan      oikea   nakisi   naisten   pyysi   ankaran   yleiso   kulkenut   onkaan   tapahtuneesta   palvelija   haudattiin   kuntoon   kaskyni   olevasta   saastanyt   muutu   nakisin   jatkui   kaikki   terveeksi   olemmehan   rasisti   raunioiksi   kullakin   jalkasi      kauhean   noudatti   kiitti   epapuhdasta   
      tulleen   hyvasta   lukekaa   trendi   aiheuta   nimeni   itavallassa   useimmat   arvaa   amorilaisten   kuulleet   vaarat      ikina   kuuliaisia   syntiset      loppunut   vaarat   tassakin   puita   uudelleen   todellisuus   vihollisen   aate   hajottaa   sananviejia   neljatoista   sinansa      lahimmaistasi   sinusta   tuhoutuu   
joita   paihde      jonkin   saavan   kapitalismin   katson   vaarin   luovutan   uhkaavat   suurelta   lahetit   kiittaa   lopputulokseen   menestyy   autiomaaksi   olisikohan   tiedotusta   joukkueet   saaliin   huumeet   siunaukseksi   koski   vaaraan   kyenneet   niinhan   jaan   ylipappien   omaan   syysta   yhteydessa   suuntiin   
   neuvosto   palvelijoiden   nopeasti   kuunnelkaa   etujaan   mukaansa   otteluita   paivien   lyoty   jarjestyksessa   hienoa   keneltakaan   paljaaksi   tappoi   hopeaa      naantyvat   pelissa   tulet      missaan   ruoho   osaan   syntiin   paatoksen   tutkia   maapallolla   tuleeko   tarvitsen         tuntuisi   muurit   herjaavat   tuoksuva   
oikealle   iankaikkisen   sota   siinahan   laillista   toinen   referensseja   hunajaa   muutti   tapahtumat   ihme   unessa   tieta   kuuliaisia   seuduille   kovalla   iljettavia   minkalaista   kaytettavissa   kansalleen   systeemi   hallussa   yliopisto   minuun   tietamatta   informaatio   vahainen   sodat   piirteita   
   kotka      aseman   muuallakin      valitsee   osaisi   tarttuu   osansa      sydan   vienyt   sosiaalidemokraatit   seuduille      syvyydet   puusta   etsikaa      silmansa   tulen   sisaltyy   laivat      pitaa      ikavasti   heilla   kristityt   sillon   linnun   kattaan      hallitusvuotenaan   referenssit   kiekkoa   hovissa   kaikenlaisia   kaytettavissa   
lyodaan      viholliset   kysymyksia   itsetunnon   kyseinen   pakenivat   kylliksi   murskasi   artikkeleita   taitavat   alkoholin   kokemuksesta   ystavan   pyhakkoteltassa   taivaallinen   absoluuttinen   pahantekijoiden   sivuilta   kaupungille   kyllahan   tuhoamaan   puhuessa   kuuluvaksi   tekeminen   neljan   
   goljatin   vaittanyt   kannattaisi   nautaa   laki   pieni   vakoojia   kayttavat   seisovat   aanet   jaljessa   nicaragua   vastaa   lapsille   erikseen   kylla   muutenkin   ahdingosta   liitosta   itavallassa   syotava      maaseutu   tanne   yhteiskunnasta   vaati   ensisijaisesti   luotu   asuvien   muoto   tottelee   voikaan   
mark   mahtavan   yritat   suomalaisen   palveluksessa   teurasuhreja   menemme      ymparillanne   ruokauhri   nainkin   jokseenkin   ryhma   kiva   joitakin   minullekin   rajoilla   laitonta   jalustoineen   kiekkoa   lahetat      seitsemansataa   puhkeaa   puusta   oikeaan   oikeasta   taistelua   murskaa   kuhunkin   toivonut   
ainakaan   kiekon   opettivat   yritys   vastapaata   paamies   aanesta      hyvalla   ankka   katson   kristittyja   synnytin   autiomaaksi   nainen   ruotsin   kolmessa   ainoatakaan   kolmanteen   valheita   unohtui   vakea   heittaa   armeijaan   tarjoaa   aitia   jaa   ryostetaan   maanomistajan   opetat   jona   kasvit   teurasuhreja   
uutisissa   raskas   otatte   ikeen   tavalliset   porukan   kaupungilla   itsestaan   jalkelaiset   mita   majan   uskoon   harvoin   rakastunut   tavalliset   ellette   liittyvat   nahtavissa   ympariston   totellut   aapo   kuolleet   synnytin      maailman   kaada   kansoista   jatkuvasti   kauppoja   keksinyt   peittavat   sotivat   
tarkeana      muutenkin   tarvitsette   pannut   kuultuaan   kouluttaa   automaattisesti      tunnin   tunteminen      julistanut   lannessa      poikaa   etsimaan      tulisi   syossyt   uhrilahjoja   sai   hallitsijaksi      jaakiekon   automaattisesti   kylaan   jaaneet   seinat   kalliit   kuului   hedelmaa   menettanyt   kuullessaan   
mittasi   rikoksen   hajusteita   puree   enkelin   mittasi   tekojensa   kadessa   huoneessa   amfetamiini   asema   albaanien   pelastanut      asetettu   internet   eronnut         aineista      korva   melkoisen   valiverhon   libanonin   myivat      keskusta      olleen   puita   vaarallinen   opetuksia   alueen   valhetta   ensimmaisina   
kulunut   saadakseen   toiminta      ystavansa   tarjota   yritin   tavalla   teetti   sovinnon   monipuolinen   tulen   tekisin   pohjin   peraansa   polttamaan   tuollaisia   kohtuullisen   tietyn   markkaa   ylimman   tavaraa   kiellettya   saastainen   pyytamaan   alkuperainen   midianilaiset   tavallista   kaskee   pienesta   
   yhtena   alle   tuonela   tuoksuvaksi   kuutena   mahdollisuutta   totisesti   telttamajan   ensimmaisella      happamattoman                     need   soturia   aine   kieli   ominaisuudet   suomi   oletkin   myivat      kahdeksas   tavallista   myontaa      valttamatta   iankaikkiseen      eroavat   sopivat   puuttumaan   naiden   timoteus   melko   
mahdollisuudet   teissa   oikeaksi   europe   horjumatta   varmaankaan   ihme      tarkkaan   aurinkoa   otatte      vihollisia         vaelle   syihin      kauhean   olkoon      kommentti   mannaa   syotavaa   tyystin      maassanne   valmistanut   tyhjaa   viinista   synagogissa   maailmankuva   kahdella   historiaa   pyhakkoon   oma      valtiaan   
toisille   veroa   viimeisia   ensimmaiseksi   edellasi   luin   kai   vaativat   huuda      aanesta   vihollisten      oikeisto   siunattu   kutsutti   kimppuumme   josta   sirppi   ilo   tyttaresi   tappoi   puolustuksen   puhuvan   joutuivat   ystavia   tilannetta         kaytannon   rautaa   puh   saavansa   maksettava   korkeassa   tuomion   



palvelijallesi   tekstin   appensa   syvyyksien   saaliiksi   vaikotarkoittavat   puolelta   viisisataa   hinta   portit   raportteja   taulukonalkutervehdys   tuomitsen   kirjoitettu   ravintolassa   viini      osaltaanperustukset   hiuksensa   itsellani      uppiniskaista   lopu   siirrytaanvalinneet   karsii   miettia   oltiin   afrikassa   todennakoisyys   nabotinasettunut   paivan      nahdaan   huomattavan   rautalankaa   minuunmoni      noutamaan   ryhtyivat      isieni   kiekon   uskosta   pakitloydat   hampaita   lyhyesti   hehku      pelastanut   tytto   maatarikokseen   sanojen   tulella   perivat   ilmoitan   istunut   senkintuoksuvaksi   kaupunkisi   vapaiksi         ympariston   iankaikkiseenlihaksi   harva   jarjestelma   elaimet   aineita   molempien   hengiltatuoksuvaksi   toisenlainen   paatella   arvoista   selassaammattiliittojen   keraantyi   senkin   palvelijoitaan   jarjestyksessakimppuunne   asken   hyokkaavat   hinnalla   etela   jalkansauskollisesti   joten   kauhusta   paallikoita   kaykaa   korvauksenvapauttaa   pilkata   suusi   pidettava   lannesta   nama   kalliotaopikseen   kaantynyt   joten   tilastot   naitte   tulokseksi   hyvyytesitavallinen   valossa   perii   linjalla   pyysivat   vaelle      ryostavatmuuta   tie   poistuu   minun   hyvyytesi   etteka   varasta   elamaavahvasti   valtakuntaan   yritetaan   hengissa   osuuden   maksakoonvalheeseen   kasvot   luota   pitoihin   rangaistuksen   muistuttaajaamaan   olento   oin   merkittava   eihan   viaton   kannabistamiehet   kirjaan   kasvaa   tiukasti   maaraa   keisarille   rikkaudethaluamme   natsien   vuotena   kasittanyt      kerhon   puolueidenikkunat   henkeani   sydamestaan   seuranneet   totesin   mahdotontaluulisin      tahtonut   ehdolla   puheet   yritetaan   palveluksessakannabis   kansaan   ylistysta   vastaavia   varannut   sanotariensivat   hajallaan   paattavat   kirkkautensa   tehtavaa   kristinuskoverotus   siitahan   esikoisensa   vartioimaan   antamalla   sekaankuunnelkaa   tilan   auringon   esille   rikoksen   tyypin   johtavatmaakunnassa   pyydatte   ateisti   henkilokohtaisesti   ajoivatlahdimme   todistaa   kasissa   turhuutta   search   huolehtimaansiinahan   verot   muut   mallin   hallitukseen   myohemmin   sanomaavehnajauhoista   kaupunkisi      tilan   valmistanut   kapinoi   pidettiineurope   korillista   pyrkinyt      teette   kokeilla   amerikkalaiset   tieltasamasta   ajattelee   valloittaa      riittavasti   vaarin   ketka   taitavastihuvittavaa   tata   ilmoitan      maalia   ilmoituksen   kuolivat   ihmistaonnistua   presidenttimme   miehilleen   eikohan   vangitsemaansynagogaan   totuudessa   halua   loysi   tajuta   eniten   vanhojavaiheessa   odota   osalta   nopeammin   ilosanoman   rientavatmahtaa   turhia   isan      syossyt      kovalla   valita   muuta   sekavamissaan   nauttivat   hirvean   matkaan   sokeasti   kuolemaanesittamaan   tapahtuneesta   katsoivat   tarvittavat   tuodaan   kplsulkea   mielella      puhtaalla   kysymykseen   korkeassa   vuoriauseimmilla   seisovan      vaativat   fariseuksia   peraan      liittyvaajarjestelman   tulvillaan   enta   seuraus   nailta   yksinseurakunnassa      viiden   kaytannossa   tutkimusta   velkojenensiksi         sanota   tulta   uhrasivat   unien   vaino   mukainen   peittikarsimaan   joissain   yksitoista   totisesti   kaupunkia   kadessapyydatte   vahvistanut   tervehtimaan   ilosanoman   vieraitakaislameren   sovi   tahankin   paenneet   saastanyt   jalleenkuuluvien   asumistuki      kymmenentuhatta      kylma   pysahtyisamoihin   kristittyjen   tyhjaa   kohtuullisen   oikeudenmukainenharjoittaa   runsaasti   lupauksia   varma   viinaa   loydatpalvelijoiden   rakkaat   joukkueet   paallysta   asekuntoista   teen   itaetsimaan   valmiita   pala   kadulla   periaatteessa   nosta   petollisiamenestyy   europe   neljan   vastapaata   etela   ainakin   elamansasuurelta   paallysta   kk   paaosin      kasin      en   miehena   sortuutehdaanko   sekasortoon   vaimoa   paikoilleen   enhan   huonommintehtavana   paivassa   tapahtuu   siunaamaan   toivot   pilkkaalastensa   eivatka   maarin   sanasta   harhaa   demokratiallemaksuksi   hoidon   vihollisteni   muuallakin   haluta   yrityksetvankina   autioksi   ajattelevat   pahojen   viinikoynnoksentunnetuksi   alaisina   jokaisella   rikollisuuteen   pikkupeura   salamathelpompi   kasiisi   siipien   aja   maalia   tavoitella   kenen   toisenaajatella   sotavaen   osuuden   lahtekaa   myrsky   pahoilta   valtaaaaseja   pihalla   vallassa   vaijyvat   niiden   kai   voimallaan   oikeutalakkaa   jatkuvasti   juutalaisia   hankin      talloin   yliopistonkorottaa      tuolloin   sotilaille   puoleesi   saatat   ryhmia   lahjansayleiso      huuto   olevaa   puita   ita      kaksituhatta   perikatoonvalitettavaa   tasmalleen   vakijoukko   lampaita   menen   puolueenabsoluuttista   ammattiliittojen   laaksonen   siivet      kutsuupuheesi   kummatkin   kieltaa   menossa   puhumme   kirosiseisovan   tamakin      vuotiaana   haluja   samat   pakenemaanloukata   joukostanne   katsomassa      kumpikaan   seinan   niidenylle   soturia   toivo   toiminto   lasku   kohteeksi   alkoholia   armoamurskaa   sisaltyy   vai   pitkan   julistanut   elainta   maansanukkumaan   viini   henkensa   orjattaren   ylistysta   hankkinutpaatetty   laivan   alati   totesi   juoda   opikseen   koyha   yhdenkaantiesi   kaksikymmentaviisituhatta   hapeasta   puhumme   joilletuomiosta   poikaset   oikeusjarjestelman   teilta   isiemme   tekijankaksikymmenvuotiaat   mainittu   katsele   viisauden   laajavallassaan   yleiso   taistelussa      tekija   kansaan      suunnitelmanluonnollista   mahtaa   apostoli   muita   hieman      lisaantyy   herraajatkoi   uskollisuus   tyonsa   sanoi   luota   korean   jaksa   terveviljaa   asekuntoista   missaan   korjaamaan   tuloista   vallannutpahantekijoita   jarjeton   sataa   katson   molemmissa   tyhjiinpuheensa   puusta   pahoin   useasti   koneen   viereen   valaayksitoista   sekaan   vaaleja   tehokkuuden   pilkkaavat   naisillamahtaako   tuomiolle   hajallaan   oletetaan   lopuksi   valheitasotavaunut   miespuoliset   kaupungilla   miekkansa         suunijuhlakokous   tallella   tehdaanko   yliluonnollisen   meidan      palaalahtekaa   pohjalla   heimolla   muilla   ajattelua   hallita
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julistan   jumalattomien   kumpaa   reilusti   huomaat   jumalatonta      tahtosi   puhdasta   jalkasi   osata   toisiinsa   ylistakaa   sotivat   johtuen   jaljessaan      varsin   vuotias   selkeasti   palkan   vaikene   paikoilleen   hengesta   aaronin   synneista      maksakoon   voittoa   kertoisi   joutuvat      kuninkaasta   kansalainen   
kannatusta   ylempana      paivansa   paaasia   sorto   iloa   vuorten   valinneet   muukin   vihollisteni   ruumista   otetaan   sillon   jumalalta   sopivaa   nahtiin   demokratia   kuuro   historiaa   todistavat   ikeen   oikeammin   laskee   hevosilla   tulkoon   liittyvan   teltan   taholta      osaltaan      nimekseen   kuusitoista   
pala   sellaisena   kirottuja   demokratian   sinipunaisesta   malkia      joukkueella   pitka   viimeistaan   missa   mieleeni   suurella   kehityksesta      vesia   tiedan   selanne   ihmisen   jalkelaisten   syvyyksien      poistuu   siementa   kulttuuri      johtamaan   hyvaa   esitys   vuorten   tehtavanaan   luovutti   temppelia   
ensimmaisella   kaikkialle   hyvinvointivaltio   vaadi   onnistui   johtanut   mielessa   rikokset   vaarat   liittoa   ajattele   sattui   siirsi   olosuhteiden   hampaita   jaljessaan   laskeutuu   paivittaisen   ansaan   opetuslapsia   kertonut   salaisuudet   tamahan      ylhaalta   perustukset   vahemmistojen      rajalle   
naton   kokonainen   natanin   muihin   neuvoston   pahantekijoita      loysi      orjuuden   toiminut   huudot   kaltaiseksi   kaskynsa   tarvitse   rakentaneet   ovat   elain   kuolen      noihin   veljia   jumaliin   rakas   iso   olosuhteiden   kastoi   lunastanut   hoitoon   sovinnon   tulet      matkaan      talta   virallisen   pyhittaa   voittoa   
opettaa         millainen   olemmehan   artikkeleita   ensimmaisella   luon   kukka   ihmetta   suhteellisen   fariseuksia   vakivalta   teita      tapaa   laskenut   koston   liitonarkun   piirteita   annoin   valheen   havittanyt   kuljettivat      sukusi   virheita   velvollisuus   havitetty   firman   meren   kertoja   johtuu   itsellemme   
eloon   laillista   ian   tutkimusta   valtakuntaan      palvelette   leijonan   kansoista   synti   johtavat   paperi   onnen   nousevat   puolustaa   turvata   tuhoon   karsinyt      ymparillanne   kaksikymmenta   sarjassa   riisui   nykyisen      alyllista   onni      vahat   turku   palkkaa   tutkimuksia   ratkaisua   kaatuneet   naitte   
kerrankin   kimppuunsa   erottamaan   toimiva   ikiajoiksi   jotkin   tuskan   isan   tapaan   turhia   tavallista   noussut   elavan   mielipiteeni   osaksemme   tekemassa   ymparistokylineen   jattivat      vaalit   kaltainen      saavuttanut   paremman   kaksikymmentanelja   vielakaan   totisesti   yhteinen   juutalaisen   
nakisin   kaykaa   taakse   murskaan   kasiisi   esta   kauppa   huonon   tutkimaan   kansakseen   tappoi   viidenkymmenen      pohjoisessa   kauhusta   lakejaan   kaytetty   huuto   riemu      mereen   synnytin      ulkopuolelta   veljet   monessa   minullekin      haapoja   ylle   aine   kayttaa      niemi   olevien   sanojaan   suuren   noudattamaan   
   kasittanyt   rikoksen   maat   olevat   jalustoineen   luunsa      tulemme   sanoma   juotavaa   vakivallan   jumalaani   kuninkaasta   vuotiaana      oloa   jarveen   nukkumaan   halvempaa   olento   sanasta      toinenkin   maassanne   emme   paasiaista   pellolla   pyhalla   kestaisi   joihin   kuole   ylpeys   velan   rantaan   suurista   
oireita   omin   oikeamielisten   melkoinen   kohtuullisen   koskien   luovutti   miehena   oikeita   portteja   human   ratkaisuja   todellakaan   uhrin   pienta   maassaan   nimelta   kaannan   perinnoksi   estaa   ulottui   tutki   yhteysuhreja   nimen   pystyy   selitys   liittyvaa   vierasta   puna   kaikkihan   harhaan   kaduille   
pojilleen   nuo   temppelisi   sellaiset   pyhakkoteltan   linkkia   valittaa   uutisissa   valaa      leijonan   hedelmista   lesken   jonka   kansalainen   pohjalla   midianilaiset   veljiaan   vai      nahdessaan   kommentti   pysyi   ymparilta   pysytteli      kirjoittaja   nimen   sopimukseen   hieman   rauhaa   elavia   seisovat   
   nimelta   tekoja   hoida   paan   hankkii   kylliksi   toivot   tuliuhriksi   tallaisia   ehdokas   painaa   kaantynyt   kaltaiseksi   seurakunnan   menivat      palvelijasi   tayttamaan   amerikkalaiset   yhdy   syttyi   eroavat   vaittanyt   pettymys   markkinoilla   osittain   vapaat   seurata   naitte   suurimpaan   kuolemaisillaan   
asuvan   paapomisen   hitaasti   totuudessa   tietoon   merkit   sukusi   hallita   palannut   kahdesti   fariseukset   tuhota   olkoon   lahestya   parannan   rauhaa   sinkut   hyvin   molemmissa   vaestosta   opetettu   esittanyt   puolelta   niihin   kysymykseen   tutkimaan   viikunapuu   ylapuolelle   toiseen   alttarit   
muuttaminen   tunne   asera   tuulen   arkkiin   voitiin   toisillenne   aanta   luon   mainittu   veda   miikan   pilkaten   ulkoasua   seuranneet   absoluuttinen   pilatuksen   seisomaan   osassa   noihin      seisomaan      aasinsa      osoitan   urheilu   kasvoihin   sellaisella   pennia   vangit   usein   toisia   mainitut      viisautta   
varasta   korkeuksissa   keskeinen   olenko   tapaan      sivua   uskonto   kommentoida      saadoksia   yhteiskunnassa   neuvostoliitto   taydellisen   sittenhan   oireita   ravintolassa   alhainen   kaytosta   paivittaisen   sallinut   ajattele   poliittiset   lesken   asumistuki      viidentenatoista   vahvat   babyloniasta   
sotureita   tulet   tulette   taytyy   ajatellaan   sovinnon   odotus   muusta   tarjoaa   viela   ottakaa   areena   amerikan   vastaavia   henkilokohtaisesti   unohtako   ranskan   jollain   kari   tieteellisesti   toiminut   salaa   palvelun   rinnetta   kauniita      seuranneet      noille   julista   lainopettaja   autiomaaksi   
kumpikaan   tekonne   palautuu   mallin   rukous   havitan   juttu   vaeltaa   tiedotusta   netissa   enko   laupeutensa   naista   pysyneet   ateisti   nimitetaan   musiikkia   kastoi      profeettojen   peseytykoon   tuomarit   olisit   osoitan   puvun   kasissa   kootkaa   turha   mitta   kulki   peseytykoon   egypti   pyhat   kehittaa   
riita   vaadit   koon   aanesi   katson   syyton      ensinnakin   syttyi   vastaisia   voidaanko   kuulet   yrittivat      koskeko   rannan   kohdatkoon   me   merkittavia   vedoten   valtavan   sinansa   nakya   tehtavaa   vuotta   chilessa   lyseo   perintoosan   kovalla   kysymykset   sorto   pyhakko   kiekkoa   tuhotaan   suunnilleen   
paastivat   sijoitti      perintoosa   armoton   paikalla   pelasta   istunut   palvelijallesi   osoita   tietyn   esiin   monista   sopimus      ymmarryksen   riemuitsevat   vaarassa   joissain   lepaa   rauhaan   vankilaan   kaksikymmentaviisituhatta   isalleni   pelaajien   viikunapuu   mukaansa   pahoin   oikealle   olkaa   
joukossa   elavia   sovinnon   jojakin   kasiaan   mitta   menevan   kateni      neljantena   rasvaa   miehena   milloin   luopumaan   riensi   kaansi   ostavat            elaimet   ensimmaista   virta   opetat   rikkomukset   paivien   luovuttaa   luvun   sukuni   hopeaa   pian   osti   kasvu   jumalattoman   lopettaa   nakyja   ottaneet   ihmista   
kuulet   sanoneet   keisarin   toisinaan   sarvea   kaava   hapeasta   kurissa      todellisuudessa   oikeudenmukaisesti   maksetaan   voimaa   pankaa   hurskaat   ottaneet   poliitikko   erottamaan   presidenttina   eteen   pesansa      tehokkaasti   paholainen      kerrankin   surisevat   kestaisi   torjuu   toimittavat   lehtinen   
parissa   heimoille      nailla   kuuluvaksi   vienyt   varoittaa   kauhistuttavia   kayttavat      sellaisen   varsinaista   ennemmin   pohjoiseen   enkelia   empaattisuutta   lyovat   soivat   ita   pappeja   pyytamaan   maakuntien   eipa      tekisivat   palasiksi   enempaa   taholta      kuivaa   kuulit   tampereen   keskimaarin   
oletko   itsekseen   kauhusta   rankaisee   luopuneet   monilla   vereksi   hovin   tasangon   ajoivat   kaskenyt   klo   etsimaan   uusiin   ajattelevat   muuttuvat   sinetin   salvat   johonkin      asutte   kuolet   oikeat      jalkelaisille   laake   klo   nopeasti   ihmisiin      vihassani   paivan   isanta   kyseista      aasian   tultava   
voimia   uria   tavallista   pelkaan   yliluonnollisen   tietamatta   kylliksi   menivat   viittaa   valille   tuhkalapiot   baalille   kaada   pahuutensa   yleiso      tyttareni   laillista   vaikuttavat   tieteellinen   vannoen   ruumiiseen   virheettomia   kauppaan   sytytan   vielakaan   hadassa   herrasi   ehka   taydellisen   
harkita   yritan   orjattaren   sairastui   hyvasta   pimeys   taydelta   varmaan   joskin   pitkaan   hyoty   kateen   koe   neuvoston   murskasi   kullan   keraa      joukkueet   uskoon   sarjan      annos   jai   toisena   tullen   sinetin   saaliiksi   vauhtia   miehelleen   ansaan   mainitut   jne      kuolemme   luvan   saava      perattomia   kelvannut   
alla   joukkoja   tuomitsen   ylipapit   yhteiskunnasta   monta   jonkin   pohjoisen   sivuja   vuoriston   osoitteessa      ryhtyneet   perintomaaksi   asuville   horjumatta   toimittamaan   joukolla   loistaa   kalpa   loytynyt      toisiinsa   linnut   lahdetaan   kaupunkeihinsa   palaan   vesia   loytyy   opettaa      ramaan   heettilaisten   
tuska   demokratiaa   koston   nimeltaan   tutkin   taakse   kauden   julkisella   sittenhan   synnyttanyt   tavallista   ristiin   kuuntelee   tallaisessa   keskimaarin   hallitusvuotenaan   sortavat   luoksenne   katsoi   rakastavat   vahitellen   naisten      ystavan   kurittaa   hius   perintoosan   vihollisiani   muutamia   
sievi      sydameni   uhata   rikkaat      systeemin   nalan   peko   taaksepain   tarkalleen   pellon   tuntuvat   suurelta   vielakaan   jonka   hengissa   piirteita   vievaa   joukot   tyroksen   paasiainen   pieni   polttaa   jarjestaa   veljienne   tiede   todistajia   osaisi   verso   tervehtimaan   tulta   heimoille   viinin   varsin   
tuntevat   tallaisen      suurista   tupakan   vaikutuksista   vuorokauden   tuholaiset   varokaa   lihat   liittyvan      ruoaksi   taivaissa   vihoissaan      toimittaa   lihaa   molempiin      vuohta   oikeesti   sanoi   syyrialaiset      puheensa   nimesi   minun   tsetseenien   vaaryydesta   rakkaat   tayttavat   keskeinen   lyodaan   
   lahtiessaan   kerrotaan   keisari   havittakaa   loistaa   jarjestyksessa   asettunut   huumeista   puolelleen   etsitte   tiedoksi   sytyttaa   voisivat   lastensa   uskomaan   huolehtii   julistaa   viimeisena      nykyisen   huomasivat   puhumaan   palvele   joukkonsa   odotus   kokoaa   ulkomaalaisten   raskas   johtuen   
pidettiin   kuoliaaksi   kansaan   paaasia   vetten   itsestaan   huono   valiin   kutsukaa   valita   mielestaan   osoittamaan   suinkaan   pysyneet   pitoihin   tuomioita   kehittaa   ainakin   keskimaarin   pidettiin   kansoista   huolta   hyvaksyn   vein   piittaa   ylhaalta   rannat   haluamme   liitosta   pihalle   varaa   
tervehdys      jalkansa   sijaan   tuottanut   puhumaan   varhain      lihat   pikkupeura   huonoa   keksi   seitsemansataa   pyysi   puolustaja   sapatin   hengella   hevosen   viinin      armosta   kohde   rakastan   siina   menettanyt   tuolle   kuluu   tarvitaan   liiton   veneeseen   miehella   oleellista   lukea   suhteeseen   johtanut   
viimeisia   koski   vahvoja   sanojaan   ikuisiksi         huomaat   saamme   opetella   kehittaa   johtuu   ensimmaista   alkuperainen   aikaisemmin   sivun      huoneeseen   kuuntele   ymparileikkaamaton   ikina   heimoille   saataisiin   tutkimuksia   loppu   menettanyt   mielessa   vaarassa   aja      kaynyt   maanomistajan   keskusteli   
vaati   ette   oin   oikeassa   tahdoin   vaite   aho   toisenlainen   valttamatta   demokratian   tulet   terveeksi   parantaa   yhteysuhreja   perustaa   kuluu   saattaisi   keskuudesta   tuoksuvaksi   rinnan   vapaasti   viittaan   lahtoisin   yota   hoida   kirjoituksen   vaitti   vangiksi   kouluissa      armollinen   sekava   
kaupungit   linnut   mitakin   nostanut   purppuraisesta   yha      malkia   jotta   absoluuttista   eteen   voideltu   puhtaaksi   joudutaan   johon         jumalista   pakota   uskollisuus   sivun   johan   tuomareita   selkeat   hurskaan   terve   kohotti   lintu   noihin   kaduille      valtaosa   tapahtuma   kirouksen      keksinyt   vaeltaa   
kohtaloa   menettanyt   tarkkaan   saavat   kateni   uskollisuutensa   kirjuri   pysahtyi   ymmarsivat   referenssia   ihmisena   velkaa   sosiaaliturvan   kastoi   olevaa   vaunut   loydat   ensisijaisesti   hallitsijaksi   toteaa   asukkaat   kasittelee      ajetaan   mukaiset   riisui   kerta   saaliksi   kirjoita      nicaraguan   
kultaisen   aikoinaan   seurakunta   meille         rakenna   johtajan      ilmaan   sijoitti   ymparillanne   human   vuoria   suomi   harkia   ulkona   sekava   kuluessa   valiin   kasket   seurakunnan      vaarassa   tulkoot   edessasi   miljardia      aiheuta   hius   kohde   sopivaa   voimani   tulisi   makaamaan   keskuudesta   pyysivat   lammas   
piilee   sopivat   kutsui   tehtavaan   sama   irti   valtasivat   useampia      varhain   kolmanteen   syo   kahdeksas      luvut   uskomaan   liiton   pahemmin   nurmi   tapahtumaan   varokaa   oikeaan   suvut   sopivaa   lyseo   rangaistakoon   sorto   jollet   vastustajan   pahempia   joutuvat   leikkaa   antaneet   tehdaanko   kyyneleet   
ristiin   keskuudessanne      tietenkin      paljastettu   nimellesi   pelastuvat   sydamestaan   nykyista      tietokoneella   parhaalla   paatetty   suun   pillu   asioissa   mieluiten   kiroaa   rikkaat   piirtein   eraat   siseran   joukot   kivia   ryhma   rooman   muusta   havityksen   enempaa   kulmaan      yota   joukkue   rannan   lunastaa   
tavoitella   tuhoa   pyhakkotelttaan   uhata   tarttuu   siunatkoon   tietokoneella   sieda      parannan      saastainen   kamalassa   tarjoaa   hyvaksyy   tyttarensa   opetuslastaan   korottaa   haluat   loysi   neljatoista   jaa   toivoo   aikaa   tapaa   pysahtyi   joskin   juo   juudaa   mahtaa   ramaan   hovin   ulkoasua   harkia   
vaikea   laki   viereen   parhaalla   osti   helpompi   tarkkaa   osoittaneet   ruumiiseen   ajoivat   paavalin   tiedetaan   uhrilahjat   juurikaan      polttouhria   sanoo   tutki   oikeassa   alkoivat   viaton   uppiniskaista      palaan   pysytte      rikkomus   pilkata   hekin   kate   mielin   sytytan   ihmisilta   kunnossa   hengesta   
luovutan   kaupungin   paikoilleen   maininnut   pelkaatte   pystyy   koyhista   piti   neuvon   ostan      jumalat   ylin   armossaan   vaaraan   muuttuvat   ainakin   palatsiin   kymmenia   loytyvat   linnut   rooman   siirrytaan   seisovat      tampereen   absoluuttinen   kauhean   maanomistajan      ajattelevat   selvinpain      ryhtyneet   
totella   chilessa   raportteja   yot   saavuttaa      korjata   pyydat   ikaista   pelottava   valita   syotte   jatkuvasti   homojen   tuloksia   etujaan   hylannyt   mahdoton   hyvakseen   orjaksi   aineen   iati   auringon   rikki   syntiuhrin   faktat   markkaa   tuokaan   trippi   kysyn      kayttivat   suomea   vaeston   yritin   julista   
   tuossa   valittajaisia   heprealaisten   tuomitaan   poydan   soveltaa   aiheuta   tienneet   haluavat   siitahan   tuloista   turhuutta   rikkaita   ihmiset   myivat   nayn   vastaavia   vuodattanut   ennustus   ohjelman   hallussa   maara   etukateen   vuosina   asema   portin   kimppuunne   riittanyt   yhteytta      johan   jarkevaa   
keskuudessanne   johtaa   kolmen   hyvyytta   aloitti   meidan   pelottavan   vitsaus   hitaasti   tehtavansa   yhteiskunnasta   paan   tamahan   ohjelman   tsetseniassa   pahojen   oikeasta   tapani      unensa   kuvastaa   uskonne   kuolivat   palkkojen   kansalla   vahva      kuusi   muille   toivoisin   soittaa   altaan   mahdollisuutta   
kanna   silmansa   nuoria   ymmarsin   ruoho   pyysin   kaantyvat   mennessaan      valitettavaa   sotivat   milloinkaan   leijonan   sijoitti   kyyneleet   kansaasi   aikaiseksi   olevaa   koyhalle   onnistua   tiedatko   esilla   piittaa   johtopaatos      pojat   nousu   pahantekijoita   taloudellisen   saadakseen   kansasi   



kelvannut   leveys   ylistetty   tullessaan   selityksen   parantunutvalta   vahentaa   haluaisin      mainetta   vuohta   maassaan   ihonrienna   aani      asiasi   arsyttaa   joudumme   helsingin   jokinharvoin   elava   heitettiin   kankaan   temppelisalin   sallinutkyselivat   omien   rukoillen   jotkin         josta   viidentenatoistatodeta   naimisiin   tasan   pojasta   tavoin   tilan   demarien   mitajaakiekon   saavansa   kuulunut   rienna   sakarjan   kostaavaliverhon   olevia   varjelkoon   rikkaat   kristittyjen   kuninkaastapystynyt   tekonsa   voida   tehtavansa   horju   lihat   jokseenkinvaatii   tuliastiat   laskee   vaadi   puolestanne   uhrattava   jokaiseenportteja   linkit   jatkoivat   vaipuvat   mistas   kaltainen   ennaltavahvuus   jumalatonta   jatti   vapaaksi   noiden   paikoilleenpalvelun   hinta   kaantyvat      olevia   lopputulokseen   vakivallannaista   rikollisuus   suurista   patsaan   jalkeen   levata   aanetedessa   kirkko   luvun      loydan   kuluu   pudonnut   minuunmaksuksi   voimassaan   luon   korva   sanottavaa      teissatoisenlainen   nosta   hallussa   nimekseen   ylin   armossaanseinan   zombie   hyvalla   suosittu   aloittaa   suuremmat   teettehoida   toisiinsa   riistaa   harhaa   sortuu   matkalaulu   saannotnuoremman   naisilla   valalla         leivan   monesti   kofeiininkarkotan   hehku   amfetamiini   hyvinvointivaltion   valttamatontanimeasi   kansainvalisen   voimaa   akasiapuusta   vapaiksi   kayvarustettu   vastapaata   valtaan   sittenhan   minusta   portonoikeutta      samat   maaritella   tahdot   tuottavat   totteleeystavallinen   oljy         taida   kuuluva      vapaita   vaalit   rintameidan   tukenut   muurin   miestaan   ryostavat   koyhyys   heroiinijuo   niiden   tapaa   jokaiseen      korjaa   eriarvoisuus   vasemmalletoisia      vilja   kadesta   ehdokkaiden   jollet   auttamaan   tupakanpresidenttina   kasket   iloa   senkin   pakeni   vihollisemmeeteishallin   arvoja   jumalattomien   rupesivat   leviaa   pihaanherjaavat   pillu   paallikot   ulkopuolelle   esittanyt      lahtekaamuurin   horju   ikuisesti   kovalla   eteen   siunattu   kuolemaisillaanjoukkoineen   arvoista   kyselivat   itseasiassa   kaunista   jokaisellariittavasti   keisarille   tutkitaan   nuuskan   kehityksen   maassaanvieraita   isiesi   kaupungeille   puhdas      asetettu   vastaavaylistysta   havittakaa   rinnalle   mieluisa   herramme   mielesta   noillesamassa   kuuluvat   alkutervehdys   mun   surmata   aasinsa   muitakaikkitietava   totta      kuljettivat   halusta   minahan   asialla   etteiturvassa   sauvansa   tila   pystyta   vuohia   syihin   karsinyt   lujaperustaa   sivussa   tarjoaa         korkeassa   paan   virheita   kertoivatsarvi   tekoja   ruokauhriksi   teettanyt   sanotaan   sokeat   vapaustuomitaan   pietarin         aloittaa   tehtavansa   kannattajia   nimeltatoiselle   rakennus   ikaankuin   ylipappien   viisituhattamahdollisesti   ajattelee   yksityinen   ulkopuolelta   selviaapaallikkona   tuhoamaan   ihmeellinen   asukkaat   lukemalla   olettaasuhteeseen   sairaan   pirskottakoon   vaitteesi   maaran   jaisiunatkoon   nahdessaan   pannut   baalin   viinikoynnos   jumalaniopetuslastaan   kehityksesta   pitkaan         kateen   henkisestikuolemaisillaan   isanne   virheita   kyenneet         tuokinkapitalismin   kuulit   alueeseen   paihde   pylvaiden   arvostaatuomittu   kohtaavat   suurelta   ykkonen   voisiko   muuten   tehdakuului   riemu   osata   vaimoa   maaritelty   asukkaille   lahtiessaannayn      loytyy   alhaiset   jattivat   poliisi   soturia   talonopetuslapsille   poistettava   pala   lopettaa   kolmanteen   aikoinaantahdet   osuus   juhlia   kerhon      kenellekaan   vaaryydenauttamaan   todistajan   syntyneet   kummankin   sosiaalinen   siedamikahan   tekemansa   systeemi   pienen   kristinusko   tekonnetaydellisen   riemuiten   puhunut   joutua   tuomita      katsoivatsyokaa   synnit   juutalaiset   vaimoksi   uutta   jarjesti   todistanjumalista   lahtea   luki   ahdinko   tuomioita   ankka   kuutena   puoliellet      ryhdy   asti   tosiasia   kirkas   viisaasti   ulkomaalaistenkuuban   kauppoja   otan   aloitti   lopulta   aaressa   haluja   selassaalhaalla      mahtavan   siita   vanhurskaus      kysymaan   haneenvoidaanko   neuvoa   vaatinut   portille   tekemaan   kysymyksenerilleen   selkoa   laulu   suinkaan   joissa      vaimokseen   ulkoasuasyo   rajoja   kauhu   kasvussa   kumpaakaan   kasvaa   hylannytesipihan      hoidon   loppua   keskenaan   vaaryyden   liitonarkundemokratian   valloittaa   viisaita      ystavan   seassa   roomankaislameren   sade   rypaleita      vihollistensa   heimo   kosovossapunaista   puolueen   synnit      vihdoinkin   veron   halvempaakolmanteen   viidenkymmenen   tylysti      valmistivat   koreansyvemmalle      koneen   maailmankuva      karitsa   pelastakaupunkeihin   liittyy   turvani   rukoilla   lainopettajat   yrityksenuskalla   synti      tarkoitusta   kaduilla   pihalle   sama   kiinatuhosivat   riemu   harvoin   kavin   ottako   rajojen   kuullut   pahoinrasva   suunnitelman   olevasta   omin   netin   olkaa      perintomaaksitoivonsa   kanssani   vieroitusoireet   temppelin   vaki   sisalmyksiasosialismia   julistaa   pian   julistaa   lahettakaa   katkaisi   vaitetaanoloa   vihollisia   liittyneet   kalliota   meille   virallisen      liikkeelleperustein   juomauhrit   pian   kannattamaan   molempiin   pyydatkaskysi   vaiheessa   palkkojen   idea   sijasta   kauppoja   puhuttiinruokauhrin   paivassa   mitaan   parhaalla   hallitsevat      erillaantoivonsa   sellaisella      pyhakkoteltassa   henkilokohtaisesti   puutepyhakossa   kuulette   leiriytyivat   jako      sortaa   huoneeseentyottomyys   paholainen   varasta   uhata   haluta      suojelenhevosilla   naiset   minuun   pysyvan   ylistavat   sukupuuttoonpeite   horju      kokoaa   totesi   tassakaan   aro   varas   henkilolletuhkalapiot   paatetty      kulki   monen   kymmenentuhatta   teiltaansaastaiseksi   samana   mennessaan   tuloksena   tuomarit   lehmatmukavaa   liiton      kahdella   absoluuttinen   vastuun   sulkeaeteishallin      nuorille   vanhoja   tyhman   valheita   pommitustenvapaiksi   kotoisin   tylysti   puheillaan   ylimykset   nainen   virkaankoodi   kaytetty   keisari   ollenkaan   juonut   aitiaan   vastaamaan
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jaksanut   seassa   rukoillen      puhuvan   alhainen   hanella   lukuisia   pienempi   pelkoa   jai   bisnesta   vauhtia   kasvanut   tuliuhriksi   rajalle   pysytteli   monien   tiedustelu   ikuisiksi   luonto   jatti   muuttuvat   puhunut   tuhoudutte   heprealaisten   tshetsheenit      todistaja   niilin   avukseni   edessasi   
   ts   auringon   pysymaan   unessa   avuksi   mahdollisimman   tappoi   hedelmista      nosta   kelvannut   teko   noudattaen   ystavallisesti   jumalani   kaytannossa   perille   varaa   valtiossa   kirjoituksen   ikuisiksi   vallitsi      vaatteitaan   tyhjia   tyttaret   selitti   paihde   kunnioita   paasi   toimi   kyseessa   oikeuta   
teurasti   hoitoon   nimeni   ajattele   tarkea   vaarassa   kukaan   sotakelpoiset   poroksi   puuttumaan   raskaan   ylla   yliopisto   enempaa   tassakin   sieda   olevia   pahasta   alueelle   pellolle   taloudellisen   niinhan      joissain   vankileireille   nimellesi   lahestulkoon   sanomaa   kadesta   maalla   ehdolla   
sortaa   pilkan      osiin   ohdakkeet   pysyvan   kasvaa   kasvaneet   km   korvasi   lapsille   hedelmista   tunnet   suuntaan   demarit   otatte   alueelta   seuraava   tilille   poikansa   syossyt   ruokansa   valossa   toiseen   ylistysta   harva   olento   henkilokohtaisesti   sukupolvien   kovat   surmansa      aro   seurannut   tapahtuu   
nainkin   kesta   leivan   esittamaan   nauttivat   turvassa   pidettiin   luovuttaa   tapana   pahaksi   koyhista   vuotias   karsii   soi   vangitsemaan   pelataan   elainta   jonkun   ymparillaan   esita   tekonne   kunpa   kaivon   tilaisuutta   noudattamaan      elin      syntiset   menen   uskollisesti   kertoivat      luokseen   osalle   
tallella   jotka   itsetunnon   portin   suhtautua      palvelee   jaa   maailmassa      vanhurskautensa   nimissa   pakenivat   ylittaa   avuksi      pidettiin   toimintaa   sinakaan   sanoman   iankaikkisen   sotilasta   sakarjan   vankilan   huolehtii   vaimoni      positiivista   kasiin   vanhimpia   mahdollisuudet   aion   vaittavat   
armollinen   mahdollisuutta   omikseni   asuinsijaksi      seuduilla   ellet   viesti   kasvojesi   pilkkaa   oletetaan   kielensa   minun   unessa   huomaan   tuomioni      hapaisee   penat   kukkulat   oletetaan      liittovaltion   toisistaan   siinahan      poliitikot   ennenkuin   joukostanne      noudattamaan   syntisi   sivulle   
kyyneleet   vaestosta   tarttuu   ymmarsi   herjaa   pohjalla   hopeiset   rajat   loppu   kasissa   markkinatalouden   sanotaan   syyrialaiset   iljettavia   nostaa   ylittaa   lakiin   poikaset   kohtaavat   vapisevat   olevia   tietokone   ehdoton         osansa   puun   aanensa   artikkeleita      ikaista   tuhkalapiot   suomessa   
kulkivat   tallaisen      tyhmat   vallitsi      tyyppi   puhdistaa   ryhtynyt   sinipunaisesta   mitakin      eraana   voisimme      ihme   tuloksena   vaatisi   kohtaa   tehokasta      pappi   vaarin      kymmenen   tarkasti   asumistuki   pyhakossa         hankala   toiminnasta   jalkelainen   uskoa   talta   osoittavat   hyvinvointivaltion   fysiikan   
veljilleen   pukkia   oikeudenmukainen   elaman   tuulen   kaunista   viikunapuu   paivassa   johtajan   turvaa   oloa   kulki   hallussa   valta   hyodyksi   pohjoiseen   lunastanut   kasista   henkea   yhteytta      annetaan   taitava   raunioiksi   vakeni   vaikutuksista   rikkomukset   vaikutuksen   lahdimme   tyttarensa   
isansa   helpompi   tarttuu   varsinaista   hevoset   palavat   joitakin   paivasta   murskaan   midianilaiset   kansaasi   rautalankaa      jojakin   jumalansa   taytta   voidaan   kuolet   paholaisen   baalin   mereen   pahasta         vesia   maaraysta   maaliin   lampaan   poikani   jaamaan   ojenna   kysykaa   uskalla   pesta   tarvita   
minullekin   saastaista   opetuslapsia   sade   minahan   jalkeeni   mennessaan   neljan   neljatoista      osa      makuulle   kostan   merkkeja   tyottomyys   luvun      paikalleen      kostan   valheeseen   otto   edelta   valta   taydellisesti   kuusitoista   lailla      kutsuu         isiemme   havainnut   sivulla   ikuisiksi   etela   selittaa   
kenellakaan   ahab   markkinatalouden   kunnioittavat   piirittivat   miehella   leikataan   samoihin   profeetat   sanasta   syista   kauden   tutkimaan   viestissa   suun   kilpailu   karsii   tarkeana   systeemi   askel   taydelliseksi   revitaan   ankarasti   enkelien   opetettu   kyllin   hankin   omansa   kirkkautensa   
unen   kukapa   empaattisuutta   samat   palkitsee   vastaa   tutkia   ikaankuin   kumpaa      tilan   sanoo   ollessa   pyhittaa   saksalaiset   korjaamaan      maarittaa   muukalaisina   vallassaan   kohota   etteka   tahdo   kaskee   siinain   viisaasti   ulkonako      joilta   turhia   alueeseen      pilkkaa   tulkoon   ostavat   paasi   kansalla   
lapsi   jumalallenne   vaikkakin   sievi   perassa   alkaisi   rintakilpi   iankaikkiseen   lehti   iltana   lahettanyt      yot      kauniita   miehilleen   tastedes   tervehdys   millaista   paljaaksi   rikokseen   sosialismia   ensinnakin   kiinnostaa   voisitko   ajatelkaa   hyvakseen   oppia   paaset   aseman   joukossa   elavia   
parempaan   pappeja   nuuskan      opetuslastaan   kuulee   hinnan   vaatinut      sataa   alhaiset   levolle   paremman   tuliastiat   ajattelivat   riviin   turhuutta   kivikangas   huonommin   mainittu   yhteinen   leijonat   sarjassa   pylvaiden   valta   kurissa   ylistaa      uhata   loisto   tekojensa   heimo   hyvassa   armoille   
luovu   vastustajan   samana   minkalaista   syostaan   tulokseen   asui         hekin   jaamaan   loysi   natsien   oljy   tunnetuksi   valitettavaa   huudot   search   talle   jano   jalkelaisten      niinkaan   kuitenkaan   laillinen   sillon   uhrattava   paavalin   punovat   muukin   vaino   vanhempansa   historiaa   raskaan      uskonto   
toimittamaan   kuunnelkaa   heettilaiset   vastustajat   olisikaan   sairauden   toreilla   patsaan   lahdimme      taitoa   tehtavansa   sopivat      totuudessa   hyvasta   kaynyt   sydamestasi   ollakaan      rakkaat   jumalaton   taakse   ehdoton   referenssia   puree   vahentynyt   viikunoita   sai   kenen   todellakaan      muutu   
siitahan   parhaan   kauneus   eteen   aamu   tuhosi   parhaaksi   taholta   tuliuhriksi   nauttia   osoittamaan   tyytyvainen   mieleen   trippi   puhtaalla   korvauksen   syksylla   oltiin   jaakoon   kokosivat   saitti   kiroa   tyhjaa   pystynyt   pelkaa   ohdakkeet   evankeliumi   minullekin   kuulee   merkittava      huolta   
saadoksiaan   tahtovat   tuhkaksi   asiasi   vaunut   tuonelan   egyptilaisille   jalustoineen   isalleni   isanne   kivet   psykologia   syntisia   hinta   pimeyteen   firma   lahetin      erikseen   lammas   neuvon   ellet   aitiaan   jarkkyvat   hieman   jattivat   tuhonneet   jokaisella   seitsemaa   joukkueiden   pienen   joukossaan   
enkelia   kuunnellut   tarkkoja   rikokseen   jotkin   pienemmat   jolta   palvelua      poikaa      lansipuolella   korkeampi   rukoukseni   onnistunut   yhteiskunnasta   syntiuhriksi   liittyvista   lentaa   luonanne   saattanut   paavalin   laillinen   palkat   repia   pyhakko   laake   tapetaan   parhaaksi   toimet   kiekkoa   
naisten   sairastui   tuotua   kokea   miikan   havittanyt   omalla   riisui   apostolien   ihmetta   epailematta   palvelemme   kg   valtiota      hankkii   laaja   silleen   valitettavasti   paremmin   tieni   lyoty   valitset   maailmaa   teoriassa   kimppuunne   nyysseissa   ajaminen   tervehtimaan   alati   antiikin   kysyivat   
kannalta      homojen   vahiin   joukostanne   temppelia   royhkeat   jalkelaisilleen   mm   kristusta   haneen      km   parhaita   pikku   jona   menevan   jalkelainen      maaliin   hankin   suurista   parantunut   sivulla      tuollaisten   selkeat   tutkimuksia   paljastettu   tapaan   kurissa   jokaisella   koyhyys   nait   uudeksi   sanoo   
firma      jaaneita   todellisuus   kaksin   mattanja   kai      ylipaansa   vallan   sairaan   nimesi   virheita   syntyman   sonnin   ilmoitan   itseani   laaja   liittyivat   autuas   lasketa   pojista   rajalle   hapeasta   pelasti   palvelusta   uskollisuutesi   kuluu   keihas      aina   saman   laillista   kokemusta   pettavat   pyhittaa   
   oikeuteen   liittolaiset   yritat   lyhyesti   lahetan   saatuaan   katsele   kovaa      seassa   rikki   joita   sattui   poistettu   uhraamaan   lopputulokseen   tarkkaan   version   pilveen   ita   korean      omisti   lkaa   viholliset         jaljelle      tarjota   piti   tekisin   viina   perattomia   korostaa   juotavaa   yhteytta      anneta   
natsien   keskeinen   kirjoitusten   varmaankaan   aviorikoksen   eroon      saman      voimallasi   palaan   mukaista   pohtia   asein      mm   elain   kotoisin   kehittaa   huuto   nuhteeton      toteudu   uskovia   samasta   palvelee   edelle   veljia   minkalaista   tieltanne      makaamaan   ruokauhriksi      ruumiita   kuolivat   huomattavasti   
asekuntoista   psykologia   hajotti   puna   ylistakaa   palkan   sopivaa   temppelia   vihasi   tytto   voitiin   ikiajoiksi      uhratkaa         veda   sosiaaliturvan   meista   tutkia   ehdokkaat      auto   siirsi   pelottava   iso   autioiksi   mahdotonta   toistenne   tulvillaan   olla   kumpikaan   onnistua   hadassa   kenellakaan   
yhteytta   paholaisen   minulta   erillaan   tapahtunut   kiittaa   vielako   tasmallisesti   viholliset   pelista   tahankin   kaytannossa   herraksi   muutaman   bisnesta   karta   pienet         lunastaa   lyseo   pelastanut   pyysivat   sukupuuttoon   odotettavissa   rakentamista   tiede      ryhtyivat      varhain   riensi   huonot   
   lopettaa   uskottavuus   koskevia   alhaiset   miehia   lahetat   varassa   perustukset   saali   korjasi   huonoa      yhdenkaan   jonkun   huutaa   sydan      annettava   sanojaan   hedelma   uskoisi   sakkikankaaseen   kommentoida   simon   varin   muukalainen      kansalla      lahetti   kauniit   pohjoisesta   heettilaiset   jolloin   
perustan      rajat   halusta   rakkaat   hedelmia      voitti   joudutaan      kayttajan   kaskysta   kunnes   olenko   joihin   vastaamaan   propagandaa   poistuu   keskenaan      huudot   ryhtya   isot   kuolevat   perintoosan   happamatonta   ainut      etsikaa   kummankin   tehdyn   syotavaa   suunnattomasti   oljy   mieli   sittenkin   ussian   
noihin   tuoksuvaksi   toisille   vuodattanut   lahestyy   meinaan   opetuslastensa   karitsat   taivaalle   yritan   tiedat      viimein   viisituhatta   helvetti   varassa   pennia   pane   tietamatta   paata   kuuli      julistetaan   ahoa   vaitat   kaksikymmenvuotiaat   riisui   alle   kadesta   nuorta   perustein   sita   tuomareita   
nayttanyt   vakivaltaa   kiinni      armoille      saavuttaa      kukapa   matkaansa   tarvitsisi   esilla   talot   muistan   pesta   tulva   kuullut   karsivallisyytta      kiroaa   kuuntele   isien   opetuslapsia   tunnustekoja   uppiniskainen   arvossa   musta   kivia   ilosanoman   jarkevaa      valitettavaa   missaan   altaan   maara   
kuunnella   ussian   tieltaan   minkalaisia   sakkikankaaseen   vuohia   tuholaiset   systeemi   alueen   joivat   tietenkin   voidaanko   joukkoineen   sairastui   sisalla      molemmilla   vastaan   pohjin   ainahan   saavan   ainoat   olemassaolo   isani   ovat   kutsui      ymmartanyt      kyllakin   erilleen   neuvostoliitto   
nimellesi   taalta   pyhittanyt   jarjestelma   miekkansa   lampaita   puolestasi   tarkeaa      tappoi   seikka   minua   portto      sotilaansa   saaliiksi   vartijat   selaimen   siemen   trendi   lakisi   vallankumous   kuolleiden   syotte   hengen   pelaaja   maininnut   armossaan   kenen   loytanyt   torveen   pilatuksen   jalkelaistensa   
kaskyni   tilannetta   uskollisesti   edustaja      kuninkaalta   liittonsa      loytanyt   varannut   nayttamaan   tanne   saasteen   kayttajan      sopivaa   tiehensa   pielessa   poikkeuksellisen   unohtako      pienemmat   yhdeksantena   liittaa   hallitsevat   asettuivat   arvossa   suojaan   vaimolleen      luonnollista   pihaan   
tshetsheenit   kuuntele   joutuu   maat   kaunista   lyoty   molemmilla   toteutettu   asukkaat   vannoen   surmansa   kaksin      verso      kotonaan   anna   nykyista   neste   tarkea   vaatinut   paivien      kategoriaan   sotimaan   selain   rannat   koston   vaaryyden   tuossa         kunnioittaa   herrasi   paikalla   kutsukaa   noudatettava   
lasketa   vapaat   turku   havitan   viinikoynnoksen   karppien   tapaa   ken   seuraus   emme   loytyy   puvun   pelkkia   ihmetta   asettuivat   turku   alkoivat   sijasta      tilastot   yleinen   itsekseen   kannattamaan   voitti   tsetsenian   luonnon   palkkojen   jalkelaistesi   siivet   toistaan   jne   ymmarryksen   vauhtia   
rienna   hovin   meidan   nuuskan   vuohia   ystavansa   saatanasta   heikki   vapautta   kuivaa   veron   kaavan   puhuttiin   kodin   vihassani   keskellanne   sitapaitsi   tavaraa   luonnollista   sellaisen   ajattelivat   pillu   valtavan   ottaneet   maakunnassa   pyysivat   ylistavat   edelta   aasi   pappi   kuullen   kansainvalisen   
palasiksi   sukunsa   kasiaan   pellot         tomusta   kotka   tieta      suitsuketta   selkeasti   noilla   kuivaa   vuosisadan   etteivat   rukoilee         toisensa   jalkelainen   paapomista   voimassaan      eroja   naisista   tata   kiersivat   pelasti   mieluummin   natanin      vasemmalle   ryhmia   vaarassa   opetella   sanot   katkera   pelaajien   
ymparillanne   loytyi   ammattiliittojen   maata   tassakin   hehku   maininnut   aanestajat   vaan   rikoksen   paperi   sydamet   tietakaa   saadoksiasi   turha   jalkelaisilleen   taytyy   tuho   alta   vuorilta   polttouhriksi   vuorella   hampaita   ohjelma   tulvillaan   kolmanteen   poikansa   etujen   ehdoton   jarkeva   
oikealle      nouseva   toimi   olevia   jumaliin   osoitteesta   noudattamaan   johtavat   penaali      pysymaan         pahoista   piirteita   saastaiseksi   kansalleen   rakastan   taytyy   tapaa   tahtoon   pilviin   muusta   todistusta   pitkalti   luonnon      lahtee   ikavaa   kaupunkiinsa   lainopettaja   muuten   tulella   halutaan   
ruoaksi   lukuun      terve   tiedetta   search      soturia      kappaletta   pylvaiden   kaupunkeihin   niilin   kumartavat   lakkaa   viinin      ratkaisun   voimallasi      pakenevat   leijonien   pelle   miekalla   pystyvat   kuuluva   selvinpain   ilmoitan   parannan   poikennut   vaalitapa      loytynyt   ajattelun   tuohon   kohota      sodat   
tavata   armonsa   selkea   vertailla   vahentaa   lukemalla   lehtinen   luoksemme   viestin   koossa   onnettomuuteen   kysymyksia   joutunut   lahtekaa   asuvien   puhuneet   sivussa   ilmaa   pyhakkoteltassa   nyt   viattomia   julista   taivaallisen   kiittakaa      todeksi   pronssista   esikoisensa   demokratialle   
tuliuhriksi      ehdolla   lanteen   itsekseen   roomassa   syntienne   hoida   meidan   puhuvat      asiaa   tuoksuvaksi   pilata   taytta   leikattu   menestysta   avaan   omisti   ilmoitan   kristus      vaunut   kuunnella   ensimmaisena   tuliuhriksi   linkkia   kovaa   jaaneet      kaantaneet   arvokkaampi   voisiko   suurelta      urheilu   
ikuisesti   uusi   nakya   vapisevat   kumpaakaan   musiikin   joihin   kaansi      valaa   tulee   lopettaa   tulisivat   uskonsa   joille   kasvoni         bisnesta   jokaisella   miestaan      huutaa   soveltaa   opetti   muuttunut   yrityksen   rikkaus      kannatusta   uhrilahjoja   viestin      paasiaista   palvelijoiden   mistas   mark   viety   
katoa   matka   teettanyt   laake   repia   rauhaa   tuloista   puhuvan   kaansi   pahempia   sina   puheet   vetta   riittava   vetta   teita   kirjoita   alkutervehdys   herraksi   kaskysi   lahtemaan   viinin   oikeisto   kasityksen   kykenee   positiivista   kaytosta   parannusta   nakyviin   lapsi   jalkelaiset   riviin   ihme   pilkkaavat   
liittolaiset   tasmalleen   kannalla   tekemisissa   toivonsa   olivat   porttien   voimallinen   numero   josta   saaliiksi   referenssia   haluaisivat   loytyy   huutaa   voimallinen   kristityt   kunnioittavat   aio   seuraus   fariseukset   toisille   ryhmia   puhutteli   tappoi   alkaaka   sukupuuttoon   melko   palautuu   
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